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K novému životu!
Katolíku, který vážíš si náboženského

přesvědčení svojí poctivé, opřímnoé a pilné
české matky, vzhůru v tento nový rok k nové
práci, k obrodu veřejného života!

„Kde jest Dach Páně, tof i s:oboda“, na
psal z plnébo přesvědčení apoštol av. Pavel.
My vidíme, že pod lesklými hesly svobodc
mysloými připravojí se lidu katolickémo těžké
okovy, že již nyní —pokud nedána našim pre
tivoíkům ploá moc nad námi do rukou —tito
lidé katolíky pronásledují, jsk jen se dá, a
v příhodném oxamžiko i o chléb je olapují.
Máme snad nečinně přihlížeti k řádění takové
„Svobody“? Nemáme-li se státi nevolníky mc
deroích panovačných lidí, nemají-li se šlapati
oaše lidská práva dle příklado Fraocie, maslme
ze všech sil pracovati, aby byla v našem starc
slavném království zachována svoboda Ducha
Božího. Při dobrém ostříhání příkazů Kristo
vých nejvclněji se dýše; kdo následuje ducha
Kristova, váží si netoliko svobody vlastní, ale
i cizí, svoboda pravého křesťana nezvrbá se
ve svévoli, vjízlivoo zlovůli, která k rozšíření
rozpínavosti vlastní atabuje nemilosrdná pouta
ua rokou bližního. Pod zákonem Božím vol
nost! A kdo tuto volnost tvoji má především
bájiti? Zajisté v přední řadě jei k toma po
volán sám. Nebudeš-li všade žádati, aby ee tvoje
přesvědčení respektoralo, zajisté že tím méně
tak bude žádati pro tebe člověk jiný.

Katolíci francouzští ekládali race v klín,
majíce zato, že jejich svoboda ubájí nacioná
lové. A hle, nyní pykají za svoji nečinnost
blabokým fysickým ponížením. A že my sami
mosíme se hlásiti stále o svoje práva, to pa
troo s toho, že žádná z českýchstran jiných nemá
ve svém programu zřetelně vysloveno, že bude hájit
katolickou školu a svobodu katolických občanů vů
bec.Taž se kterékoli mimokatolické strany české,
zdaž bude hájiti práva katolictva ve školství,
v soudnictví, v obcích, vůbec ve veřejném ži
votě, odpoví ti buď odmítavě nebo vyhbýbavě. A
přece každému pozorovateli veřejných poměrů
jest zcela zřejmo, jak se pracuje pomocí mc=
derofch besel na ojařmení katolictva. Jest
zcela zjevno, jak často církevní otázka ve v6
řejoosti se přetřásá, jak naši nepřátelé při

FEUILLETON
Hadař.

(M) Ve vlasti ohbadařů« v K. jsou zvláštní
lidé. — Lidé | ovětem| protřelí, | zcestovalí,
však nezkažení, bodří, dosud duší tělem ti Řez
níčkoví ohadaři«, plní humoru, svěžesti života,
zábavcí, milí, Komu se tek nesdá, zažil, zkusil
jistě nějekou jejich teškařinu, klerá se mu, jako
postiženému, jistě nelíbila.

Ferda Kuchař byl hadař duší tělem, humo
riste — zkrátka jedním slovem dobrá kopa. Ne
učinil nikdy žádnému nic dobrého, nemobl se
proto nikdo diviti, že i on od svých bratříčků
moohdy byl náležitě zkoupán. Dost se bránil;
dost byl chytrý, ale neuklouzl.

Měl smůlu Ferda. (Oženil se s děvčátkem
krásným; jako trnky Černá očka zářila samou pří
větivostí, dobrotou a láskou — dokud si Ferda
nezkazil život manželstvím. Jakmile velebný pán
složil nad unimí ruce u oltáře, zmizela Aninčina
přívětivost, dobrota a láska, Aninka změnila se
zázrakem. Drobné, spanilé postavička míhala se
jako hádě kolem nebohého hadaře; mrštné, drobná
ručka, jež jindy dovedla něžně bladiti milého Fer
dáčka, teď často nemilosrdně vklouzla do jeho Čer

ných kučer. Jindy štědrá, teď jako Brandenburgplenila nelítostně kapsy Ferdáčkovy, že nezůstalo
v Bich ani drobečku, ani prášku. Nejhůř bývalo,
když žíznivý hadař zapomněl se déle v hospodě.

(Tu ukázela rázná An'čka svoji platnost manželské

polovice způsobem tak rázným, že bylo těžko roznouti, kdo z Ferdáčka a Aničky, těch dvou
-Mekou vekajících a často se klobajících hojeubků
je osilnějšíhoc pohlaví.

V Hradel Králové, dne 8. ledna 1909.

každé příležitosti vtahojí otázku náboženskou
do politiky, aby nám oškodili, jak se mloví
často o náboženských otázkách v parl mentě,
jak naši protivníci osilojí, aby nastala taková
„odlaka“ státu od církve, jaká jest ve Francii,
totiž aby svobodná církev byla spoutána na
všech stranách pyšoon zlovůlí szapřísáblých
nepřátel-laiků.

Jestliže tudíž kterákoli strana politická
v čase tak svrchovaně kritickém odbývá naši
žádost za ochrana vytáčkami, odkazováním oa
dobu příští nebo docela káráním katolíků, pak
každý vidi, še takové straně nelze svěřiti osud
náš, nýbrž že mosíme všechno doufati od Boha
a svépomoci. Jest jednoduse přílišnou troufa
lostí, žádati od katolíků hlasy k různým fank
cím ať obecním či politickým, přitom nic or
čitébo katolíkům pneslíbiti a pak po volbě ještě
za katolíky se styděti.

Jak proti nám vlastenčí naši protivníci.
Uvaž, katolíku, jak velké věci vykonali

lidé přesvědčení katolického v době národního
probuzení! Jak katoličtí kněží i laikové ne
chali se krutě pronásledovati pro svoje vlas
tenecké cíle! Uvaž,s jakými obětmi zakládali
a udržovali národní časopisy, besedy, jak se
nechávali pro vlast i žalářovati! A nyní za
všecky ty oběti jsou katoličtí Čechovévylu
čování z národa; nezralí, vymazlení jinoši zá
možných rodičů, kteří dosnd málo 80 naočili
a zkosili, pohlížejí i na katolické české intel
ligenty s pobrdáním. Na drabé straně titíž
mladíci horlivě se přátelí se syoky bohatých
židů, kteří pro národ ani prstem n.hnuli. Ať
ti, katolíko, povědí p. krokáři, kolik židů v do
bách pro národ náš nejpohnautějších trpělo obě
tavě za národnost naši, mezitím co vlastene
čtí kněží byli vlečení do žalářůl Jest v tom
nějaké skutečné vlastenectví, jestliže se odkc

ává krev vlastní proto, že jest katolická, a
jestliže na druhé straně komplimentoje se pc
níšeně krvi cizí, jež nadto hlásí se k ačení
rabínskému, které jest našema národo zcela
cizí? Farizejští protivníci naši prohlašují, že
při udělování ať státních či samosprávných
úřadů, při obsazování škol nemá rozhodovati
náboženské vyznání ochazečův. Sami však ve
řejbými protesty dosvědčají, že člověka kato
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Ovšem že se Ferdáček Aninky bál, že hleděl

jí vyhověti ve všem možném. Nosil jí pentličky,
rukavičky, cukroví, něco dobrého na zub vždycky
jí donesl, ale málo kdy k spokojenosti.

Konečně stávalo se, že Ferdáček — jindy
tak ostrý hoch — býval tichý jsko putička, sedá
val oukropečkem v koutě, ruka jeho málo kdy
sáhla po skleničce, aby ji převrátila do žíznivých
útrob, ústa nikdy uš neotevřela se k nadšenému
zpěvu a hymnu sbadařů« +Mésku, mázku, mázku,
já mám k tobě láskul«

Měl lásku, měl takovou žíznivou, palčivou,
plamennou lásku měl Ferdáček k mázku, ale mu
sel ji zapírat před žárlivou Aničkou; jsko tajem
ství nezrušitelné bývaly jeho návštěvy u =Konička«,
kde své lásce holdoval.

Ferdáček byl oešťasten.
Jednou vracel se Kuchař ze Skr''ce. Unaven

dlouhou cestou, břemenem, jež neprodané nesl
domů, rozmrzen 'špatným obchodem, jehož byl
zakusil, sotva belhal se do vršku od Lhoty ku K.
Byl rozezlen na celý život, na celý svět, Aničky
se bál a tak byl ve velice špatné náladě.

»Ferdol«
Ferda neslyšel, zabrán jsa do trudných my

šlenek.
»Ferdo, máš naloženo hadů i v uších, že

neslyšíš?e vykřikl ještě hřmotněji hostinský od
oKoníčka« v bílé zástěře s čepicí ze uchem, nějek
celý rozehřátý, rozpálený. Líce jeho zarudlá mast
notou jea svítila. »Pojď, zastav se u nás. Mám
dnes zabijačku. Pujď ne polívku a na nějskou tu
jaternici. Máme dobré, jen se vypijou. Pochut
náš si.c

Te Ferdovi vrátilo náladu, Vešel, shodil
obada« so hřbetu, oddechl si, zasedl a užse před
ním kouřila mísa svůdně vonící polévky jaterni
cové, černající se z obruby zelenavých kvítků na

Imserly še počítají Icomd.
Obmova vychásí v pátek v poledne.

licky smýšlejícího aechtějí viděti v úřadě žád
ném. Jakmile se někde rozhodne ve prospěch
uchazeče katolického, hned se ozve nesnášelivé,
fanatické lamento, bned se křičí, že „klerikál“
pa to místo nepatří (byť by byl ochazeč člc
věkem seb> mírnějším a soášelivějším). Není
v takovém dvojakém počínání notná dávka fa
rizejství? ©Dostane-li se na vynikající místo
Štvavý evapgelík nebo žid, ihned jásají, že
úřad svěřen člověku „pokrokovéma.“ Z. všech
sil takového protikatolickóho fanatika ti „sná
šeliví“ naši protivníci bájí. Afihle lidéže chtějí
odstraniti z národa náboženskounesnášelivost? Jest
snášelivým takový evangelík, který ze vzteku
vůči katolíkům (tedy vůči lidem v Krista vč
řícím) pomáhá volným myslitelům nebo soc.
demokratům při schůzích, na nichž 80 žádá
odstranění katolického náboženství ze škol?
A nikdo s našich protivníků nevyčte tekovému
„evangelickému“ (!!) spojenci bezvěrců nesná
šelivost. Katolíka, vidíš sám, 0 čem spatřují
naší nepřátelé vlastenectví a snášelivosi: v dráždění
vlastních krajanů z protikalolické nenávisti, v po
sluhování lidem cizím, v bezcitném tříštění národa.

Jest vlastencem takový akademik, který,
ačkoliv jest vydržováu z nadace založené ko
zem, chodí k vůli potěšení židů kněžstvo topit,
jako by ničím na vzdělavací potřeby nepřispí
valo? Jest skutečným vlastencem a člověkem
vzdělaným takový člověk, který se bohopustě
vysunívá náboženskému přesvědčení svých lep
ších a poctivějších otců? Nyní s velikou úctou
sbírají se staré neumělé české malby, staré i
sebe prostěji složené české písničky a jiné
předměty od našich předků vytvořené, aby ne
upadly v zapomenutí. Má-li se zbořiti starý
český domek, třebas jen hrabě pracovaný, hned
proti toroa dobří vlastenci protestují, říkajíce:
„Vždyť jest to drabá památka po našich před
cích; není sice výtvorem zvlášť aměleckým,
ale přece svědčí aspoň o dobré vůli, že naši
otcové snažili se umělecky pracovati.“ Hle, tak
uctivě a vděčně vzhlíží se k památkám, které
naši předkové nijak nepovažovali za věci nej
cennější. Děje se tak z přirozené vlastenecké
lásky k dobrým snahám starých Čechů.

Ale právě Čechové takové věci vytvořivší
považovali svoje náboženství za poklad nejvyšší,
nenahraditelný. Jak tedy možno, aby člověk,
>

starodávné práci mísy. Jen se po polévce zaprá
šilo a už se zableskly před ním osmažené jater
ničky a jelítka. Počet dosti povážlivý pro obyčejný
žaludek nezarazil Tondu, Jedl a pil a zas jedl a
pil. Když měl dost, ukazovaly hodiny nemilosrdně
na hodinu druhou po půlnoci.

»Nešťastné jaternice, nešťastné pivo a alá
hodina od Aničky«, zabručel si Ferdáček, naklá
dsje si tlumok s hadem na záda,

Ferdo, koukni, vezmi tuble výslužku pro
kmotru. Udělal jsem jí schválně veliké, abyse na
tebe nezlobila; myslím, že bude spokojena.c

»Nevím, nevím, Toníku, Anička bude alá,
moc zlá na mne.«

A byla zlá, hodně zlá. Nic nepomohly ja
terničky dlouhé, jelita silná. Letéla do kamen, kde
vzplanula, jako by byla z nejlepšího, nejsmolova
tějšího dříví smrkového. A pohlavky suché pleskaly.

»Flamendře, podruhé nepustím tě do světa,
půjdu sama; všechnobys se svými čistými kama
rády probil, na mne ubobou a toho červíčka ne
šťastného ani nevzpomeneš. Sama půjdu a obchod
půjde lépe. Ukaž, cos prodal. Nic, ležáku nešťastný,
po hospodách jsi se povaloval, jeternice jsi jedl,
peníze darmo probíjel a my s brambory se mu
seli spokojitile A znova pohlavky suché pleskají;
mrštná ručka lítela jako vzteklá po kučeravé blavě
zmoženého nešťastníka, jehož hřmotné tělo ne
zmohlo se ani na nejmenší známku odporu.

Vzešlo ráno růžové, jitřenka zlatonosná ote
vírala brány nebeskému světlu s slunéčko i s6
svými kloučky, oranžově oblečenými obláčky, roz
běhlo se po obloze, Ferdáček vstával těžce, blava
mu hučela, ale vstávat musel, Anička brečele zle 
Mrzela se na muže i na sebe, še včera byla tak
prudká a vhodila jaternice do obně, Mohli míti
dnes oběd. o

A neméně mreelo to Ferdu. Od" k smrt
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pravým vlastenootrím,pravomláskosk národuso chlalící, uvášjl v „pěbědí
našimotsm bylynojdrajší,not

vdou zůstává, a pokokář, nebo00c. demokrat, chlabící 00 k národa a odeu
zející „aoviastenoctví“ katolíků, posmívás9jádru
národa nejsle, kopíbodrýneabažnnýlid českýpro

atol o nábclenské přesvědčeníat Jinýchenínosavadí,s Jlolivoctéhamíto,včen
právě jeho národ útěchu a

myslí nejeětší. Da surovesi jde lak
, de docsla s jhě oblskují přezdívky na sa

mdo Krisla. Nato so mádívatikatolíkscela
nečleně, s chladsou krví? A právěti lidé, ktoří
proti takovým nesbednostem ani prstem nehnoli,
kteří i často pomáhali přímo nebo nepřímo
štváčům takovým, nyní najednou dovedou ještě

jevovati údiv, proč prý tříštíme 22
ožením svojí obranné strany. Najednou mají

strach o národ teď! Dříve, kdyš prováděno

proti katolíkům nejdrzejší oličniotví, neproje“vovali svoji báze nad tříštěním českého lidu.
A jest skatečným vlastencem člověk takový,
který netoliko tupí katolíky přítomné doby,
ale kterýve svém fanatisma násilné překrucnje
dějiny, aby zlebčil památku českých vynika
jících mužů katolických, před jejichž věhlasem
sama cislna v úctě ce sklání? Jest omluvitelno
na př.,jestliže proti všemu poučování věhlas

ných dějepiscův (i nekatolických) tupí 60 pmátka sv. Václava s Karla IV.? Netapí se
soctným onišováním takých velikých mušů sami
naši předkové, kteří je tolik velebili, pořáda
Jice jim pocty největší? Kdo se zášti proti
katolického hanobí takové skvělé české výteč
níky, ten netoliko vůbec vlasteneckého citu
nemá, ten nadto dokazuje, še jeho moslemfaské
zášti udasilo v něm | cit pro spravedlnost.

Kdepravá statečnost, ideální tmakya
PS obětavost?

Prý katolictví podlamuoje statečnost du
ševní, vede k nábošnůstkářství, pěstuje ducha
otrockého. Nato odpovídáme: Jevili snad otře
dověcí rytíři báslivost, když po tisících scela
dobrovolné a obětavě padali v Palestině, kam
je vedla láska k trpícím spolakřestanům? A
což ti katoličtí Španělé, kteří, nadšení jsouce
vlasteneckými slovy svých kněží, vzopřeli se
udatně a 6e znamenitým výsledkem panovač
nému dobyvateli Bonapartovi? Známo, jak ka

toliští láci tyrolští bez oncení bojovali
sa svoji svobodu udatně s týmž Bonapartem.
A což katoličtí Poláci v dobách pro národ
slých? Statky i život dávali v šano, jen aby
svoji drahou vlast osvobodili. Zbožná dívka
francouzská, postavivší se v čelo odhodlarých
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y ve velkých bitvách.
A unás v Čechách? Katoliští, velice sbož

mí Chodová dovedli bojovati jako lvi pro práva
lide českého, i kdyš jich k tomu šádný intel
Jigent nevybísel. Za odporu proti nespravedli
vostem Lamingerovým obětovaly celé davy po

svých chodských sedláků svoje životy. Zato
však moderní pokrokář ee ve své hrdinnosti ardcelomný pláč, jestližeby měl prosvoje
výstřednosti přijíti o několik slatek. Celákom
panie nynějších pokrokářů nemá tolik srdnaPÉŮéeyYyŮŽOžy
jaternice rád. Tak se na ně těšilo jeho nenesytné
nitro! Poblavky ho nemrsely, byl už na ně bě
hem dvouletého manželství zvyklý jako na denní

b. Ale jaternice, jajernice, to je něco jiného|Škodu věčná škoda! Zivot jebo byl tu dobu o
tráven. Nemluvij on, a co ho poněkud utěšovalo,
nemluvila ani Anička.

Ani malý Pepíček, chrobáček zlatý, nestál
dnes sa nic, Čeládomácnost rozvrácens,

Bylo deset bodin, když otevřely se dvéře a
v nich objevila se smějící se kmotrova tvář. Tvář
kmotra od »Koníčka.« V ruce nesl talíř, zavásený
bílým šátkem.

»Tady vám, kmotra, nesu výslužku ze zabi
jačky. Poprve vám to jistě nechutnalo.« Za
omál 20.

. »apak by chutnalo, kdyš to hodila dokamen. Škode, kmotře, těch krásných jaťerniček
a jelit, hořelo to jsko faklcuk. Jako pochodeň
bořely. To muselo být mastnoty v nich! Škoda,

věčnáškoda l<„ponidal Ferdáček.Aninka mlčela,ale nemračila se už, rosbe
lojíc výslužku,

oJakpak by nehořely, kdyš voich byly maš
těné pilinyl« smál se plnou tváří kmotr. »Vědyt
4 je tvoji bratříčkové necpali samými pilinami,
Mně nedalo svědomí; teda vám nesu pravé.

V domácnosti Kocbařové jako by se rozaví
tilo. Ferda seusmál, Anička zjesnils líca ovinuvši
ovoje rámě okolo krku muže svého, vlepila mu
ne pohlsvek — ale krásný polibek. 
7 Za chvíli voněly jaternice na plotně.

„© Ferda zajtal, že cho mé A ka Přece jenda, »Holke, uvidíš, jek ode dneška budu dělat
„+ 0kl Ti delmové mi chtěli vyvésti takovou

(góvisu| Alenepovedlose. Tod se jimvysměje
Z ečí. Už sními ponocovat nebudu.c

. sjen abyl«

Až 4
6Wa. HZ

k bo čdčoní, jakoupi

AH BOLŠJESKEEpo bitvě na Bdó hoře « honem utíkali,
ně bylototo město velmí ře Opovněnou

. Zato věsk nedlouho sato jeonita

Jiří Plachý s jinými katolokými nevítěsně Prahu proti prudkým útokům švédského
vojska. Obrovský počet katoliků v busitských
bojlch raději v kraté bitvě padl, než by se spro
mověřilsvojí víře) Jaké množství kočtí kato
Hokých dalo so raději v smolných sudech a
lovatí, než by jednali proti ovému

čení) Nevíme,jak by taková krutá smrt slostatečně pena od našich protivmíků,
kteří při vší hlásané obětavosti jsou sobeckými
příšivníky a kdyš jsou postišení v radikálofch

nepřisto — u úřadů statečně zapírají
Jako hoši chycení na luskách. Rytířské mysli
sbožnéhu sv. Václava, Otce vlasti a jiných ve
likých katolíků českých divili 6e národové
sousední. Ajak statečně dovedli všecko strašné
týrání protestantských vojů enášeti katolíci,
kteří v Čecbách za války třicetileté zůstali!
Jinověreům, kteří s královetví prchli, bylo roz
hodně lépe než těm, kteří v zemi přes všecky
ovísele setrvali. A teď přijde vypočítavý po
krokář, který hlavně potačném místě,
který pečlivě tá, kde by měl ooěkolik sla
tek více, aby pomlonval katolictvo naše, že jest
ováděno v ofrkvi k nestatečnosti, k sanedbá
vání věcí pozemských, k nelásce ku epolečné
věci české, k malé obětavosti. Katolíko, jak
dlouho budeš bes věoných a soustavných pro
testů takové enižování onášeti? My rozhodně
rozumíme vlastenecké povinnosti a národní
hrdosti lépe než ti, kteří se plazí před cisím
kapitálem, kteří úzkostlivě se skrývají, má-li
ge dle pravdy promlaviti o germanisační čin
nosti židů,kteří z českých sbobatli.

Pokrokář, který k vůli několika grošům
Jest bned ocboten lhát, opovažuje se vytýkati
katolíkům, že svoje převědčení projevují z pří
čin posemských, ba k vůli svému zisku. Ta se
tášeme: co z toho má chudý dělník katolický,
kdyš s ním socialisté sacbázejí ve fabrice jako
s psancem? Kněr, který z lásky k duším avě
řeným veřejně se ozve proti podvratným prou
dům, bned jest v novinách sprostě pranýřován;
vyhrožuje se mu okázale. Kdyby seděl sa pecí
a nechal řáditi oocialisty dále, měl by pro
svoji osobu pokoj. A dějí se ještě horší věci,
které vrhají ploé světlo na farisejství našich
protivníků. Usnesou se mezi sebou lidé, kteří
do kostela nechodí a proti křesťanskému ná
boženetví mluví, še půjdou žalovat na horlívého
kněze jeko na fanatika u samé církevní vrch

ností. obléknou se do roncba beránčího
aby zákořná rána dopadla co nejcitlivěji. Tváří
se totiž v žalobě jako katolíci. Ačkoli pak
dříve protinábošenské proady podporovali,
sačnou s farizejským povsdechemdeklamovati:
My jsme sice také katolíky, ale jak ten náš

Řirář jest nosnášelivý, to přesahuje všecky
meze . . .“ Zkrátka chce-li nás protivník hodně

trestati, dovedese dělati hnedi katolíkem.
©etboj kněze « takovými lidmi vócí příjemnou,

výnosnou?
Jaký hmotný zisk máš, katolíku, s toho,

jestliže i v nečase vzdálený kostel horlivě na
vštěvuješ? Co z toho kyne pro tvoji kapsu,

jestliže na zvelebení chrámu Páně dávášdětopěrky? Jak veliké poníse vysískál, jestliže
jdeš někam na processí? A proč proti pro
cessím sdvihají naší protivníci tak veliký boj,

oč dobré katolické účastníky zosměšňují?
šdyt pořádajírůzné průvody a výlety sami.

A z výletů různých epolků nevracejí se lidév takovém pořádku jako se vrací processí,
které často šije na pouti výbradně o chlebě a
vodě. Ale — proti výletům vámitky žádné,
proti processím veliký odpor. Navádíš snad
Svoje děti k sobootví, kdyš je poučaješ dle

svojí víry, aby nikomu nezáviděly, dy
nikoho nešidily? Apřece Jel od různých pří
Zivaíků tupou, ae byl neštěstímnároda.Vytýkalo se kněžím, že chtějí odměňovati
věřící hodně lacino jenom odkásáním na krá
lovství nebeské. Ta musíme řící, že žádná strane
nám nepřátelská nesalošila tolik dobročioných
ústavů a lidomilných fondů jako právě kato
lietvo. A kdyš kněží i organisovaným spůsobem
začali pracovati pro lepěl existenci dělnictva,
haod farisoové křičeli nao še kočs nemá
90 do takových záležitostí veřejných plést, še

tříští dělaiotvo, aby„p mohl panovat. Slyšeljsi často, katoliku, našich protivníků, še
kněs jest jako každý jiný člověk. Dobře; kd
však kočs jako každý jiný ovéprávný člověk
vmísí ovůj hlas do politickédebaty, bued křičí
mladíci neskušesí, kteří ani volebního práva

nemají, še kněz nemá so m do politiky.KHč se, aby raději ce modlil broviář. Pastorám
a rabísám všsk nikdo politických práv nebral.
Naopak mladočeši měli meri pastory mejvíte
mější politické agitátory.Novidiš a protivníků
vybarvenéfarisejetví?

Nyníse klade důrasna to, aby 60národ
ve věsekoborech Dobře.věděsí uvědomoval.

Je-li však salošena katolické org jdš

účelem jest náboženské „uvědomování lidu,
hocd -20 svodéá še to jest „klorikali
smeín“,še takového odrušení menízapotřebí.
Ai idá, kteří z chytrosti tvrdí, še jsou taky
katolíky, sle 1 proti výchovně
séma spolku katolickému,Tášeme se,zda m
te mrzeti skutečeý katolík na organisované
bájesí svatých ideálů náboženských? Zaěstojí
takový „katolík“, který hledí potlačíti čisnost
oměřející k uvědomění a obraně katolictva
© době tolik pobnaté, kdy mesralí mladíci de

Ae 7?Známe pravý účel takových „opřímajeh
rádež.“ Oai (, aby katolík 0 nedovedl 
brásiti, eby nemobl vysvětlovati, proč čemu
zcela rozumně věří. Chtějí, aby mohli dála po

víra klerikálů.“ Když se k vůli a hájenínárodnostních práv organisovali borliví vlastenci 
v jednoty sokolské, v Seraročeskou jednotu a
pod., žádný upřímný vlastenec nežehral, že
tl horlivci chtějí dělati extravlastence. Jakmile
však katolíci sdroží se v obrannou jednota
náboženskoo, již fariseové křičí do osvěta, čo
„klerikálové“ ohtějí dělati „extrakatolíky.“

Protivníci naši chápají se všemožných
koyfů, aby naše uvědomovací boaotí sastavili.
Prý vnášíme otázky náboženské do víra po
litického, do čmoadu tabákového v hostincích
při sobůsích. Tím prý náboženství na svojí
vznešenosti trpí. Jako by naši katolíci v „tom
tabákovém dýmu“ samí to svoje náboženství

tapili! Kdo je v těch hostincích snižaje našenáboženství? Nejsou to právě maši protivoíci,
kteří si brousí jazyky o naše přesvědčení a
jimž scela správně našinci hned na mistě od
povídají? Jest dále hroznou věcí, jestliže se
debatoje okterók -li důležité věci v hostiaci,
není-li jinde příhodné vétší místnosti? A vždyť
právě naši protivníci nejdříve vnesli přetřásání
věcí náboženských do hostioců, zlebčajíce tam
aače vysnání do opravdy. A proti těm farisejští
mravokárci nevystoupili. A pak — rozhodně
lépe jest, jestliše v hostinci místo dlouhotrva
Jících muzik, místo braní karet a místo vy
pouštění tabákového dýmu činí se věci užiteč
nější. 1 v hostioci a na každém místě má míti
upřímný syn církve takové názory, jaké má

při pírkovním průvoda a při čtení náboženskýcha -=
Kdo by ostatně vypučeti celoa spousta

farizejských námitek, jež se nám motají vstříc
při našem organisovaném postapa? A kašdá
ta vámitka jest letivá, jen aby utlačování ka
tolictra pokračovalo.

“

Sluhové židovského, stále se vzmábajícího
kapitálu bojají proti nám též z příčin hospo
dářských, sociálních. Chceme, aby konečně ne
nasytný kapitalismus, tolik tlsnicí lidi chudé,
zastavil se ve svém řádění. Choeme, aby stálo
rostoocí militarismus, k vůli němož státy si
masí vypůjčovati u židovských bankéřů, a který
tolik těžce na poplatnictvo dolehá,se umírmil.
Máme před očima „temný“ středověk, kdy pod
ochranou papešské stolice národ národa tolik
©0nebál, tak že vlastně avi stálého vojska ne
bylo. Chceme, aby přestalo barbarské proná
eledování národa pro jeho jazyk, svláště sló
atlačování národů slovanských. Právě nyní,
kdy se hlásá, že i bes Krista lidé dospájí k ve
liké vzájemné lásce, jest národnostaí utlačování
nejhorší. A utlačojí nejvíce ti, kteří zároveň
bojují proti katolickým sásadám. Zavrhujíce
urputný třídní boj, pracajeme ku křesťanskému
sblížení se stavů všech, ku kře fanské vzá
Jemné pomoci. Chtějíce pomoci všechněm trpí
cím — ač už malorolníkům či dělotkům a jiným,
nestrpíme, aby člověk neprazojící pronásle
doval sávistnými maáórry lidi, kteří vou

a peea prací něco pro potomky svoje uspoili. Zkrátka chceme, aby se všecko obnovilo
ma sákladě Kristově, jelikož naše doba jest
nejvýmluvnějším svědectvím, kterak na základě
ideí protikřestanských u Írůsné strany do
hrosného bludiště z a chorob sociáleích,
politických i koltarofch.

pš Jet dobrévůlenajprovpášsájšvšechněm lidem d
sákladě programu toho sreformovalo se již m
abude 80roformovati ještě.více, až davy naších

„AZRoz oneda,
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Obrazy Kassety papíruj
„Alba na fotografie

Rámečkyna fotografie
má v největším výběru

Pranhšak DíSA,
prodej uměleckých výrobků

v Hradoi EKrálové,
Velké nám. 185.

Knihkupectví. Antikvariát. Papirnietví.

Luzné květymasarykovské reformy:Při známé „debatté“ Masaryk po nespravedli
vých útocích na knóžetvo kladl důraz na láska
k bližnímo, na snášelivost. Prý ať vyslechnou
další slova aspoň ti katolíci, kteří mají opravdu
lásko k bližnímu atd. Najedn.u však nedávno
propustil složku, jakmile se dověděl, že má
tetát bratra katolickým knězem.Slovaa skutky!
Stranvická nedůtklivost, zabíhající v brůzo
přímo komickoa! V uplynulém měsíci konán
ve Vídni protialkoholický ajezd, jehož ae ú
častnili i elovinětí pracovníci katoličtí. Byla
totiš zaručena jednacím řádem nejpřísnější
pestrannost v ohledu politickém, národními
náboženském. Leč slečna Masarykova, která 66
sjezdu súčaetnila, nebyla by dcerou svého otce,
kdyby věnde neviděla temný stín, ploužící se
za „klerikalismem“. Proto jí to nedalo; mueila
zarýti do katolického kněžatva. Zkrátka raději
katolíky od dobré práce odrazit, raději zoa
menitému účelu ejezdu oškodit, než ee opanc
vat v jíslivostil Ovšem nikde jeme nečetli, že
by byla tebdy slečna „epravedlivě roztrpčená“
důrazně potepala židovské majetníky kořelen,
kteři zvláště na Slovácko tolik lidu Škodí. A
to by bývalo zajisté trocha místoější.

ných vod, protestoval přítomný kněz Kalan ener
gicky proti porašení jednacího řádu ; že nasjezdu
nemá se mlaviti o „nebezpečí klerikalieina“,
ale o nebezpečí. alkoholo. P. Kalanovi bylo
bouřlivě tleskáno. Důvody Kalanovy byly
sjezdem jednomyslně echváleny, předseda se
saračil, že se jiš takový výjev nebude opaka
vati a tak sločna zůstala vsamocena.

Ta jest vyloženo, proč výhradně masa
rykovská drožina ve veřejnosti pracuje. Kde
koli se dá příležitost kcusnoot, scbladit si žábo
na katolictvu, tam jscu hned moderní apoštolé
lásky k blišníma na koni. A ke kousnutí se
zneužije i schůze povšechně lidamilné. Cot
kdyby byl chtěl kněz Kalan na odvetu na sá
kladě samých pokrokářekých správ dovozovati,
jak ve Francii právě po veliké porážce „kleri
kálů“ dělnictvo houfně propadá pití abelnthu?
Patrno, jak protikatolická nenávist přímoosle
poje zdravoo soudnost.

Vrchol mevérocké madutesti. Proti
„Paedagogickým Rozhledům“, hbájícím aspoň
křesťanskou výchovu nekonfesijní, jakýsi Zachar
v pokrokářekc-očitelském „Škol. Obz.“ napeal,
že „děti začínají lhát a být nemravoými teprve

vlivem náboženské jonovy Také Zachar prohlačuje, že „nejlepší reformou náboženství je,
vyplenit je jsko jedovaté býlí.“ — Tu máme
výmlovný doklad, jak protikřesťanský faua
tiemue připravuje přímo o rozum. Zachar za
pomněl při svých jízlivých výlevech vysvětliti,
proč nyní ve Francii úžasně šíří se zkása
mravů právě u mládeže, která vychází ze škol
beznáboženských. Za jaké charaktery povašuje
ten fanatik Housa, Komenského, Palackého,
Chelčického, které přece pokrokáři sami tolik
chválí? Snad je náboženská výchova zkasila?
— Pořád čekáme, kdy obrovité skutky bez
věreckých pozórů nám dokáží, že teprvo ber
náboženská výchova utváří pravé, největší do
brodince národa, proti nímž jsou mužové ná
božensky saložení jen ubobými etíny. Posud
ovšem nemají bezvěrcí na epocbální skutky
kdy. Tu potřebojí nenávistnou jízlivostí pro
následovati lidi věřící, tam zas potají škemrají
o protekci a lidí věřících, tu pořádají schůze,
na nicbě chtějí ideu Boha vyrvati ze srdcí
posluchačů, tam zas před zaměstnavatelem
v potutváři snaší se nalhsti, že jsou úplně

livými nebo hledají bohaton nevěsta nebo
enaší se pracně pomlovami uškodit! karieře

konkorentověatd. A tak budemečekati o]dlouho na ty nové žulové charaktery a na osl
žející skutky moderní hamenity i pokroko.

Politickýpřehled.
Zdá ce, že skutečně stojíme předválkou.

Srbský sněm měl neobyčejně prudké řeči proti
rakouské politice balkánské. Milovanovič pravil,
že Rakousko musí býti sabráněna cesta za SJávu,
Daoaj, na Balkán, k moři Egojskému. Aoneze
Bosny a Hercegoviny doznala prý všeobecného
odsouzení. Milovanovič promluvil velice příkře
o Rakousko-Ubersku. Novakovič pravil: „Se
sbrací v race musí Srbsko Evropě říci, čeho
ma třeba, aby moblo šíti.“ Poslanec Bojnovič
pravil: „Srbětí sedláci vyčkají rozhodnatí
Evropy. Bade-li Evropa k požadavkům Srbska
nespravedlivou, pak se održeti nedají a vtrhnou
se zbraví ruce za Drinu. Bojkot Torecka proti
Rakousku a jeho zboží nemenší se, nýbrž
stopňoje. Velvyslanec rakoaský Pallaviocini
muoseltyto dny znovu zakročiti u Porty. Ba
objevují se jiš zprávy o vypovězení války,
které vsbodily v Bělobradě velikoo paniku.
Rakooskc-uberský vyslanec Forgach má prý
rozkaz, aby Bělobrad ihned opustil, kdyby se
zahraniční ministr srbský Milovanovič neo
tnlavil. V Bělohradě panovalo v pondělí všeo
becné zděšení. Byly rozšířeny zprávy, že ra
kooskc-oherský vyslanec dal srbské vládě
oltimatom. Mocho rodin Bělohrad opustilo a
odjelo do odlehlejších končin Srbska.

V některých zemích rakouských svolány
jsou oa den 8. ledna zemské sněmy, v Čechách
pro národnostní třenice nikoliv. Ministerský
předseda Bienertb dělá Pytbii. Jeho odpovědi
jsou hádankou, nelze dobádati se v nich jádra,
ministerstvo mlčí, blaboce mlčí, odpírá jakou
koliv odpověď a vysvětlení o vyvíjení se poli
tické situace. Čeští agrárníci konali vo svém
užším výkonném výboru poradu, den poté ve
svém širším výkonném výboře radili se o další
taktice sgrárních poslanců ma říšské radě.

V neděli konali poradu němečtí poslanci
zemští i říšští z Čech v Prazese svým ministr
krajanem Scbeinerem. „Nepopusti“ bylo vý
sledkem jich konference, jenom asi proto, še
jsoa Němci, kteří masí míti vždy vrch. Není
tadíž ani pomyšlení na nějakou koalici.

Katastrofa Bicilie a Calabrie dosáhla ne
slýchaných rosměrů. 24 měst úplně je zbořeno,
obrovský počet vesnic a samot zničen, přes
200.000 lidí usmrceno, dvakráte tolik raněno,
takže cení opravda příkladu v dějinách tak
strašli 6 pohromy, která má dalekosáhlé po
Jlitické, obchodní i kulturní změny v zápětí.

Ramanští poslanci počtem pět hospituíj
při schůzích křesťansko-sociálního něm. klabu,
tukže tento nyní bude disponovati 103 hlasy.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nového Hradee Král. Dne 27. pros.

m. r. uspořádala aaše místní katol. jednota v ho
stinci p. J. Duška zábavný večírek, jenž nad
očekávání skvěle se vydařil. Návětěva byla četná.

Bahjoma se průběh ušlechtilé zábavy líbil Zdařdh!
Katolická národní jednota v Novém

Bydšově koná dne 17. ledna o 4. hod. odp.
ou valnou hromadu s přednáškou.
Ze Žehumě. Dne 27. prosince minulého

roku zavítal k nám známý řečník p. sekretář
Mužík, jehož přednáška o katolické organisaci,
předuešená krásným způsobem, vzbudila veliké
nadšení. Po té promluvil dp. Honzák, vykonány
byly volby do výbora volné organisace šehuňské
farnosti, při nichž zvoleni byli p. Fr. Novák,
rolník v Žehuni, sa hl. důvěrníka, p. Josef Vidner
s Choťovie, p. Karel Boura s Doběic, p. Němeček
Fr. s Nové Báně a p. Franc Eduard ze Žehuně
sa výbory. Schůze tato byla velmi četně navětí
ven a do organisace se přihlásil nově veliký počet
členů. Další práci „Zdař Bůb.“

Ze Nám. Kdyby se agrárníci a socialisté
vztekli, kdyby dělali co chtěli, uš nezadrží stranu
naši v Sánech na vítěsném postupu. Aspoň dů
věrná schůze, kterou konal u nás o Nový rok
t. r. p. sekretář Mužík s Hradce Králové, doká
sala to, že katolíci uš se nedají zastrašiti. Po
skvělé řeči p. referenta Mužíka a po promluvě
vip. faráře Kladiva přihlásilo se do organisace
veliké množství s četné navštívené schůze. Dů
věrníkem zvolen p. Jan Vomdrák ze Sán, do vý
boru p. Jos. Houžvička, p. Václ. Němec, p. Véci.
Bašout, al. Marie Houžvičkova a p. Váci. Adamec.
P. řečaíkovidík a naší práci další mnoho zdaru!

Z Bystree u Jablonného m. Orl.
Zdejší katoličtí semědělci dobře prohlédli neupřím
nou hru těch, kteří je chtěli vlákati do táborů
nekatolických. Pevné stojí v šiku neochvějném na
katolické půdě. Na Nový rok uspořádána od nich
schůze v prostrannémsále hostince p. Fr. Špičáka,
který se naplnil množstvím účastníků bo po

hlaví. Po uvítání přítomaých svolen sa předseda
ken Matějka, za místopředsedu dp. farářMaš, za zapisovatele p. J. Mrázek. Pan předseda
v krátkém proslova kladl důras na naše poše
davky vlastenecké, církovní | na zreform:vání
tlsnivých poměrů pohorských zseměděloňy. Nato
odělil elovo posvanému ikovi dp. J. Sabulovi
s Hradce Král, který v delší, obsašné řeči pou
kazoval na nutnost katolické organisace proli ne
přátelům našeho náboženství. Uposoršoval na né
silaictví našich soků; my nebudeme odp'áceti ná
sijím ani jinými nespravedlnostmi. Přejeme jiným
ovobodu vyznání, ale tóž postavíme s0 na obranu
nezadajných práv vlastních. Slova fečníkova vy
slechnuta aš do konce se vzornou pozorností. Pak
Ještě promluvili krátoe a účinně p. předseda a dp.
farář. Po skončených řečech přihlásilo se do orga
nisace nových členů z omladiny 24 a ze starších
19. Schůze byla velice zdařilá a uatkví dlouho
v milé paměti. Teď jen pracajme horlivě dále,
jelikož pohnuté dobe, v níž trpí zemědělci i naše
náboženství, vyžaduje stále Č:lé práce obranné.

Ze Suchdola u Kutné Hory. Vneděli
dne 3. ledna odpoledne o 2. hodině byla zdařilé
důvěrná schůze místních organisací z farnosti such
dolské i z blízkého okolí v místnostech p Dudka,
koláře v Suchdole. Schůze zahájena p. Jos. Pře
vrátilem, rolníkem ze Suchdola. Za předsedu svo
len jednomyslné p. Karel Prokš, místní správce
velkostatku, za místopředsedu p. J. Němeček, ro'aík
a za zapisovatele p. Bukovanský, mistr pekařský.
Pak přítomný pozvaný řečník p. F, Šupka z Hradce
Králové ve své věoné, přes 2 hodiny trvající řeči
ukázal, že strana katolického lidu u nás v Čechách
byla zřízena proto, aby obhájila statek nám všem
katolíkům nejdražší— svatou víru naši i ne kol
bišti politickém, kam v posledních dobách i nábo
ženství bývá vtahováno nepřáteli víry, še byla sří
zena proto, aby pomobla nám Čechům i v ohledu
hospodářském, národním a kultoroím. Pak vyvrátil
p.řečník lehkým způsobem mnohé námitky nepřá
tel proti naší katolické straně. Povsbudil muže,
eny, jinocby i panny, aby pevně stáli při straně
katol. lidu. Řeč p. řečníka věcná a humorem ko
foněná s napjetím byla asi od 350 posluchačů vy
slechouta a hojným potleskem odměněna. Pan Jos.
Převrátil ujistil p. řečníka, že osadníci farnosti
sachdolské pevně se budou dršeti strany katol.
lidu a srdnatě že budou hájiti sv. víru svoji i svoa
národnost. Za zpěvu „Kde domov můj“ shromáš
dění s povznešenou myslí se rozcbázelo.

Z Nového Dvora a Čáslavě. Nepří
telé věnují osadě naší velikou pozornost, třeba že
jest skrovná. Leč my ve tak lehce nedáme. Loni
jeden našinec hezky dovedl promluviti do duše
agrárníkům a jest dále neunavným harcovníkem.
A tak již zde máme odbočku hospodář. sdružení,
jejíž předsedou jest týž nenáviděný „klerikál“ D.
Uspořádal též schůzi v Březivce, na níš sám pěkně a
přesvědčivě referoval. Rozumí se, že protivníci
měli zlost; hned z počátku jeden přitellček| řeč
uíka vyrušoval. Ale málo platno. Žískáno 10 no
vých členů, čímš odbočka posílena. Máme ostatně
naději, že i ti, od ktorých zakoušíme trpkosti,
jednou pro věc dobrou se dají získati, až sea nich
dostaví klidná rozvaba. Ku kooci voláme ku všem

joe čas Povstaňte ze sna jako jeden muž, dokudest

Z Uhelné Příbramě. Dne 3. ledna byla
u nás veřejná schůze dospělých i mládeže. Řečnil
p. farář Vlček z Nové Vei, jenž odůvodňoval
organisaci mládeže. Oavětlil. poměry veřejné, sej
ména počínání stran protikatolických a doporučo
val obranu pohotovou, která se najlépe vykonává
organisací, tiskem a četbou, přednáškami a scbů
zemi. Řečník zabýval se moderními hesly: víra
a věda, náboženství a mravnost, vzdělání a pokrok.
Posluchači se zájmem sledovali pochod myšlenkový
a s jejich duševního účastenství bylo pozorovati,
že sobůze vytiskne trvalé stopy. Po té jednáno o za
ložení organisace mládeže a přihlásilo se 33 členů.
Na konec doporučil řečník dospělým a samostatným
zemědělcům pojišťování dobytka na základě savé
pomocném; bylo pozorovati, že tato myšlenka
co nejdříve bude učiněna skutkem. Předsedou
sobůze byl p. starosta Vaněk, místopředsedou p.
farář Prokůpek, sapisovatelem člen organisace
mládeže p. Jarolím.

Z KHelíma. Zdejší křesť.-s0c.spolek skončil
řadu členských scbůzí spojených vždy s před
náškou v roce 1908 dame 19. prosince schůzí, na

které předoášel vdp. dr. Hanuš me thema: „Orodinné výchově“. Vdp. řečojk poukázal na né
které příčiny dnešní pokleslosti mravní u maší
mládeže a na důlešitost mravní výchovyv rodině;
dovodil, še právě rodiče musí položitizáklad, na
kterém by se mohlo badovati dále. Z toho však
patrno, že rodiče musí se namčiti vlastnostem
dobrých vychovatelů, kterých mohou mabýti ve
škole křesťanství. Tyto vlastnosti probírá vdp.
řečaíka dokládái příklady.Rodičeousívevšem
dobrém svým vlastním šivotem jíti napřed a jen
tak lze doufati, že rodiče poslouší náležitě své
vlasti a národu, který potřebuje právě v nymější
době stata nadšených, charakterních synů a
doer. — Toutopřednáškou zakoaěil ek lakoi
vroce 1908svoučinnost,kterábylaDohatéped

vedením obezřetného, obětavého pronayjš Ppředsedy stav. Kogdelky a celého výboru.



přednášek dosvědčuje, še bylo s dostatek posta
fáno o. vsdělání členů. Ale i o ušlechtilou zábavu
bylo pečováno celou řadou dobrých divadelních

podnarat Klidná, ale účínná jestpráce spolku,ak viděti na stálém přibývání členů.V tom novém
roce další práci Zdař Bábl“ — Kdo by snad

příspěvek nějaký za rok 1908 dlahoval, nechťaskavě neopomene zapraviti, aby pokladna byla

UMĚL.PŘEDMĚTYAOBRAZY
KNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jasyků ©donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Volmana
v Hradoi EKrálové.

(Založeno r. 1862).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

va sakončil občanský rok 1908 slavnostním kú
sáním, chvalozpěvem „Te Deum“ a požebnáním
s Nejsv. Svátostí v kathedrálním chrámu Páně sv.
Dueba. Na Nový rok byl J. Ex. nejdp. biskup za
assistence nejd. kathedrální kapituly přítomen
poutifikální měi sv., kterou sloužil vedp. generál.
vikář Megr. dr. Al. Frýdek. V den Sv. T králů
sloušil J. Ex. njdp. biskup v katbedrál. chrámu
slavnou pontiůkální mši av., po níž udělil Apoštol
ské požehnání.

Schůze městské rady dne 4. lednat.
r. Návrh na úpravu zbytku pevnostních hradeb
u důstojnického parku postoupí se okrašlovacíma
odboru. 8 ústředním výborem N. J. S. v Prase se
sdělí, še výnos sbírky ve zdejším městě, předse
vzaté ve prospěch českých menšin, čČinícíK665 30
mimo příspěvek obce v obnosu K 100, zaslán byl
menšinovému odboru Národní Rady České. S řidi
telstvím městského dívčího lycea se adělí, že c.
k. zemská školní rada v Praze dala svolení k to
mu, aby kure domácích prací, zřízený při tomto
ústavě, rozšířen byl o teoretické vyučování domá
címu hospodářství. Protokol sepsaný c. k. řiditel
stvím pro stavbu vodních cest a firmou Kress
a Bernardo podmíakách záboru pozemků, potřeb
ných k úpravě Labe za účelem bezodkladného
pokračování a úpravoými pracemi v tati Vysoká
a. L.—Věkoše, byl vzat na vědomí. Návrh na pro
dej pozemku okresnímu výbora pro stavbu nové
nemocnice v kotlině v levo od Pospíšilovy třídy
ve výměře 10.000 čtv. sáhů za cenu k 26000
postoupí se méstskému zastupitelstvu ku schválení.
C. k. okresnímu soudu předloží se pozůstalost
Anny Rieglové, vdovy po kostelníku, ku projed
nání. Dobývání ledu na rybníku „Plachta“ u No
vého Hradce Králové povolí se p. H. Malcovi.
Opis protokolu, sepsaného o odevzdání kavalíru
č 34 ac. a k. vojenským stanič. velitelstvím v
Hradci Králové, byl vzat na vědomí.

Koncert bratři ků, rodákůkrálové
bradeckých, za s ináčiskování "e. k. vojenské
hudby pl. ů. 42., konáse dne 18.t m. v Klicpe
rově divadle. Jména mistrů Ševčík, Jiránek a An

porae „v Berlíně, u nichž vysoce nadaní mladíumělci svá etadia s prospěchem mimořádným u
končili, řada koncertů absolvovaných ve vlasti i
v cisině, ješ vzbuzovaly všude ohromné nadšení
a vynikajícího úspěchu, uspořádání programu, ho
nosícího se jmény skladatelů světové slávy, to vše
zaručuje -budbymilovnému obecenstvu požitek
prvního řádu. Uvádíme projev svláštní pocty, jíš
se milým našim krajanům ua Rusi dostalo, zoí
slovně: „Prof. Jarka Hájek koncertoval po měkolik
neděl v Rostově a bned při prvním svém vystou
pení jako koncertní mistr i solista velkého symfo
miekého orchestru „Klubu prikasčikov“ obecenstvo
přímo elektrisoval. O všech koncertech bylo vy
prodáno a v den jeho benefice odevzdán mu ze
středu obecenstva pamětní list, jenš v překladu
asi: „Vysoce vášený Jaroalave Jaroslavoviči! Do
volte s obdivovatelům i milovníkům vášného
hudebního umění, by směli projeviti Vám svoje
hluboké usnání a vděčnost za esthetické body,

jež připravovaí„dete im po oelou dobu trvání saj
seRy. Brýmd dhr o poredesím děl Bacha,Mozarta, Brahmse, dmarke, Vienxtempea,
Wieniavského, Erusta, Pagaainiho | jisých mistrů
umožní) jste nám vyalochnoatičást svéhoseriosního

klasického repertoiru, v němš nakupené technické
obtíče s řídkou lehkostí! elegancí jste překonával.
Široký rosmach smyčce, skvostný smyk, stříbrné
staccato, čistý slavičí trilek, uměleckost a stylová
avědomělost interpretace, toť Vaše ctnosti virtaosa
a přednosti houslisty-amělce! Projevojíce Vašemu
umění hluboce cítěné usnání, přejeme Vám, milo
vaný Jaroslave Jaroelavovičí, pimě zaslouženého
úspěchu na Vaší umělecké povti a prosíme, byste
přijal tato adresu díků jako sálobu nepomíjejících
sympatií Vaších obdivovatelů k Vám i k Vašoma
velkému talentu.“ Zároveň dostal od klabu těšký
zlatý přívěsek, zdobený brilantem, rabínem a Ba
firem a spoustu květin. Bratr oměloův Emil Hájek
spolupůsobil při tomto koncertu jsko dirigent i
solista. Řídil ouvertaru k „Holandamu“ a „Sme
tanovu „Vltavu“ a předaesl Chopinovu „Fantasii“,
kteráž byla jeho drahým výstopem jako pianisty.
Poprve hrál na symfonickém koacertě celý Sobu
manův a-moll koncert s orchestrem a kritika
chválí jeho zdravou techniku a vyspělý smysl pro

přednes klasických děl . . . Jelikož projektovanoncert slibuje býti jistě vrcholem letošního období,
doufáme, že bude také po zásluze oceněu s —
bojně navštíven. — L. F. K.

Vánoční hra „Jesličky“bude tovaryšakou
jednotou provedena v neděli dne 17. ledna o ó.
hod. odpoledne. Hra pilně se studuje a slibuje
pěkný požitek.

Úmrtí v Hradel Králové v roce
1908. V Hradci Králové zemřelo v rose 1908
celkem 238 osob proti 226 osobám v roce 1907. Ze
všech zesnulých zemřelo: tuberkulosou 64 osoby
(4689,), rakovinou 18 osob (7-56*/,), mrtvicí 7
osob (298*/,) marasmem 16 osob (6-8%/,), sebe
vraždou 4 osoby (168%). Nejstarším zemřelým
byl -Čeněk Malý, měšťan a porcovník. Ze stavu
stálého vojska zemřel jeden podplukovník, jeden
major, jeden pěšák 18. p. pl. a jeden pěšák42.
p. pl. (tento sebevraždou). Z úmrtí infekční ne
mocí byl jeden případ růže v obličeji a tří pří
pady spály.

Valná hromada včelařského spolku
pro Hradec Králové a okolí konánabyls
13.pros. m.r. v hótelu „Černý kůň“ v Hradci Kr.
Předsedou zvolen jednoblasně zasloužilý dosavadní
předseda p. Karel Kalát, lesní ve Svinarech, za
místopředsedu p. V. Špalek, obohodník zde, a jed
natelem p. J. Vaněk, materialista zde. Za členy
výboru zvoleni pánové: G. Honke, maj. hótelu zde,
Ant. Kvasnička, měst. assist. zde, J. Jelínek, obch.
zde, Fr. Podhora, zahr. zde, V. Machek, říd. uč.
v Nov. Hradci Král., K. Machek, správce školy

J. Houžvička, učitel ve Svob. Dvorech, V. Neumann,
říd. ač. v Malšovicích, J. Pancíř, maj. domu sde,
J. Votava, rolník v Žižkovsi, MUDr. Janko v Lib
čanech, Fr. Jos. Císař, obch. na Praž. Předměstí,

octároy zde. Za rovisory účtů zvolemi pánové: Bob.
Ryba, ředitel měšť. dívčí školy zde a J. Pavelka,
učitel na Praž. Předměstí. — Usneseno zakoupiti
včelín p. G. Bakeše za 330 K. Místo pro včelín
propůjčila zdarma sl. měst. rada v Hradci Králové
voctárně. Na včelínu vystaveny budou různé typ
úlů, aby členové mohli seznati včelaření vrůsnýc
úlech. Současně usneseno, aby spolkový elaha vy
bíral od členů příspěvky sa r. 1908 a 1909. Čie
nové se opětně uposorňují, aby ve vlastním zájmu
přihlášky ku pojištění saslali co nejdříve jednateli
spolka p. Vaňkovi, materialistovi v Hradci Král

Ples spolku na podporu chudých
studujících gymnasia, reálky a paedagogia,
který těšívá se vždycky všestranné a zasloušené
přízní, konati se bude již dne 12. t. m. ve dvo
raně „Besedy“. Komu snad dosud pozvání doručeno
nebylo, nechť laskavě promine, jelikož rosmesení
velikého počtu pozvánek musilo býti svěřeno je
diné osobě. Reklamace vyřizuje jednatel spolku
symn. prof. p. Boh. Hobze

Vzájemně se podporující a vadělá
vací Jednota státních zřízemců v Hradci
Králové a okolí pořádá 16. ledna 1909 ples v sále
Živnost. čtenářské Jedaoty v Hradci Králové. Za
čátek v 7 bodin. Čistý výtěžek věnován bude ve
prospěch vdovského a sirotčího fondu.

Na vzdělání českých dítek v Dol.
Bakomsích jssykem mateřskýmpřispěliv měsíci
listopadu 1908 epolku „Komenský“ re Vídni
I /$. Strobgasse 46., který vydržaje B obecné
školy, školu pokračovací pro učně o 8 odděleních,
2 opatrovny a 6 jasykových škol o 14 odděleních
P. o. Hradec Králové: Dvory Svobodné. 0. Smetana.
2 K. —Hradec Králové. Důchodenský úřad zasílá
dar městské rady k uctění 40. narozenin J. 0.
braběte Harracha 200 K, M. Srdínková 2 K,
Okresní výbor zasílá mimořádnou podpora povo
lenou za příčinou80letého jubilea hraběte Harracha
200 K, A. Štěrba, předseda Jedu. „Třebísský“
660 K, polovina ze sbírky vykonané p. J. Hýskem
o aratbě p. Jos. a Alolsie Hýskových. — Kukleny.
MUDr. J. Šob 4 K.— N jce. Městský úřad
2 K.

+ Vojtěcha Badoela. Dne 9.

prosince m. r. v Krči v eanatoriu Dr. Šin 5snulý bývalý professor zdejšího gymnasia a Školní
rada Voj Budecius, rodák horažďovický, učinil

své závěti mimojiné tyto odkasy: 1000 K
střední Matici Skolaké,1000 K Národní jednotě

Pošumavské, 1000 K Národní jednoté Severočeské;
600Kodlkételmístafeobudýmsvéhorodištěa
800 K místním chudým města Hradce Králové. —
Nehynoucí pamět čleobotnéma dárci!

Z Besedy. Dne 23 ledsapořádábeseda

ohdlekký č'eny a jich hosty věneček ve dvoraně. Posvánky budou včas rozeslány. Hudba
pana Jaroměřetého s Třebechovic

Zálošna v Hradci Králové. Výkaz
sa měsíc prosinec1906. — Vloženo K 91.947'95,

voráno 98.93276, zůstatek K 164857176.úraka: Závodní podíly K 71.969-68, fond reservní
K 103.833:85, fond pensijní K 29.771*27,fondpro
kureové rozdíly K 1481408, vlastní reality K
159.726 50, cenné papíry a přebytky K 354.683-43,

P směnečnéK 387.644'14, půjčky hypoteční937.096 89, úbrnom K 2,028.739.29
Spořitelna Kralehradecká. V měsíci

tosinci 1908 bylo vloženo K 241.909-79, vybrác>
213.071-99, stav vkladů koncem prosince

K 12,893.539:47. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 516 73346, splaceno K 82835-10, na hypoté
kách koncem prosince KH9,929 768 86. Zásoba
cenných papírů K 2566.000—, uloženépřebytky
K 349.608'10, zásoba uměnek K 608.655:41.

Osobní. Pan Václav Nejedlý, c. k. vrchní
oficiál krajského Bandu v Hradci Králové, odchází
na vyžádanou dovolenou. Při té příležitosti za
horlivou svou Činnost v úřadě vyznamenán byl
zlatým záslužným kříšems koranou. Gratulujeme

Z Roudmičky. Pěkně jest postaráno o
adravotní poměry ubožáka, žijícího u většího kul
tarního města, kam chodí každou chvíli někdo
svyšovati moderoí humanitu. U nás jedna ubohá
matka před povitím dítka ocitla se ve stavu velice
povážlivém. Svljela se v brozoých křečechod6 do
12 bodin; spěchalo se ihned do Hradce Králové
pro lékaře, ale byla to traitá pouť. Jakkoli byla
pomoc lékařská nevyboateloá, nalezlo 7 lékařů
rosličné omluvy, tak že aoi jeden lékař nepospíšil
bned s pomocí ubohé ženě, jíž bylo všem soucitným
lidem sdejším líto. Když páni nechtějí sloažiti
trplcím, ať tedy vzdají ae praxe a udělají tím
místo jiným svědomitějším lékařům. Nemohl zde
prakticky uplatnit hamanitu aspoň některý po
krokový? Teprve dloubo po 12. hod. polomrtvá
žena lékařsky obetřena a dovezena do nemocnice.
Myslíme, že v Hradci, kde je tolik doktorů, je po
vinnost svatá, aby některý v takovém případě bes
všelikých omluv ikmed k nemocné jel. Máme sa
to, že venkovan je také člověkem a také rád
za poskytnutou pomoc lékařakou zaplatí. | L.
7" Z Nechanmie. Zpěvácký spolek „Hlahol“

pořádal dne 31. m. m. Sylvestrovskou zábava
v sále „ua Hůrce“. Večírek bylsnamenitý, zábava
skutečně animovaná. Tentokrát vydařilo ne vše
nad očekávání. Začátek určen na 7 hod. večer;
ale již o 6 hod. počaly se acháseti zástupy hostí
a půl hodiny na to byl sál, jak říkáme, oatřískán|
Pochvala zasluhuje ochota mnobs pánů, kteří o
pozdivším se dámám nabídli avá místa. Na pro
gramu střídaly se sbory a budba 8 dvojspěvy,
kuplety a sol. výstupy, věci skutečně zábavné,
svěděící o dobrém nastudování. Odměnou účinku
jících byl bouřlivý potlesk. Pobavili Jsme se sna
menitě. — Po vyčerpání programu bylo vybráno
slečnou M. Sixlovou a p. F. Vydrou 25 kor. na
menšinové školství. — Patrolistovi věnujeme po
sornost příští týden.

Z Borohrádka. V době různýchepide
mických nemocí poukasují mnozí u nás na ba
drářský závod a kostaici p. starosty Smrtky. Na
chásí se ve středu města, ač měl by být bodně
daleko zs mčstem. O něm právem říci 8e může,
še je to pařeniště k líbnatí všeho drahu bacillů.
Někteří poměrůzoalí tvrdí naopak, že závod ton
hadrářský je pravým dobrodiním pro Borohrádek,
ježto každý bacill vůbec, ať je druhu kteréhokoliv,
musí pukmonti zápachem vycházejícím ze závodu
tobo, tak že je to pravá bacillo-morna| Kdo tomu
nevěří, ať obětuje svůj nos a dá nám jistě za
pravdu ! —Neradíme však, aby zkoušku ta s čichem
prováděl někdo sa parných dnů letních — kdy
tápachy ty jsou v nejvyšším stupni. Víme dobře,
že p. starosta již před lety měl okres. lékařem
nařízeno, aby hadry vyprašoval mimo město, aby
dbal největší čistoty všude — ale to se p. sta
rosty netýká, všdyť přece je atarostou. Připomí
náme, že celý jeho závod hadrářeký postaven jest
přes veřejný potok, který se nedá pod badovou
podlahami opatřenou nijak čistit, še nesčetný počet
něm. myší tam má své sídlo a na kostech pastvu,
še dvůr jest v nevídaném nepořádku — ale to mic
nevadí; vždyť je to sávod na družení hadrů ve
velkém p. starosty Ant. Smrtky, na slovo vzatého
„pokrokáře“. Ihned vedle závodu u samé silnice
přotí školo jest pravá attrakce Borobrádku, barák
(spíše bouda) na spadnutí, se střechou děravou,

prolomenou, še tvoří ve hřbetě pravý oblouk.
Dobrý šindel na střeše je pravou vzácností, barák

jest blaboko pod silnicí, v němš příbytek, kterýy se hodil sotva pro němou tvář — ale hle —
v tomto nezdravém sbořeniští bydlí v nájmu lidé!
— A U jesttato indiánská „rilla“? — Inu po
krokového pana starosty Aat. Sartky! — To satím

snad postačí. — prvé papeod vyhořel domekslušný. Při požáru tom se „výcvik“ někto
rých pokrokářů. Jen ve všem „pokrokové l“ —



Nedárno přednášel a nás p. Č. Hruška, učitel
s Kostelce o..O,, © bratrech jihoslovanských. Za
přednášku jsme vděční, sale sarazilo nás tištěné
pozvání k této , Da němě dole bylo tučně
psáno: „ltečte obrátit“! Obrátili jeme a tam čte
me přes celcu stranu doporučení židovské firmy
Emila Smréky v Kostelci p. O. — Myslíme, že
svláště v této době jest jistě nevbodné, aby Dá
radní, český, organisovaný učitel dělal reklamua
enad agenta šidovi. Pane učiteli, byl jste snad na
looském ojezdu učitelském v Praze, kde jednali
Jste o „národní výchově“. To je ten výsledek
sjesdu — dělati reklamu židům? — Inu pokrok
— alrans pokrokářů, strana židovských sluhů!

Z Velké Čermé = Berohrádku.
Pořád lidé Hiají, že p řídící učitel Smrtka, me
Jitel, vydavatel a redaktor „Školy mešeho venko
va“ je smýšlení protiklerikálaího. A snad to pře
ce není pravda. Všdyťmá Bvojidceru v Olomonci
v ústavě, který založil kněz kanovník a šlechtic
Pottipg. Či i on uznává, že ústavy od „klerikálů“
salotené jeou dobré? Jame tomu rádi a je to Jistě
chvály hodno, Bnaží-li Be otcové, aby jejich děti
byly sbožnější, než jsou opi sami. Je to u náe
jeko ve Francii: otcové na „klorikály“ nadávají,
ale své děti do ústavů katolických dávají! — Ji
nakv theoriijioakv prakoi,alevědy„pokrokově“!

Ze Sirákovie m Golčova Jeníkova.
V neděli dne 97. prosince pořádal pan poslanec
Adam u nás veřejnou schůzi. Z celého okolí sešlo
se veliké množství našinců jak mošů a jinocbů
tak i žen a dívek. Pan poslanec líčil v delší řeči
poměry v zemském sačmu, obstrukci Němců, bur
šácké bumly v Praze a povšechnou situací národa
českého. Za jebo výbornou řeč dostalo se mu ode
všech přítomných zasloužené pochvaly. Po řeči
pana poslance přihlásil se k slovu pan Satorie se
Sirákovic, který vzdal dík panu poslanci ve jménu
všech přítomných a pádnými důvody odrazil útoky
agrárního tisku na vaši strana podnikané. Pan
poslanec přiblásil se ještě ku alovu alíčil, jak
stéžováno jest postavení jeho strumou agrární, ale
slíbil, že jako katolík oebude 8 rostiti, ale vědy
a všade spravedlivě a nestranně bude se chovati
ko všem obyvatelům okresu, ať si náležejí ku
kterékoliv straně. Po té odešel pan poslanec ze
schůze, aby mohl pětibodinovým vlekem saso ode
jeti domů. — Po odchodu pana poslance ojal 86
slova p. děkan Turek z Golč. Jeníkova, který od
poračoval zavedení ve všech obcích odboček adru
žení mládeže katolické a napomínal přítomné ku
apořivosti, ku čtení a rosšiřování dobrého tisku a
ku konci vybísel obzvláště přítomnou mládež k boji
proti alkoholismu. — Po něm přihlásil se ku
slovu p. Veinert = Podmok, příslušník strany
agrární, a dovozoval, že jest dobrý boj proti aliso
holismn, ale že stačí k tomu pouze vzdělání Pan
děkan Tarek s pan Satorie mu případně odpo
věděli a po tó rospředla se zajímavá debatta, do
které zasáhli pan Němec, pam Cbáme, blavně
však pan Vávra ze Sirákovic, který svou krásnou,
zajímavou a pádnými důvody podepřenou řeší
všechny okouzlil a zároveň překvapil. Tím do
kásal pan Vávra, jinooh to asi 20letý, jak daleko
to může přivésti ten, který pilně čte, všeho si
všímá s po sebevzdělání touží. Panu Vávrovi gra
talujeme k jeho úspěchu a těšíme se na něho, že

ři budoucích schůzích opět činně debat se sú

Řastní. Tak moobý talent dříme na tom našem
venkově a povinností naší jest jej buditi, aby
k platnosti přišel. Pozorubodno a zároveň potěši
telno bylo pozorovati ta velikou účast a to oad
šení naší mládeže obojího pohlaví. Ta strana,
která má mládež za sebou, má též badouenost.
Kdyby se všude a s takovým nadšením praco
valo jako zde, psk by nepřátelům brzo sašle
chuť proti nám vystupovati. Pochvaly zvláštní sa
alooží omladina s Kobylí Hlavy, s nejvzdálenější
to osady kolatory Golčjeníkovské. Nevadila Jim
cesta skoro 2 hodiny trvající a v počtu velikém
dostavili se, aby dokumentovali své přesvědčení a
avé nadšení pro naši spravedlivou věc. Jen chutě
ku předu na dráze jednou započaté, a pak jistě
svítězíme|

Z Hlimska. Na Nový rok promluvil zde
v důvěrné schůzi říšský poslanec p. Váci. Myslivec
o nynější politické situaci. Ve své přes 2 bodiny
trvající řeči roshovořil se o nejpalčivějších otáz
kách vynějšího politického života a stkvěle obhájil
klub poslanců katolicko-národních proti všem ná
jendům, obzvláště v poslední době proti němu či
něsým. Obšírně probral otásku annexe Bosny a
Hercegovioy, sákona smochovacího, starobního a
iavalidního pojištění a vysvětlil, proč poslanci
katol. národní vystoupili s Národního klubu na
říšské radě. Ku koaci zmínil se p poslanec 0 blá
saném £. sv. „sklerikalisování úkoly" a „sféře
Wahrmundově.“ Bouře potlesku, přerušující řeč,
byly zajisté — ač malou — odměnou sa jeho
v pravdě poutavou přednášku. Po díku horlivého
organinátora dp. Ant. Vobejdy p. říš. poslanci
schůze skončena a účastníci i se vzdáleného okolí
roscbáseli se do svých domovů, nelitujíce cesty v

třeskutém mrasu a potěšeni, o bay zase jednoutak vyškolenébořečníka aborlivébo pracovníka na
o-sociálníbo probuzení.

ša S Kutnohorska. Že na Kutaoborskukas dlouhého spánku
všschay, kdož katolíkyRajeoaa Kleti : ro

elrkví katolickou pobrdají.Zvláště „Cas“ náramně
se alobí na jisté dvukopleny, kteří katolický lid
uvědomují s oa urputný boj proti katolicismu
poukazají. Kutnohorské nár. sociální listy pláčí
pad tím, še „černáhavěť (něžný název) se rosta
huje a báby v vukofch s kalhotách chytá“. Kdyby
kašdý kočz mlčel a nechal živlům podvratným vol
dou půdu, pak by ovšem byl hodným, jinak je

klerikální kobout, a každý, kdo do kostela chudí,
je klerikál. Pro sebe, ať už evangelíci, ať demo
kraté, ať národní, chtějí volnost — a žádný jim
ji nebere, ale pro katolíka uvědomělého jen po
směch anásilí. Snad by „Časa“ lépe slušelo, kdyby
si svých pastorů a oveček válmal a nás katolíky
nechal na polroji, ale to výbojný „Čas“ nadovede
Ostatněty jeho novinářské zprávičky, lží více
méně pošramocené, nás nezastraší; spíše budou
míti opačný výsledek. Nejvíce zaráží „Čas“, že dva
statkáři z Malína jsou členy katol. organisace; my
zase bychom 80 divili, kdyby ti rolníci, avědomělí
katolíci, byli členy evangelické organisace. Světe,
div se, „vidíé-li © tom něco divného. Katolíci, kteří
nikdy jste nesouhlasili s agrárním bohbopustým
psaním Venkova i Cepu, zůstaňte v agrárol orga
nisacil Teď už, světe, nediv 80; takhle máme asi
mlaviti, že ano? A hleďte, ani p. učitel si nevzal
dovolení od „Času“ mebo od Budče kutnoboreké
a jednal dle svého přesvědčení. Toble je zločin;
to jistě ten p. učitel nevypůjčuje si „Čas“ od dvoj
ctihodného pána. — A konečné v pokročilé obci,
kde je tolik orgamisovaných dělníků soc dem. i
národních, také katolická organisace; to už pře
stává všechno. Že je Malín pokročilý, je viděti i
z toho, še páni soudruzi násorně poučují hochy,
jak by měli tatíkovi natlouci a oděv mu potrhati,
kdyby otec nechtěl syna poslouchat. Rodiče,
chcete-li, aby vám syn váš později nabil, tedy
nechte děti své pod radým praporem a předem
se 8 nimi rozlučte, neboť podle učení soc. dem.
láska k rodičůmje hloupé citlivůstkářství. — Vida,
pak že není v Malíně pokroku! Jest, ale k po
hanství, a pro ten my „studení“ nemůžeme Be rot
ohniti.

A Čáslavě. Rozpočet. Právěvydaná
finanční správa našeho města uvádí obecních aktiv
1,292.25426 K, passiv 800.471-65 K, takže zů
statek čistého jmění činí 491.78261 K. V roce
1907 vzrostlo obecní jmění o 12.65154 K. Pro
místní školní obec praeliminováno jest na r. 1909
vydání 23.983 02 K, nábrada obnáší 9.49268 K,
takše zbývá nhraditi 20.49044 K, k čemuž vy
psána jest 18%, školní přirážka k zeměpanským
daním. Celková potřeba městských důchodů na rok
1909. obnáší 18837981 K. celková úhrada

124.916-74 K, takže schodek 63.463:07 budetřeba
krýti 559, obecní přirážkou. Budou tedy činiti
přirážkycelkem78*,. —Projednávání ros
počtu konáno bylo ve schůsi obecního zastupi
telstva dane 21. prosince, v níž p. dr. Tesař po
ukázal na novó zvýšení přirážek, zaviněnétaké
odpisováním daní a s tím spojených přirážek,
takce pro majitele domů u ještě více jejich ná
jemníky hrozí tím pro badoncnost poměry nesne
aitelné. Máme-li na mysli úkoly, které obci na
stávají, zvlášté zavedení vody a úpravu kanslissce,
pak vyšším přirážkám obecním nebo z nájemného
naprosto nebude lze se vyhnouti. Hořké sousto,
do něhož příští otcové města badou musiti kous
nouti, nadělá mnoho zlé krve, jako Čící již nyní
nepatrné stoupnutí percent. Nepromyšlenost ně
kterých kroků našich zástupců městských okázale
debata o fondu Gymnasiálním. Město žádalo se
změnu gymnasia v nový typ střední školy, ale
svolilo s1 typ, který jest možný tem, kde dosad
byla reálka. A tak nyní bude třeba podávati žá
dost novou o smjnu na vyšší reálné gymoasium,
které se jedině hodí nejlépe a nejlaciněji nanaše
gymnasinm. Dlouhá debata vyvolána byla šádoatí
akademiků o čítárnu, Sokola o subvencina stavbu

sokolovny, položkou na kanalisaci a udržování
tršiště. Bylo viděti, že začímá v obecním zastapi

telstvu krystalisovati 6e nová strana, která na tyto
táležitosti hledí jiným srakem než dosavadnívět
šina. Prošly eice návrhy městské rady, ale bylo
třeba přičiniti i mnoho slibů pro budoucnost,
zvláště při otázce tržiště. Podobné stalo se při
projedoávání stavby nové poštovní budovy. S plnou
pochvalou setká se v obecenstvu žádost p. dra.
Tesaře, aby kašdoroční p'akovní ovičení konána
byla také v Čáslavi a ne stále v Kutné Hoře.
Čáslav, která pro vojsko tolik obětuje, zaslouží,
aby záložníci zůstali v ní a mebyli po obleknatí
hned odváděni pryč. Podobně i jeho návrh, aby

v Bovém evang. semináři obdrželi zdejší
živnostníci, kuyž obec dává snbvence 10.000 K.
Pobmutí mesi členy katolíky spůsobila dojemná
péče p. lic. theol. Fr. Kosáka o odepsání kostel
ního dluhu a restauraci kostela. P. purkmistr ovedi
tato póči ovšem na pravou míru, jakoži k plnému
nepokojení vysvětlil dotas o koatroveri mesi
parkmistrovským úřadem a místaím velitelstvím,
Ba něž byl s jiné straay dotázán ©Radostač svě
dělo obecenstvo, že fond na kapli hřbitovní do
stoupil 40.000 K a kašdý bude jisté souhlasiti
8 tím, aby se počalo 00 nejdříve se stavbou. Po
Bhodinném téměř jednání byla ochůze skončena a

s otoů města si oddechli, neboť úkol

pode starou neb přisnati novou barru není
„—Stavoniště novéhbookros

e borobíne e počalose prévě upravovatí.Luejenom

ehváliti, še byla vrata na tento bývalý hřbitov

uzavřena ©je tak sabránča přístup rozliča výrostkům, kteří v dnech vybralisi to
rejdiště spustlého uličalctví, hnasně zacházejíce 96
sacbovalými pozůstatky mrtvol. Bylo by sáhodao,

i dělnictva, vykopávajícímu základy, ovodešo
ne mysl, še mé jedaati slušné při otvírásí

hrobů s že má 0e sdršeti všcho žertování o věcech
tak vážných. Pro sbytky bretí vybopána byla ns
hřbitově jáma, do níž mají býti uloženy, s blísy
má býti poušito k zasypání stráně pod hřbitovem
Lee doufati, že okresní zastupitelstvo, místní po
licie i p. podnikatel všecko vynaloží, sby nebyl
cit urátem a obecenstvo roshořčováno. — De
fraudace v boro(m úřadě. Nemalýpoplach
a smutné překvapení způsobilo v řadách poplatníké
zatčení berního asistenta F. Přišlo se na celou
řadu malversací, páchaných již od r. 1906, při
nichž někteří poplatníci byli o sta ošizení svou
přílišnou důvěřivostí a pohodlím. Nedbajíce naří
šení, že všecky peníze mají býti odváděny v berním
úřadě, dali ci dornčovati daně beroím asaistoutom
a nyní nezbude jim, neš znova platiti. Vyšetřování
jest v plném prouda.

Snášelivá práce agrárníků na Čá
slavsk. Jak to upřímněmyslíagrární strana s do
bodou se stranou katolickou, poznali jsme právě
v poslední době a nás. Předáci agrární strany jsou U
nás větiooa statkáři evangelíci, za nimiš jdou často
slepi někteří z rolníků katolických. A ble, tito
evang. vůdcové čianě podporují volnomyšlenkářský
zájezd, horlivě navštěvujíce sobůze, kde se do ka
tolíků až hrabě bije, a fedrujíce hojné přistupování
za členy tohoto protináboženského hnutí. Aby pak
i nejzazší končiny našeho volebního okresu svěděly
o „lásce“ těchto přátel lidu, pozvali ci k nám býv.
redaktora H., který má „klerikální“ baštu rosbo
řit pořádoým vyvoláním kraválů. Jenže Čáslavsko
není Jericbo. Posledoě konal savé podivuhodné
produkce v obci, která má tu s1amenitou pověst,
že de tam koza opila, a že tam hasiči (prosím po
krokoví!) troubí, když ee má starostova kráva
dostat do konta. Dostalo se mu však stejné lekce,

veden do úzkých, mluvil na konec tak, že jenom
dobrotou katolíků se nedostane sa mřífe Pronášel
totiž podivné názory o Bohu a posv. věcech. Našim
organisovaným katolíkům klademe na srdce, aby dali
dobrý potor na povídání tohoto agráraího proroka,
ale nedali se při tom strbnouti k žádným výstu
pům násilným, neboť k toma směřuje všecka jeho
tendence. Chce být mučedníkem i třeba za cena
svého cvikru. Na jeho schůze odpověrme proti
schůzemi|

Štědrý večer v okresní nemocnici
císaře a krále Františka Josefa E.v Ně
meckém Brodě. Jako minulá léta, tak i letoě
ního roku připravily jsme přispěním vzácných do
brodinců nemocným o štědrém večeru vánoční
stromek. Při spěvu písně: „Narodil se Kristus
Pán“ zaleskla se alza radosti v oku přítomných
a zapomenuto na všecky strasti 8 bolesti, jimiž.
dům náš v tsk hojné míře oplývá. A ovž tu já
Bota teprv, když otevřely se ruce sester a podí
lely nemocné dárky potřebnými (oblek, obuv, šátky,
rukavice) i zábavnými, ponejvíce hudebními, tekže
rásem jako by místo trpících proměněno bylo v slň
koncertní. I k oslazení života obdrželi pacienti
naši: oukroviaky, vánočky, fiky, jebika, ořecby
atd. Ze vzácných dobrodinců, kteří velmi štědře
kštědrému večeru nám přispěli, dovolují si avésti:
Slav, městskou radu, sl. okr. výbor, pravováreční
měšťanstvo, sl. obě. záložna, 8l. správa spořitelny,
al. obch. gremium a p. t. dámy: M. Matějkovou,
R. Šteflíčkovou, Jal. Zelínkovou, Kl. Neuernovou,
M. Vánišovou, Em. Pohlovou. M. Ciranovou, Jos.
Čapkovou, R. Menšíkovou, M. Živnou, M. Stránskou,
MHoráčkovou L.Spurnou s pt. pány:dra E. Šubrta,
MUDra Fr. Zahradnického, MULra Jos. Skrétu,
MUDra Vaška, MUDra Al. Šlechtu, V. Kabeláže,
Frant Šupička, Ant. Štolze, J. Smrta, Lad. Chvoje,
Drymla, August. Hanke, bratry Čížky, Liznera a
Krauzera, R. Seidla, V. Klimenta, Ant. Komárka,
bratry Baurovy, Ad. Zoojemského, V. Zárabu, N.
Bobka, Jos. Klímu, Zvoníka, dva jiné pacienty a
dvě neznámé paní, N. Caldu, P. Frant. Stejakala,
O. Pr. Duška, Boh. Neumanna, Jos. Kopeckého,
Jar. Hrdého a Jos Bílka. Všem vzácným dobro
diacům jménem podělených srdečné: Zeplat Pán
Bah! —Sestra Kaverie, představenásestra III. řádu

p oeta Seraf. v okresní memocsíciv Něm.ě.

Městská spořitelna ve Vys

vykazujeza měsícprosinec 1908: vloženonáK 441.64895, vybráno K 288.717-75, vloženo na
běžný účet K 141.638-—, vybráno K 160.992-89 ;
sůstatek vkladů na knížky K 3,962.797:66, na
běžný účet K 1,408.48860, úhrnem K 5,371.286"16;
hypotečních půjček vyplaceno K 647.497-70, opla
ceso K 2049246, sostatek hypotečních půjček
8,896.374:88; směnek eskomptováno za K 66.041'73,
splaceno K 9053492, asůstatek K 322.116 10,
do jiných ústavů vloženo K 834.016002, vybráno K
9,019.760.38, zůstatek vkladů v jiných ústavech K
89.620-44; cenných papírů v zásobě sa korum
2.339.588-10, záloh lombardních K 6.880, botovost
pokladeí K90 767-90; obrat účetaí s pokladní ta
čas od 1. ledna 1908 do SI. prosince 1908
K 38,614.106-28.
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Zal. r. 1808.

Různé zprávy.
Diecése královéhradocká v r. 1909

čítá v 32 vikar. 1,496.886 katolíků, křest. nekato
líků (anglikóneké, augšbur s helvet. konfesse)
60.071, řeck. nesjedn. 82, židů 11.734, bez vy
znání 846, celkem 1569.619 obyvatel. Nejlidna
tější jest vikariát náchodský, čítající 91612 kato
ků, nejméně katol. obyvatel má vikariát podě
bradský 18674, zato křesť. nekat.líků má 6736;
vlastně nejmenší jest generální vikariát platící
pouze pro město Hradec Králové a Poděbrady,
totiž 16.272 katolíků Nejvíce křesťanů nekatoliků
má vikariát skutečský 7768, aejméně v kralc
vickém 7. Židů jest nejvíce vo vikariátu nácbod
ském 865, nejméně ve venkovském vikariáto
královéhradeckém 84. Bez vyznání má nejvíce lidí
vikariát opočenský 184, ani jednoho nemá ven
kovský vikariát královéhradecký, bostinský, chra
stecký, kopidlenský, kralovický a lipnický. Dé
kanství kanovnické má diecése 1, proboštatví 2,
arciděkanství 3, děkanství 38, far 404, 6 kaplan
ských expositur, 6 far řádu praemonstrátského,
J0 benediktinského atd., celkem 474 dachovních
ppráv; dále 11 zámeckých kaplen, a 18 fandací
kapli. Kněží v diecési jest 1018, vedle toho
ještě 82 kněží řeholních: z řádu praemonstrát
ského 17, benediktinekého 41, jesuitského 2, pia
ristekého 1, redemptoristského 8, augustiánsakého
2, františkánského 2, kapuciaského 5, milosrdných
bratří 4. Jeptišek jest celkem 479: Urňalinek 75,
Sester de N. D. 138, milosrdných řádu sv. Karla
B. 51, Salvatoriánek 4, III. řádu av. Fr. 147,
milosrdných sester sv. Kříže 14, sester sv. Hed
vigy 10, Eucharist. 10.

Vyvolali duchy, které smaží se za
žehnatíi, Nenáriděný předseda fraocouzekého
ministerstva Clémenceau vyšplhal se po zádech
důvěřivých demokratů k despotické vládě. Pra
coval pro svoji osobu zastrašováním, úplatky a
přetvářkou tak cbratně, že demokratická(l) repu
blika nedovedla jeho moc zkrotiti. Dovedl se vý
tečně přizpůsobiti požadavkům židovského velko
kapitalismu a odtad pevaost jeho postavení. Lěl
nický lid již prohlédli, jakou fal.šaon hra ten de
msgog 8 ním prováděl. Ale nepomobly ani veliké
demonstrace, nebot ua žocích nacpaných penězi
sedí ae ve Francii pevně. Nyní se musil lišák
podrobiti zase volbě do senátu. Pronesl dne 2.
6. m. v Dreguiguanu kandidátní řeč, vníš pravil:
„Když se seznalo, že na program můj nelze útočiti,
bylo mi vytýkáno, že jsem necbal vojsko při sláv
kách sakročiti. Avšak mvail jsem to učiniti, abych
zachoval pořádek, Vojíni, kteří jsou též dítkami
lidu, byli však napadeni, což za žádných okolností
nesmělo býti trpěno. Spílati vojínůám vrahů a dů
stojníkům banditů a prohlašovati, že v případě
války musí býti usnesena všeobecná stávka a že
se musí na důstojníky etřileti, jednání podobné
čení přestupkem spácbaným umýšlením, nýbrž
splše velezradou. Proletáři, kteří všecko(!?) děkují
Francii, opovážili se prohlásiti, že kdyby Francie
byla napadena, musí býti stroje skaženy a na dů
stojníky stříleno. Takoví lidé jsou blázni a patří
do blázince.“ — Tak vida! Napřed Clémenceau
všecko sradikalisoval, ale při pochodu za svojí
mocí neučil omámené davy vážně a vlastenecky
přemýšleti. Poctivým pončováním by se byl totiš
stěžka vyšplhal k tak vlivnému úřadu! Když pak
pevně seděl v křesle, viděl, že musí zakročiti

pod proudům, jež byl sám vyvolal. Bolestné,vé demonstrace strádajícího dělnictva proti
vyssavačnému kapitálu byly pouse přirozeným
důsledkem předobosí radikální akce Clémenceau
ovy. Teď najednou radikální demokraty jmenuje
blázny, vyčítá jim vlastizradu a lživě anaší so
namluviti, ov má proletariát děkovati nynější
Francii. Olémencesu proti vlastním žákům! Po
dobným obytrákem byl v Italii demokratický re

volaciongř Cr tapi,který po Labytí moci vyssával
drobný lid joe eoě aprondsledoval svobodu de
mokratů. A jak dopadla volba nenáviděného Clé
menceana dne 3. t.m? Ačkolijest natno 24 užších
voleb, byl Clémemceau svolen hned při volbě
první. Dobře ubodl, čeho jest potřebí, aby se vy
Lříval ua výsloní dále Vádyť dle samých listů
rokrokáfských musí si dáti každý „zástupce lidu“
ve Fraucii posor, aby nešelrně nezavadil o kapi
talisty, kteří svým kšeftovnictvím lid demoralisují.
Jinak i při tom všeobecném hlasovacím právu po
starali by se kapitalisté, aby se kandidát nedostal
do sněmu — natož do senátu. A 15000 franků
ročních příjmů necí k sabození. Pokroková repu
blika! Pod lesklou rouškou pokrokovosti byro
kratismus, strýčkovetví, zcela šosácké kšeftovnictví

hk a přísnýpostup proti žákůmpřílišučeivým.

Lárdský zázrak před soudem. „Věst.
katol. ducb.“ píše: Rolafk AlfonseAlliname £ Fa
laise byl napaden zdivočelým svířetem, které mu
rohem těžce poranilo břicho. Nastal zánět, oá
sledkem čebož sedlák pozbyl vlády v pravé ruce
i noze. Rolník žádal u soodu na majiteli dobyt
čete nábrady, soud tobsto odsoudil k nábradě
8000 franků. Lékaři doznali, že poranční a ná
sledky jeho jsou nevyléčitelny. Alliaume pozbyl
za rok 23 kg váhy svého těla a chřadl nenatále.
Dne 32. erpna odebral se 8 poutaíky norman
skými do Lárd. Lékařský sbor tamul prohlédl
těžkoo ránu a rovněž problásil ji sa nevyléčitelnou.
Když Allianue vycházel z vody v jeskyni lárdské,
pocítil, že hniající ránu se mu zavřela. Po krátkém
čase mohl volně býbati rakou a lékaři zjistili, že
All:aume za půl hodiny se úplně vyléčil. Nyní
žádá majitel dobylčete vrásení oněch 8000 fr. a
tak francoazský soud poprve bude míti příle
žitost, aby zákonitě zjistil zázrak. — Ovšem
v prvých dobách snažily se liberální soudy vše
možně „zjistiti“, že zázraky lárdské jsou klamem;
užívaly koyfů bezectných a různého zastrašování,
jen aby výsledek šetření dopadl dle jejich přání.
Leč nepodařilo ae.

V pražské nemocnici Milosrdných
bratří bylo v rove 1908 přijato 3172 nemocných
a s roku 1907 zbylo v ošetřování 183; bylo tu
díž celkem ošetřováno a léčeno 3 356 nemocných.
Z těch odešlo uzdravených nebo zlepšených 2 977
a zemřelo 192 nemocných. Dle náboženství bylo
3.043 katolíků, 6 pravoslavných, 46 evangelíků,
1 atarokatolík, 60 israelitů a 9 bez vyzoání.
Do nemocnice přijímání jsou nemocní každodenně
od 8. hod. ranní. Taktéž porady lékařské udělají
se každodenně a zdarma Za všelikou přízeň vzdává
správa ústava vřelé: Zaplat Bůh!

Zemský rozpočet ma rok 1909 dle
zprávy semského výboru království Českého vyša
duje potřebu 94,387.463 K, celková úbrada včetně
výnos 55"/, zemské přirážky a ostatních dávek
71,269.:82 K; z toho vyplývá schodek 23,117.771,
proti schodku lonskéma (23,997.186 kur.) o
879.415 K méně. Snížení schodku vysvětluje se
značným klesnutím potřeby v mimořádných vy
dáních, v celku v mimořádném rozpočtu jest menší
potřeba okrouhle o 2,320.000 K. Řádná potřeba
proti loňsku značně stoupla. Na zvýšení tomto
účastní se zemská ústřední správa 200000 K
úpravou platů zem. úředníků a zřízenců, na šk;l
ství více o 1,300.000 K, zemědělská rada a ho
apodářská akademie o 140.000 K více, železnice
o 670.000 K více, humanitní ústavy a uemocnice
830.000 K, zemský dlah 940.000 K a j. Celkem
činí vyšší potřeba v řádném rozpočtu 4,210.000 K.
Naproti tomu stouply řádaé příjmy toliko o
2,830.(00 K, z čehož plyne vyšší schodek v řád
ném rozpočta o 1,440.000 K. Pokud se tkne řád
ných příjmů, navrhují se tyto, oehledí-li ve k men
ším položkám při zemských berních, částkou o
2 mil. K vyšší. V tom jest zemská pivní dávka
600.000 K a sem. přirážky 1,400 000 K. Na zvý
šení přirážkovém jsou súčastněny daň z nájem
nébo 400.000 K a všeobecná výdělková daň z pod
niků, podrobených veřejnému účtováuí, okrouhle
2,900.000 K, státní úděly z výnosu kořaleční
dávky a osobní daně s příjmu rozpočteny jsou
částkou o 750.000 vyšší. — Ve příčině osdravění
sem. financí přes všecky své sliby podojkla vláda
pramálo, usnesl se proto zemský výbor, zahájiti
v tom aměru energickou akci a v první fadě na
léhati oa to, aby polovice nákladu na oběccé
školství státem byla převzata.

Lnelné uhlí. V Krakově zřídili na letoší
zimu lidový městeký prodej uhlí. Metrák uhlí pre
dává se sa 1 K do domu, a kdo si přijde do
skladiště sám, za 80 bal. Z našich obcí měli by
si odtud zjednati patřičné informace, a pak dle
Krakova přispět středním i nižším třídám na
ochrana proti různým vykořistovatelům.

Pivovary mnevenkově se mneší. Ne
dávno přinesl „Hlas“ brněnský zprávu, že v Dolo
plazích u Olomouce objevila finanční stráž na
udání velkobystřického pivovaru strašlivou věc:
12 rolníků doloplazských vařilo si pro domácnost
podle staročeského receptu černé pivo. Je sjištěno,
že bo uvařeno bylo asi 100 hektolitrů — dle
udání vesměs výborné jakosti. — A v okolí Hradce
Králové po chalopách zakládají teké „pivovary“.
Hrnce jiou tu kotlem, v němě se z přípravků od
obchodníka koupených vesele vaří piro a, jak si

věichal pochvalají,dobré. „Várka“ stočí se do
labví a dáse om čas odpočívati do sklepa. Tyto
po jsou odpovědí na otálé zdražování piva a

vádějí se především v rodinách dělnických. Po
BÍ to jest zároveň připomenutím, aby ci ro

diny své potřeby dle možnosti vyráběly samy,
aby, co dům potřeboje, dům také dal,což by bylo
nejlepší obranou proti neustálémo zdražování všech
životních potřeb. Ovšem pivovary v tomto bnatí
„pivovarském“ veprávem se rozčilojí a volají po
pomoci, vždyť přece každému jest volno životní
své potřeby vyrobiti si vlastní rukou.

Židé proti obřízee. Několik pokrokových
šidů v Rusku zaslalo do kišiněvského časopisu
„Drug“ protest proti obřízce, kterou nazývají
„banlivým obřadem, který Je vlastně roubáním se
váboženství“, dále „operací, kterou provádějí bnusní
a pověrčiví rabíni“, „pokořující pečetí, která je
tidům fanatismem novzdělaného tidovského lidu
a despotismem kahalního režimu na čelo vypalo
vána“. Protest podepsalo 49 židovských lékařů a
tidovských studentů. K protestu připojen je do
datek tří židovských lékařek, které rovněž pro
testají proti „nevhoduému obřada“ obřísce.

K drakotě masa. Stesky na drahotuma
sa jsou všeobecné, především ve městech. Ale bý
vají tu rozdíly v ceně téhož drahu masa tak pa
tané, že by se dle nich konsumenti zcela dobře
ku svému prospěchu mohli zaříditi. Tak na př.
v Hradci Král prodává se kilogram skopového
masa asi za 1:76 K, kdežto v 5 minut vzdálené
sousední obci Pražském Předměstí stojí kg téhož
masa 1:36 K, tedy rozdíl 40 hai. Telecího ma
sa prodává se v Hradci Králové kg od 2Ka
něco i výše, kdežto v Plotištích, obci něco přes
čtvrt hodiny vzdálené, prodává ae asi za 1:40 K,
tedy rozdíl kolem 60 hal. — Návod k zlevnění
masa podává také zásobovací a nákupní spolek
dělnický na Králově a Lauřině Huti v praském
Slezsku, kterýž ozavřel přímou dodávku živého
dobytka a mlstofmi hospodářskými spolky. Spotře
buje do roka na 400 kusů hovězího dobytka a
přes 1000 vepřů. Tím všichni prostředníci vylou
Čeni a maso jde od prvovýrobce (rolníka) hoed
ku spotřebiteli, čímž získají rolníci a dělníci-kon
sumenti..

Angliileký tisk. V roce 1840 bylo v Aoglii
550 novin, r. 1870 již 1370 a dnes vychází tam
na 2353 časopisů. Roku 1870 vyráběl nejlepší
stroj toliko 8000 úplných čísel listn osmistranného
za jednu hodinu, does vyrábějí zlepšené stroje
v téže době 24.000 čísel 24stránkového lista.

Vsájemný obchod Rakonsko- Uher
ska a Ruska. V době, kdy na Balkáně strá
címe jedno odbytiště ze druhým, měla by ge vě
novati náležitá pozornost nesmírnémn trhu ruskému.
Vývoz z Rakonsko-Uherska do Ruska jest dopo
sud nepatrný. V r. 1907 obnášel t-liko 23,615.000
rublů, kdežto vývoz ruský do Rakousko-Uberska
páčil se na 46582000 rublů. Potěšitelno však
jest, že vývoz rakousko-uherský do Ruska stoupá
v posledcí době. Od roku 1905 do r. 1907 stoupl
s 19,620000 na 23 615.000 rublů. Během minu
lého roku stoupl vývozrakousko-uherský o 2,300.000
roblů, zatím co vývoz ruský do Rakoagsk.-Uher
ska poklesl o 2600.000 rublů. Poklesl zejména
vývoz ruského obilí a to okrouble z 12 na 8 mi
lionů pudů. Silně poklesl také vývoz raského Inu
do Rakousko-Uberska. Vývoz ruského petroleje
ustal úplně. Za to silně vzrostl vývoz ruského
železa a ocele. Uo 80 týče dovozu ruského z Ra
kousko-Uberaka, stonpl zejména dovoz chlebo
vin, ovoce, vín a likérů, minerálních vod, zvířat,
vosku, obuví, dřevěného zboží, nábytku, semen,
ohnivzdorné hlíny, sádry, cementu, chemických
výrobků, výrobků železných a ocelových, smalto
vaného nádobí, nástrojů, hospodářských strojů,
matematických a chirorgických přístrojův, hu
debních nástrojů a vlněného sboší. Odbyt vý
robků těchto jest schopen značného rozáíření.
Vývoz ovoce stoupl na př. v r. 1907 ze 165.000
na 246000 rublů, přes soutěž ovoce ze střední
Asie. Odbyt minerálních rod z Hakousko-Uher
ska se stálo šíří v Rusku, zatím 00 dovoz s 0
statních zemí klesá. Značná poptávka jest po
včelím vosku. Dovos dámské a luxusní obuvi ovlá
dá Rakousko Uhersko skoro výhradně. Značné vy
h (dky jsou pro odbyt fayencového a kamenino
vého zboží z Rakonska. Cv se týče nástrojů, dal
by se v Rasku zvýšiti odbyt seker, pil a truhlář
ských nástrojů. Ve smaltovaném nádobí jest do
vozní obchod čilý přes domácí soutěž a vysoké
poplatky dopravní a celní. Co se týče dovozu
strojů, musí Rakoneko-Ubersko sápasiti se soatěží
„nglickou a ještě více německou, totéž platí o do
vozu hospodářských strojů. Z budebních nástrojů
dovážejí se nejvíce klavíry a pianina. Jablonecké
zboží těší se v Raska uspokojivému odbytu.

Dar a moll. Črty a obrázky ze života
hudebního s hudebníků napesl prof. Fr. Michl
v Hořicích. Řada drahá. Vydal nakladatel Karel
Hylský v Jičíně. Před rokem nákladem Mojmíra
Urbánka v Praze vydal prof. Michl první řadu

ar) zajímavých črt se šivota hudebního a hudebníků. Řadou draboa pokračuje, rovněš poutavě,
ve svých vypravováních o snámých i méně zná
mých umělcích budebních, uvádí vás v zákulisí
živote jich soukromého a odbraeje plentu různých
příhod, z nichž moobá stala se námětem pro arčitou



bu budebal. Obě kafšky, velice zajímavéakladbu bu
beabom, vyplnilystrádenou mosere

Hteratatočeské Uprotož kučtuní aka příjemnému
i poučnémupobavení se vřele odpornčujetne.

(Zasláno.)

Jubilejsí, živnostenský dobročinný spolek
„Charitas“ koná svojí

Valnou hromadu
-v medělidne 17. ledna 1909 o půl 2. hod. edp.

v sále Adaibertina v Hradci Králové.
PROGRAM:

1. Zahájení schůze.
2. Čtení sápisníka mio. schůze.
8. Zprávy jednatele, pokladníka a tovisorů.
4. Volby 8 či. výboru, 9 nábradaíků s rovisorů.
6. Volné návrhy.

V Hradci Královédno 3. ledna 1900.

Dr. Fr. Beyl, Václav Jenšovský,
předseda. jedoatel.

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u banky SLAVIE vPraze.
OB“ Pište ©sazby."i

Velkorestaurace
OChoděra-VacekeeeVPRAZE,0+.

sa Fordisandoké třídě

a

Í Jest stálým doutaveníčkom
hostí s vomkova a dope

roučí seo jim ce mojlépe.
* 6

Postní pokrmy všdy jsou

“* pohotově. *

i E
"Tržní zprávy.

V Hradoi Králové, dne 32.ledna 1909 1 bi

p'enice K 18-00—1000, ita K 1440 — 1580, ječme
ne K 11*90—13*40,prom K 13:00—14:00,vikve K 1800
až 1400, hrachu K 32-00—24'00, ovea K 710 —800,
čočky K 30"00—3400, jehel K 3800—36'00, krap K
82-00—4200, bramborů starých K 4:40—4'80, nových
K 00-0—00'0, jetel. semene červeného K 94*)—108—,
1 hl. jetelového semínka bílého K 0000 — 0000
máku K 28-00—32:00,iněn. semeneK 00-00—00'00, 100

kg žitných otrab K 14 59—1500, 100 kg pšeničných
otrab 13-20—14'00, ! kg másle čerstvého K 3—
až 2-52, 1 kg máslapřevařenéhoK 0:00—0000,
1 kg vádla vepřového K 1584—1'92, 1 kg tarohe,
018—0—, 1 vejce K 010—0'13, 1 kope salí K 000
aš 000, 1kopapotršeleK0-00—0"00,1kopakapasty
K0 00—0'00, 1hl cibele K 10-00—16-0,1kopa drobné
seleninyK1:00—300, 1pytelmrkveK2:0—3'00,1 hl
jablek K 400 — 14:00, 1 bečka švestek E 0 00—0'00
1 bl jablek K 6-60—16-90,1bl krašek0+0—00'00. Natýd.
trh v Hradci Králové dme 3%.ledna 1909 odbývazý

přiveseno bylo: 1) obilí: pěanice 26 boktol., šite
47, ječmene 10, ovsa 55, prosa 00, vikve 0,hra
chu 00, čočky 00, krap 10, jahel,i0, jetel. semínka
000, lněného semene 3, máku 7. — 3) Zaleniny:
potrižele000kop, cerele 000 kop, kapusty 00 kop, cibule
43 bl, drobné zeleniny 30 kop, mrkve 10 pytlů,
brambor 16 hi, zelí00 kop. —5) Ovoce: jeblek
25hl, hrušekOhl, švestek00 beček.— 4)Drob.

nabízíme sklo tabulové do pařenišťi Pp. sklenářům a zahradnikům

AB4krát30om o 14 b za 2K.
Pukrát?ů em po Sklenář. zaručeně vyzk.

js embo16 b diamantykusza ÓK.80krát80 cm po 17 b Dodáním

i 80krát82 cm po 19 hý © kamkoliv drabou.: K. V. Skuherský,
£ e.a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti botelu „Merkur“.

JOS, SOUDILA
fo závod řezbářský dv Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,

oltářní paltiky, vce „pod sochy,jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
vemstvo, že zhotovuje téč části za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v kašdém slohu a bezvadném provedení

v cenách mímých

Nákresy a rozpočtyna požádání zdarma.
W- Týž závodpřijmehocha
zřádnérodinydo učeníz mír
mýchpodmínek,nejraději takového,ktarý na

vštěvoval měšťanskouškolu.

auch

Navštirenky

-všeho druhu
nabízí

Biskupská
kuihtiskárna

v Hradci Králové.

Novinka! © Novinkal

Kvínu, čaji a kávě
zkuste

GasképalosSalro
výtečné výšivné zákusky, velice lehce stravitelné.

Balíček 50 h, větší 80 Z.
Zásilka 5 kg obsabaje 86, větších 20 balíčků

a zasílá se franko — franko se srážkou 109,.

Dr. St. Rejthárek,
Král. Městec.

Legitimace nu
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867

dostati 120 levně .

knihtskémě v Hradci Králové

©

n
v Biskupské

Cak: DVORNÍ
FOTOGRAF

Kupiesi tyto splsy:

Karel!V.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Babula. Cena 4 K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
Píše Jiří Sahula. Cena 1:80 K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradel Král.

"Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

aplátky. =.

P. T. duchovenstvazvláštní výhody. u
“

= = Palmy = =
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře, před sochy svatých a p.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek
materialista v Dobrušoe.

Palmystromovité 2—5 Palmy keřovitě 1—5
metryvysokékuszaG,metryvysokékusza2,

8, 10—16al 8, 45 ul.

Atelier sockařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= 1:5 $LEZ.PŘEDMĚSTÍ,

Doporočoje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zspo
vědnic, Božích hrobů, kříšových cest
v roliefech, soch světců, krncifksů,

rámů atd. atd.

Nd
Opravujeaobnovujestaré

kostelnípráce.

Výkresyarospočtynapošádání.

4284

Konkurs.
Okresní výbor vHradel Králové zadá

ofertním řízením
následající řemeslnické ma stavbě
pro okresní stravovnu a v prozprostředkování
práce v Hradci Králové: P

I. práci truhlářskou : a) dvéře, b) olkas, c) různé;
J1. práci sámečnickou: a) stavební práci, b) umě

lecko-zámečnickoupráci, b) svinovací žaluslo;
III. práci sklenářskou;
IV. práci natěračskou;
V. sařísení: a) vodovodu, lázní, umývadel, klosetů

a pod. b) hromosvodu a elektrického avon
kovéhovedení;

VI. práci malířskou;
VII. prác kamnářskou;
VIIL prácí čalounickou.

Jednotlivé práce sub I a IL zadají se buď
v celku nebo dle nasnačených oddílů.

Oferty kolkem za 1 K opatřené, vlastnoručně
podepsané beďtež výboru okresnímu do
dne 20. ledna 1909 do 12. hod. polední.

V plány, rospočty a podmísky sadárací ma
blédnouti lse v úřadovně výboru okresního .
dinách úředních, v

Okresní výber v Hradci Králové,
dme 7. Jedna 1909.

Okresnístarosta:
Hynek Srdíinito.



Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohádeaftiletí vy

hlášený žaledeční likéepod názvem

ed Aměrs de kondres
i «lékařskými vědátory. jakožto příjemný

občerstvujícíprostiedek doporučovaný,

A. J. Andros v Ústí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frane.

cognacu, srčmské slivovice jakožpův jam.
rumu a všech r nejjemnějšíchlikérů v cenáchnejlevnějších.P. ům obchodníkům a
hostinskýmpovolují sese zvlášť výhodné ceny.

oolicitálor
s dlouboletou praksí advok, notář. a bankovní,
obou zem. jazyků v alově i "Plamu: úplod mocen,
samostatný dobrý pracovník, perf. tabularistahledá místo.

Ot. nabídkyp. sn. »Seiloltáter« do
admin. t. L ratBB“

Rosšiřvjte

„GnsovéÚvahy"
Je

|

Kněžské kolárky. Objednávky obratem.

voskovém
dle liturgických před
pisů vyráběná,

polovoskové=
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškály) s krůpě
jemi krves ranami,
až krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,

ov. přijímání a sv.
biřmováníse stuhami
a případnými nápisy,

svíčky: a obět. před
měty promísta pout
nieká, prvnější pří

padnými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
astry,

svíce kostelní ste

arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní "US

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do obora

země adající výrobky
e voledůse.knihám

Šickovatm nejedí speciv

medalie. 1905,
zlatá

8

Nově zřízená

JJ a a
Ceny levné.

Sladiště.

Bureovníobchody.

Vklady,

Založeno roku 1868.

-iii

Stav vkladůkoncemříjna K10,906.204-64.

Filiálka v Semilech.



OB
Badolatnímačtvrtroku2 A4soh

Číslo 2. “ mo$dl roku 5 k — A

Krise.
(14*) Píšíce toto slovo, nemáme na mysli

krisi peněžní, kterou borsiáni dělají dle zpráv
novinářských, ani krisi mravní, k níž spěje
dnešní společnost občanská, tím méně krisi
politiků národních i mezinárodních, nýbrž —
krisi hospodářskou, a tu zvlášť v jednom od
větsl, jež je pro naši říši důležitosti největší
— v odvětví průmyslo textilního. Ovšem ce
vede se cokrovarnictví dobře, ale tu nejsou
postiženy široké massy, nýbrž krom národaího
kapitálu pouze jistá část dělnictva zeměděl
ského.

V naších rakonsLých tkalcovnách a přá
delnách jest zaměstnáno však př<s 2 miliony
lidí a ta představme si okamžik, kdy továr
píci byli by nuceni říci: „Naše sklady jsou pře
plněoy, velkoobchodníci nám nic neobjednávají,
protože není odbytu, vývosu, ma+íme obmeziti
dobu prucovní.“ Před 2 lety bylo objednávek
na2 roky, dnes pracuje se z posledního, staré
uzávěrky se vyřídí, továren vyrostlo jako bub
po došti — co potom?l

Velké závody, jež mají širší konjankturo,
větší zoámosti a peněžní prostředky, snad to
vydrží, mohoo jíti s cenami dolů v naději, že
se to svým časem upraví; menší však počnou
praskati a přecbázeti do rakou větších — ši
dovských a německých a to proto, že se na
své zboží uebadon moci dívati, nýbrž je sa
každou cenu bodoa moget odsaditi; to nezů
stane bes následků na ústavy peněžní, v první
řadě na ty, jež sprostředkojí úvěr průmyslový,
a pak ovšem ji na ony, jež s nimi vjakémkoli
peněžním jsoa spojení, čili oa veškeren peněžní
trh. Již v Jednu očekávalo se obmezení pra
covní doby o 1 den v týdou a nastane orý
toto v úooro dojista; avšak co jest to jeden
den? — Lid, který pracuje od kasu, napne —

9) Gratulujeme p. dopisovateli k uzdravení.

FEUILLETON
Poprvé na Golgotě.

Dojmy z cest dra Hejčla.

Vrátili jsme se do rakouského bospice a hned
po polední v slunečném úpalu vydali jsme se na
místo, které jsem již nedočkavě, horoucně toužil
spatřiti — na Golgotu.

Vstoupili jsme na ulici, zvanou »Via dolo
rosa« (křížová ceste). Fined u východu z hospice
dr Ehrlich mě zastavil ukazuje na levo do dloubé,

přímé ulice, táhnoucí se sem od brány Báb Sittiarjem (brána Štěpánská).
+První zastavení křížové cesty jest temto na

dvoře tureckých kasáren. Dole naulici pod kasár
nami jest zastavení druhé, Zde, kde stojíme —
jsk jste si asi již všimnul — jest zastavení třetí.
Teď půjdeme stále po skřížové cestě«, abyste si
snedno zapamatoval, kudy se kBožímu hrobu jde
a budoucně abyste trefil již sám.«

»Což jest tak nesnadno trefiti k velibolepé
svaťyni, která jest středem celého Jerusslema?a

+Uvidftel«

Zahýbáíme na levo a kráčíme po ulici, zvané
Tarig el- vádi, která jest pokračováním ulice vinoucí
se od brány damašské (sloupobranské). Po něko
Jikaasi 60) krocích přicházíme k ústí malé uličky.
Nápis umístěný na zdi nás poučuje, že zde potkal
Největší Trpitel, vlekoucí kříž, svoji milovanou
matku (zestavení IV).

Cestou potkáváme špinavé, otrhané Moha
medány. Jest nám divno u srdce. Tane nám na
mysli, že každá píď země v těchto ulicích jest
zbrócena krví Syna člověka; zdá ae nám, že ne
ksždém kamení čteme velikou jeho myšlenku:
sZapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj měl«
Jaký věsk kontrast k těmto velikým myšlenkém
působí dnešní stav křížové cesty . . | Prvé za
stavení jest ru dvoře kasáren tureckých... zasní
mi vždycky znova vuchu, kdykoliv slyším kolem
jdoucí Mobamedány křičetibez obledu na význam
místa, kterým jdou.

když ei byl odpočinul — své síly a výroba zů
stane asi stejnou; proto bude se muset obme
zovat dále, příp. až na polovici, že se bude 3
dni pracovati, 3 dni ne, to lid již ucítí a nejsa
zvyklý na jiné zaměstnání, ani na uekrovnění
60, půjde oa ulici a máme sociální revoloci
botovou, která je tím snažší, čím více hořlavé
látky se nahromadilo.

Ten lid jen provede, čemu byl učen, že
majetek je krádež, theoretický marxismas od
besel přejde ke skutkům a nejsmatnější při
tom bude, že, jako v každé revoluci, bude lid
svedený myslit, že národa, vlasti a člověčenstvu
prokazaje neocenitelných slažeb. K ravolaci
dojde, bude-li hospodářská krise náhlá a ne
najdou-li se prostředky k jejímu zadržení, ja
kým by bylo znovuotevření trbu balkánského,
příp. jiných tržišť, když již koloviální politiku
neděláme. Psalo se, že to s tím bojkotem není
tak zlé, ale nechme mlaviti cifry| Za listopad
jsou již číslice známy a těmi dokázáno, že
pouze v listopada — prosinec není ještě hotov
— vyvezlo se na Balkán o 36 mil. zboží wméně.
Ovšem týká se to i jiných předmětů, ule tex
tilnictví je tu zastoupeno v první řadě.

Je však naděje na poznenáblé oklidnění
a vyrovnání hospodářských poměrů a jsou lidé
s širším rozhledem, kteří doufají v příznivější
koojanktora na podzim. Válka by stav věcí
nesměnila, naopak bojkot jen zostřila. Za kaž
dou cena je povinností vlády a kompetentních
krabů o to se starati, by krise nepřišla náble
a aby — poněvadž cizina bude se víc a více
emaocipovati od naší průmyslové prodokce — lid
počal se vrbati zu jiná odvětví práce neš do
továren; kapitál pak aby bledal jiná zřídla
výdělku, zvlášť taková, s nimiž odkázání jsme
byli až posud na cizinu.

Dnes viděti v městě tabolky 6 nápisem:
„Hledá s. mravný boch do očení“ a ty tabulky
visí tam již půl roka, tak že bade pomalu
větší nouze o pořádného dělníka než o úřed———ě————————->

Z irudného zamyšlení budí mě po 30 kro
cích cesty průvodce upozorňující, že jsme na místě,
kde Šimon zCyreny položil část břemene Kristova
na své rámě (V. zastavení). Zahýbáme "na pravo
do ulice (částečně klenbou přepažené) Tarig es
Serái, která připomíná šlechetný čin soustrastného
srdce Veroniky (VI. zest.). Tam, kde Terig es-Serái
se ústí do bazáru olivového oleje (chán ez-zát),
vzpomínáme na třetí pád krále mučedníků pod
těžkým nistrojem, na který měl za chvíli býti
přibit (zast. VII.).

»Kdybychom chtěli se podívati na místo
osmého zastaveníe, vykládá přítel, »bylo by nám
jít přímo; my všc« zabneme zde na levo do
bazáru.«

+Koné-li se tu společná pobožnost křížové
cesty, chodí se také tímto bazárem ře táži se, vida,
ktersk Arabové zde na křížové cestě prodávají
s obvyklým hlukem své zboží.

sÁnol«
>A neposmívají se snad křesťanům, kona

jícím zde průvod ?«
»Křičí sice prodávajíce své zboží; jinak však

chovají se slušně. Ač jsou vyznáním Mobamedáni,
mají přece k úkonům náboženským a k samému
Ježíšovi více úcty než leckterý katolík v Evropě,
který by jistě insultoval pobožnost křížové cesty,
konanou v blučných ulicích města. — K devátému
zastavení zatím nepůjdeme; bylo by nám jíti tuto
ke klášteru koptickému a pak se zase vrátiti; pů
jdeme přímo dále. Jsme skoro již u cíle své cesty.
Našel byste nyní cestu k Božímu hrobu ře

Rozhlížel jsem se, zdali snad uvidím kopuli
velechrámu, avšak marně. V bazáru jsem ovšem
nemohl viděti než špinavou, zečazenou klenbu
nebo roztrbaná, režná, hrubá plátna, kterými za
braňují kramáři vstup peprskům slunečným. Jicé
pak ulice byly jednak úzké, jednak stěny jejich
tak vysoké, že bylo mi naprosto nemožno se
orientovati.

>Teď jsme na ulici HAret ed-Dabbágrin
(= ulice koželuhů) Již jen několik kroků nás dělí
od obrovské fecady chrámu Božího hrobu. Kudy
byste nyní šel«

Představoval jsem si, že bude chrám Božího

Ročník XV.[nserty se počítají levně,

nika, protože nikdo nechce na řemeslo, ale
všichni se ženou do továren, kde 8e oepotře
bojí učiti a kde vydělávají hned, majíce pro
sebe náležitou svoboda a volný čas. Tak je
s chlapci a ještě více s děvčaty, jichž je při
rozeně více potřebí v domácnostech; dnes do
stanou služku jen do nóbl domů, k dětem již
ztěžka a k dobytka dokooce ne, aneb jen 86
šlá individna, či, jak sedláci říkají, vrak.

Z té příčiny také větší rolníci drží krav
jea tolik, co pro svou domácnost potřebují;
raději se vrhají na pěstování jatečného do
bytka, jejž obstará síla mužská, čehož násje
dek je zase stoupání ceny mléka, na němž
chodý lid, jenž je jím nejvíce stižea, sám také
však největší vina nese. Praskne-li několik
závodů, vrhne se lid na zemědělatví a do rodin
a tak se přirozenou cestoa opraví, co zákono
dárně opraviti se opomoělo, neb upraviti 8 to
nebylo — zamezení odlidňování venkova a pře
lidňování měst a průmysloých míst.

Něco se státi musí, buď uáblá Urise, neb
p znenáhlý, zdravější přerod nynějších spole
Čenských poměrů. Bohužel, že vlády ma sa
žehnání sociální revoluce mic nepracují; spíše k ní
půdo připravají, neboť co je zammítáníuábo
ženství, potlačování církve a její prostředků
výchovných, než připravováním půdy revo
loci? — Tv všem revolocím, co jich kdy bylo,
předobázelo, t> je i dnes již zde a to ostatní
dopoví lid, až promluví. Proto caveanti

Zrcadlo naší národohospodářské
svépomocí.

Siloá slova, hřímající slova — ale přece
pouze slova. Když se hrdlo českého radikála
vykřičí do ochraptění, jedná se pak tak čo
sácky, až upřímného vlastence v doši zamruzí.
Co se v posledních měsících namlavilo radi

2,
hrobu se všech stran volně přístupný, že bude
kolem něho široké prázdné prostranství, na kterém
by mohly kočáry zdejších patriarchů se volně
otáčeti. Nic podobného jsem však neviděl a nebyl
jsem proto s to, abych určil směr cesty.

+Těmito úzkými a nízkými dveřmi přijdeme
na nádvoří velechrámus=, ukazuje mi kolega.

»Není z jiné strany přístup volnější ?a
»Naproti jest vchod sice ještě jeden, není

však o mnoho větší než tento.«
Uzoučkými dveřmi octli jsme se na neve

likém dlážděném nádvoří. Mohutná fegeda vele
chrámu stéla před námi. Nemáme času ani chuti
dnes se obdivovati a studovati její arcb.tektonické
formy, podobně jako jsme se prozatím cestou kří
žovou neobírali kritickými otázkami, zdaž jednot
liv zastavení nyní skutečné se ukazují na oněch
místech, na kterých se příslušné události sběbly.
Na otázky tyto dojde též svým časem. Jemnou
lancettou rozumu je probereme. Dnes však nás
srdce unáší — na Golgotu.

Překročili jsme práh chrámu. Nenmile,rušivě
působí pobled na Mohamedáne, který si tu u
vchodu hoví na pohovce. Jest to strážce chrámu.
Trpká to věru ironie: Mohamedán strážcem svz
tyně křesťanské! Než teď ve chvíli, kdy se již jiš
vyplňuje touba, kterou jsme dlouho, dlouho
v srdci nosili, ani tento hořký pocit nás nemůže
ns dlouho zdržovati. Stoupáme ve přítmí po 19
schodech tak rychle, jak jen posvátnost místa do
voluje, a jiš stojíme — na Kalvarii. Srdce jest fak
uchváceno, že nemá smyslu pro jiného než pro
největší událost v dějinách světových, která se na
těchto místech před XIX. věky odebrávala. V polo
šeru, v němž kmitá několik lamp, klečí tu před
třemi oltáři řada poutníků hluboce se schylujících
a Jíbajícíchpůdu...

Stojíte na skále, která projevila svustrast mad
smrtí svého Pána tím, že pukals... Obrezoltáře
na pravo stojícího a představujícího křižování
Páně jest v takovém přítmí,že jednotlivé rysy
jeho sotva možno jest rozpoznat, Zato kříž veliký
a dvě postavy pod ním v životní 'velikosti stojící
nám nésorně představují veliké drama této hory.
Zde se člověk zamyslí tek, až se mu zdá, že vidí



pisterstvu Thenovu podkopávaly půdu svou
bezobledností v boji pro otásku hlášení seslo

zastavena byla obetrakce, která Koerbra po
valila, ale právě proto vyčítáno pos.socům, že
jeví nedostatek mušoosti a odvahy. „Nár. Li
sty“ se nás však velmi chabě zastávaly, ač
věděly, že sa Gauteche počala 86 čířiti vnitřní
čeština, o čemž jeme nemohli veřejně mlavit
a výtku, že sloužíme zadarmo, odmítnout. Dnes,
po tolika trpkých zkušenostech, neováhám říci,
že nám v bojování o jssykovou rovnoprávnost
neuškodil nedostatek odvaby, rosbodnosti a
důslednosti, nýbrž daleko spíše nedostatek
smyslu pro to, co jest v jazykové otázce mož
ným a co jest naprosto nedosažiteloým. Ale,
tento nedostatek byl ve veřejném mínění, které
bylo „Nár. Listy“ stálo popuzovánu.“

Podrobnosti vynechávajíce, připomněli
jeme z polemiky Kramářovy, co jest hlavního.
Jest co litovati, že s takovými rosklady ne
přišel Kramář již před lety, a právě opozdění
jeho ukazuje, jak veliký vliv „Nár. Listy“ na
poslance provozovaly. Jest to podivným vy
svědčením o přímosti a oprevdovém zájmu
když poslanci tak značného počtu proti lep
Šímo svému přesvědčení dovedou mičeti, ne
chávajíce volné —pole škodlivé kozačině.
Poslanec Kramář stoupl sice na shnilé místo
naší domácí politiky, ale jest mooho pochyb,
zda se mu podaří je udopsti. Ovšem rozumné
mu pozorovateli jest jasno, že oba dva směry
českou politiku říditi nemohou a že jest účel
nější Kramářův než „Nár. Listů“. Ale, jak
„Nár. Listy“ známe, neukrotí svého tempera
mentu ani po této veřejné obžalobě.

+ 

Volná myšlenka. V předchozí úvaze nabě
hali jsme se hodně za volnými myšlenkáři,
bledajíce u nich jednotícího principu — ovšem
marně. A nyní nuceni jsme jím říci, co jim
bude chotnati pelyňkem. Upozorňujeme je tedy,
ab; se obrnili proti úleku: jednotícího prin
cipu skýtá jen náboženství, a varujeme je, aby
neupadli ve mdloby: jednotu provádí obzvláště
náboženství katolické, které zamýšlejí do po
slední stopy vyhladiti s povroha zemského.

Bodou-li chtíti volní myšlenkáři pro toto
tvrzení dáti nás do klatby, žádáme jich, aby
se vrhli se svými blesky předem na Comta, který
o věci rozpřádá tyto myšlenky: Věda jest
mnohonásobná a různá ve svém uskutečňování,
a lidetvo touží po souvislosti, harmonii a jednotě
pojetí. Protože učenci nemohou nám opatřiti
rozumové jednoty lidstva, protože přímé a ob
jektivní složení věd jest nemožné, nezbývá než
pokasiti se o jednotu provedenou ne 8 hlediska
věcí, nýbrž s blediska člověka. Dějiny nám uka
zují askutečaěné společnosti. Kdo je vytvořil?
Věda? Filosofie? Posorování dokasuje, še jest to
ná.ošenství. Trvalá činnost náboženství musí
býti sociologii (společenské vědě) předmětem
nad jiné důlešitým. Rozum jest neschopen, aby
stvořil nebo zachoval společenské pouto. Nej
učenější plány a konstrukce mohou organiso
vati jen sobectví a osamocení. Proč? Protože
rozum jen pořádá, dělá systémy, rozum ne
zplozuje. Srdce stvořaje! Srdce notně jde v
předu té nejvyšší tvorby, kterou jest společen
ský organismus. Existence společností jest to
díš vázána na stav věcí, jehož nemůže reali
sovati rozam ani pud. Společenská věda (80
ciologie) konstatuje, že bez převahy citových
schopností nad schopnostmi rozamovými (inte
lektaálními) pojem sociálního organismu byl
by nepochopitelný. Sociologiejest jen pomyslným
(abstraktním) pojetím společenskéhopouta, nábo
šenství jest jeho uskutečněním. Bez náboženství
není možno společnosti existovati, ono prová
dělo a provádí spojení srdcí, jež jest podmín
kou spojení rozamů. A dokládá-li Comte, že
tímto náboženstvím rozamí náboženství huma
nity, pak ovšem zároveň jest jasno, že tato hu
manitu filosofové vypůjčili si z učení Kristova.

Kýho výra! Volní myšlenkáři, hledající
jednotícího priucipa, 8 povznašeným opovrže
ním odmítejí nábošenství, a ta, kde se vzal tu
ge vzal, přichází Comte a, strhnav jejich pyšnou
koroahvičku, prohlásí, že právě náboženství
jest jediné pouto společenské jednoty. Comte
tedy odpovídá zajímavě na otázka, zda jest to
věda, která může poskytooati jednotícího prin
cipo. Uvádíme tedy ještě některé myšlenky,
aby tím více vynikl rozdíl mezi Comtem a vol

nn myčlenkáři,kteří e vědou cestají jakohomedáni se svým talismanem.
„Provedeme-li“, di Comte, „skladbu inte

lektuálsí (všech posnatků rozumem, vědou a
skušeností nabytých), objevuje se nám mezera,
která mesi býti vyplněna, choemo-li, aby byla
zjištěna nejen thooretická možnost sociologie

jo vědy, nýbrž i uskutečnění normální spoečnosti. Aby společnost existovala, jest nutno,
aby o jednotlivoův vstaby ko bližnímu vítězily
Bad sobectvím. Rosum však jest neschopen
tento požadavek provésti. A cit, tak jak jest
přirozeně dán, jest nejen k pořádkuJhostejný,
ale jest dokonce anareblcký.

jež tu filosofie zanechává, náboťenství přesně
vyplšuje. Věda, ovedená ve vztah s potřebami
člověka, vede k náboženství, jež jediné může
zajistiti oskutečnění cílů, jichž prostředky skytá
věda. Svobodná, nezávislá věda směřoje k spe
eialisaci, k rozpýlení.“ — Tím se tedy odha
daje cena tvrzení, že věda provádí jednotu ná
zoru světového a životního.

O spojovacím významu náboženství praví
Kant: „Ideál nejvyšší bytosti jest regalativným
principem mysli, aby všechny zjevy světa spo
jovala tak, jako by vyplývaly z jedné všepo
stačitelné a nutné příčiny, pro systematickou
a dle všeobecných zákonů notnou jednotu vý
klado. Mravní příkazy, mající nepodmíněnou
platnost, předpokládají a požadují bytí nej
vyšší bytosti. Nejvyšší bytost jest pojmem, který
usavárá a korunuje všechno lidské posnání, ob
jektivná reálnost tohoto pojmu nedá se touto
cestou dokázat, ale také ne vyvrátit.“ (Mareš:
Idealism a realism v přírodní vědě).

„Tytéž věčné a uezměnné idey, které ztě
lesněny v dané přírodě a rozumem«ní bývají
čerpány, spojují vesmír v jeden pomyslný
celek jedootné sákounosti, dle níž atvořeny
bytosti nabodilé, ale trvalost jistou měrou za
stapující. Opravdu nezměnaé jsou idey věcí,
které ovšem nemohou závizeti na nahodilé
existenci člověka, nýbrž mají svůj důvod v by
tosti rovněž věčné a nezměnné, v Bohu. Tím
vyhovuje se neodolatelné snaze člověka, ovésti
ge v souvislost a soulad s voškerenstvem, neboť
jen při tomto názoru lze mlaviti o jednotné
zákonnosti všehomíra, při všech různých po
dobách a stopních, jelikož jeden jest pravzor
její, jeden zdroj. Jinak jsou jednotlivé třídy a
bytosti od sebe odříznuty, nemohouce se od
volávati na společný důvod a původ.“ —Tolik
aspoň uvádíme z Apologie Vychodilovy na zdů“
raznění hlediska, s kterébo pohlížeti jest na
spojovací moc světového názoru náboženského.

Jinak dokážeme jednotící hledisko ná
božer ské, jestliže márce zření k povinnosti, která
v životě politickém, mravním a sociáloím vůbec
má největší platnost udržající. Zdárně prospí
vající společnosti, národ a všelikou dobrou

nosti, která jest tmelem všeho. A odkad mů
žeme odvozovati společnou povinnost, ne-li od
idey, kterou 8i tvoříme o Bohuajeho poměra
k nám? Není-li nezměnitelného zákona, lidem
daného a lidmi veutvořeného, není-li nejvyšší
jediné vůle, podle čeho pak bodou lidé měřiti,
co jest dobré a co jest zlé, podle čeho pak
určíti se může povinnost všech? Bez povin
nosti takto odůvodněné stane se na potkání
slabší kořistí silnějšího a veškerá společnost
promění se v nelad a bouři vzájemně zápa
sících a potírajících se zájmů lidského 80
bectví. (Dle Mazzinibo.)
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Velký seznam na požádání zdarma.

Obrana.
Pre české dítěl Dne 7. t. m. odhlaso

vali křesť. sociálové dolnorakouští návrh Ar
mannův, dle něbož má býti v dolnorakouských
školách obecných vyačovací řečí výhradně
němčina. Návrh ten ovšem potvrzen nebude,
j-likož by dříve musil býti změněn říšský
zákon o zřizování škol obecných. Křesí. soci
álové obnovili tadíž nespravedlivé požadavky
stále strajícího „Zákone Koliskova“, ač vědí,
jak se příčí netoliko zásadám křesťanským,
ale i zásadám lidekosti vůbec. Ta musí pro
mlaviti velice důrazně Česká representece
všecka. A také jit z mnohých stran vydány
ostré protesty. Za strana katol. lidu v Čechách
vydal prohlášení dr Horský, v němě se čte, že
návrb zákona toho jest přímým sapřením sásad
hřesťonské s j„ Prohlášení dra Hor
ského končí:

„Prohlašujeme však slavně, že Čechů
ch, kteří jsou sajísté (našeho

českého mároda, pokládáme sa sdjmy své vlastní,
še jejich tisky opolucítíme jako dtisky učiněné
nám Zdvíháme rukavicí od křesťanských sociálů
německých nám hosenou a svorně s ostatnímistra
mami českého národa bojovati budeme sa svatá
práva našeho národa v Dolních Rakousích aš do
téch hrdel a statků.

PoslanciS oeškonýmna říšskéradě sasadíse všemi silami a © vlivem svým 0 to, aby
sákonu Azmannovu nejvyšší sankce se nedostalo.“

Toto jasné ohražení jest ohlasem jedno
myslného přání všech věroých katolíků čes
kých. Divně by se reformovaly rozhár né pc
měry oárodnostní „oa základě křesťanském“
— takovým bezohledným způsobem, vlastně
novým drážděním. Kristus plakal z lásky vla
stenecké i nad hříšným Jerasalemem; a my
bychom neměli míti soucit s nevinnými dětmi
českými? Neví Vídeň. že jako hlavol říšské
město má býti skutečnou matkou všech ná
rodů? Neví, že za svoji velikost a slávu má
děkovati z valní části národu našemu? Joad
nespravedlivý útok německéhozemského sněmu
semkne české poslance v užší šik, čehož by
chom si v zájmu národa srdečně přáli. Děti
české, krev krve naší, nesmí býti opaštěny!

Dobře si také zapamatajmo jednání něm.
soc. demokratů. Ti sice hlasovali proti formální
pilnosti; kdyš však došlo k hlasování o jádro ná
vrhu, o meritum, všichni odešli se sněmovny. Co
říci takovým chameleonům, kteří jinak mluví
a jinak jednají? Jsou daleko horší než nepřítel
sjevný. Či ohlašuje se program té neb oné
strany proto, aby v okamžiku nejdůležitějším
od něho se prchalo? Pamačujme též, že dome
stický poslahovač strany soc. dem. „Čas“ doe
10. t. m. chlácholí samé české socialisty tvr
zením, že vins něm. socialistů „nebyla tak zlá.“
Všdyť prý dle řeči 8uc. dem. Seitze ustanovení
vyučovací řeči nenáleží do kompetence zem
sněmu, Ina, nějaká omluva 8e nalézt musí. A
něm. soc. der. aspoň badoa moci tvrditi, že
„Dezradili německých zájmů“. Nemanifestovali
socialisté často své „zásady“ na místech nej
nevbodnějších a to často i pěstí? Ale najednou
jsou až příliš úzkostlivi.

Zástupcové odkopávaných českých dětí
však aúčtojí otevřeně a přímo 8e všemi, kdo
jskýmkoli způsobem nekřesťanský návrh Áx
maonův podporovali.

Jak skoměllanopoctiváagrárnická
výprava proti předsedovi katol. země
děleů. Zoámo, jak lživě obvinil „Venkov“ a
„Cep“ našeho Fr. Šufráoka se skatků nečest
ných. Lti ty byly ovšem vyvráceny v zápětí.
Nadto rozšiřovatel pomlavačných zpráv, agrár
nický hostinský Č. Bednář z Dol. Města, který
docela drze ještě u sonda Šafránka adal, po
staven před soud v Ledči. Měl dokazovati vy
slovené podezření, že prý Šafránek nenpozornil
jako revisor obec. účtů na padělanou kvitenci
a že ji padělal -ám. Leč dne 9. t. m. před
soadem v Le.či blavní svědck Bednářův sám
dosvědčil, že Šafránek na kvitanci upozornil.
Když měl Bednář dokazovati Šafránkovo pa
dělání, ani se o důkae pravdy nepokosil, o
mlouval se anáhleností. Odsouzen za svoji po
mlovačnost k pokutě 20 K a k náhradě soud
ních útrat 96 K. Ovšem „velice křesťanské“
orgány agrárnické pomlavu svoji posud neod
volaly a o soudním řízení aci muk — ačkoli
„Venkov“ sliboval, že ještě další věci v té zá
ležitosti sdělí.

Kdyby byla doba npřímnesti. Pod
tím titolem jakýsi Klín v „Casa“ dne 8. ledna
uvažuje o české nenpřímnosti, jako by snad
byl zapomněl, jak psal Masaryk opatrnioky o
afáře Herbenově, jak se úhořovitě před soudem
vyjádřil redaktor „Času“ Dašek, jak sám Machar
vyřkl nad stranou masarykovskou slavné od
souzení pro její oeupřímnost a nedůslednost.
Klín píše, že prof. Kopecký se dožil hrozného
poznání, že nesmí ani jinému professorovi na
dávat. Jak asi nadával? Prosíme sa vysvětlení.
Nadával „černá banda“ jako vysoce ušlechtilý
prof. Masaryk? Nebo mluvil o „moralistní
bestii“, o „svinstva“, o „vráněti“ jako Macbar?

i o „špinavých prstech“ jako Herben anebo
o „pastýřích dobytka“ jako ulomená a přece
obrozená odnož masurykovského stromu „Pře
hled“? Nápověď v „realistickém“ orgámu přece
nestačí; ta jest potřebí sřejmě vytknoati slovo
orášky, aby bylo scelu jasno. Iou — kdyby
byla doba apřímnosti!

Dále Klín se zřejmou denanciantskou ten
dencí píše: „Pedagcg při vykrocování a salhá
vání postižený přestává býti pedagogem ...
Pro výstrahu měl by být okamžitě se Školní
budovy vybnán. V žádném povolání není ne
pravdomlnvnost takovým sločinem jako v učí
telekém. Ne snad se stanoviska sákonníka,
nýbrá se stanoviska národního.“ — Pardon,
horlivý reformátore! Nepsel kdysi sám „Čes.

Učitel“, jak se dr Drtins vrkronuje A co tobylo ©Masarykem, když byl obžalován? Hned

pro něho shéněn poslanecký mandát, jako nposlanectví nemělo být pro lid, ale pro postí



šené jednotlivce| Jak ae zachoval předsoudem
"Zaloběkatechetů ? Ani tam nešel, aby ná

odou nebyl přinucen dokazovati věcně to,
kčemo důkazy horlivě sháněl. Nebnali útokem
na Herbeca také reailatičtí paedagogové, aby
pak sami prohlásili, že se jako trochu s prav
dou miouli?
Leč. mesi. pokrokovými paedagogy panuje

docela promyšlený systém salhávací a vykruco
vací. Pokrokového nčitele byste docela jistě
urazili, kdybyste mo řekli, še není pro vylou
čení katolického náboženství ze škol a že pro
to nepracuje. Jestliže však se mu ta práce do
kazoje v disciplinárním vyšetřování, lomí ro
kama, že on nic, že se úeprovinil ničím proti
školskému řádu, nařízajícímu výchova nábo
ženskc-mravní. A tento systém jest zřejmé pod.
porován pokrokářskými listy. Pozor tedy, p
Kline, nepřipravajte o existeoci lidi vlastní

UMĚL.PŘEDMETYAOBRAZY
RNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

O všech evropských jazyků s donáškou do domo
v původních cenách dodává rychle a správně

+ východočeskéknihkupectví

B. E. Volmana
v EXradoi EKrálové.

(Zalošeno r. 1862).

Nové jísdní řády.Telefon č. 17.

Politický přehled.
Vyjednávání ministra zabraničního Aeb

renthala došlo jakéhosi vážnějšího úspěchu.
Rakouská vláda nabídla turecké 2 a '/, milionu
tureckých liber čili 54 a '/, miliona koran ja
kožto odškodnění za někdejší statky turecké
říše v zabracých zemích. Uvážíme-li, že Bosna
a Hercegovina průmyslově zkvétá, že bohatství
nerostné a přírodcí a rozloha její jsou veliké,
nebyl by to Špatný obchod, který by Aebrenthal
zde podnikl. Turecko nabíd.n tato officielně
již přijalo. Zato nebezpečí války se Srbskem
a Černou Horou jenom vzrostlo. Ministarská
rada srbskákonalav pondělídne11.t.m.schůzi
sa předsednictví králea v přítomnostierbského
sástupce v Cařihradě Stojann Novakoviče.
Jedualo ee o postavení Srbska se zřetelem na
možnou dobodu rakousko-tureckou v příčině
Bosny a Hercegoviny. Rada usnesla se vyzvati
Mladoturky, aby odmítli nabídka Rakouska.
Komitét srbských povstaleckých čet hrozi v
případě příjetí náhrady, že erbské a makedon
ské Čety začnou v tareckém území starosrb
ském a makedonském svoji činnost. Srbům do
stává se stále více válečných zásob a to par
níky italskými, francouzskými, raskými, Angli
ckými, německými, švédskými i dánskými. Zá
coby ty zasýlají ae přes Soluň. Na dunajský
most v Bajích očinili erbští povstalci dynami
tový attentát. Záměr byl v čas překažen. Most
má veliký vojenský význam. Proto jest nyní
most ten vojensky střežen.

Jménem předsednictva katolicko-národního
klobu oa radě říšské poslal v pondělí, dae 11.
t. m. jeho předseda dr. Mořic Hroban před
sedovi ministerstva bar. Bienerthovi cstré ohra
žení proti sohbválenízákona, v zemském snéma
dolnorak. přijatého na návrh posl. Armanna,
jimž se ustanovuje, že němčina jest výbradním
Jazykem na školách dolnorakonských. Pouka
Suje zároveň na nebezpečí tohoto zákona pro
všechnu dnešaí politickou situaci. Klub po
slanců katolické strany národní i na radě říš
ské zakročí rozhodně vhodným pariamentár
ním způsobem, aby zákonu Axmannova císař
ského eobrálení se nedzatalo.

Slavná aniversita pařížská Sorbonna byla
jevištěm siloých nepokojů. Příčinou jich bylo
přeplnění poslacháren cizinci a hlavně židy,
kteří uprchli z Raskaa byli vzati pod ochrana
zednářekými professory. Studenti,zejména me
dikové prorazili kordon policistů, odsbrojíli
národní gardu a jen největší námahou mohli
býti skroceni.

V Rusku zase bylo odhaleno epikaatí.
-V petrobfadském Zirotě snámý stadent So
Jesnev, syn nniversitoího profeasora, a stadent
Nejmann byli zatčení a v bytu jich naloseno
100 kg dynamitu a tiskopisy terroristiokého

obsahu. Pak se „Čas“ diví těm četným zatý
káním v Rasku.

Uberská vláda potřeboje pokladof pou
kázky v obnosa 100 millonů koran. Rotbacbil
dovci je prodávají na borse za 98 fr. Viáda
rakoaská potřeboje do pokladen 65 milionů
korun. Peníze tyto se opstří od Rotbschildů
ba běžoý účet státu za obvyklý bankovní úrok.
F.nanční židé mají žně. .

Jeviště brůzné katastrofy v Italii zažilo
ještě jeden otřes. Pokračaje se v záchranných
pracích. Ještě v úterý byly vytaženy z trosek
živé osoby. Stálý líják zabraňuje záchranným
pracím. Civilní rejstřík municipality messioské
byl zničen, ale o soadů jsou doplikáty, které,
jak se zdá, zůstaly neporušeny. Vojenský soud
v Messině sešel se včera a does a pronese roz
sodky nad 14 osobami, které jsou obžalovány
s krádeže a z plenění. Mezi obžalovanými není
žádný voják.

Říšský sněm německý zahájil opět své
porady po vánočních prázdninách. V praskéto
rozpočtu, jenž byl zemskému soěrmu pruskému
podán, jsou stanoveny na rozpočtový rok 1909
příjmy 3671,475675 marek, | řádové výdaje
činí 3596,631.370 inarek, mimořádoó výdaje
230,943315 »oarek t.j dohromady 3827,474686
mar. Výdaje jsou tedy o 156 mil. marek vyšší
než příjmy.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nev. Hradce Král. Pohlédneme-lina

počátku nového roku na Činnost naší jednoty
v oplynulém roce, dává nám tento pohled potěšný
výsledek, že jedoota na všecky strany vzrostla.
Nejen jednotlivá spolkové dny vykazovaly četaou
návštěvu, cýbrž též při všech přednáškách (vsdp.
dr. Reyl, dp. Sabula, p. Šapka a j.), projedná
ních a sábavách projevován vždy tak čilý zájem,
že všickni k naději oprávněni se cítíme, že jednota
též nadále vždy silněji se vyvinovati a členům
všdy více vnitřní potřebou bude, abyrok od roka
řešení její úlohy vždy lépe se dařilo Život spol
kový podává též zábavu a povzbuzení, podává
milou hodinu zotavení, když po dlonbých a trpkých
dnech práce síla umdlévá Spolkové dny jsou
dobrým kusem posaie v prone denní práce mezi
trním a bodláčím. Když tento zdar a roskvět naší
jedooty a vřelou radostí pozdravujeme, vyžaduje
to zajisté též povinnost vděčnosti, vzpomeoouti
mužů, majících zásluhu, že jednotu na všechny
strany podporovali. Jest to náš protektor jednoty
vldp. děkan a bisk. notář Antonin Vitvar, který
8 neumdlenou čioností o založení a rozkvět jednoty
pečoval, jest to ct. výbor naší jednoty, avláště
pokladník a ředitel kůru p. V. Studený a jednatel

hudba dovedných ochotolků, ale i o nacvičení
vbodných zpěvů, výstupů a přednesů se starali a
tak vždy hojnou příležitost podali, ono ušlechtilé
pobavení členů jednoty docíliti. Nadmíru nás těší,
že vip. Rudolf Mendl se výtečně vyzná ve hře na
hoasle a i jiné hudební nástroje. Pánům hudeb
níkům a všem, kteří zpěvná a deklamační čísla
programu o zábavách velmi zdařile přednesli,
vzdává organisace upřímný dík. Kéž naše jednota
všdy krásněji rozkvétá a vždy více sílí, rovna silné
slovanské lípě, neskloněné za bouří času. Další
činnosti jednoty zdař Bůh! H—b.

Z Čermileva. (Valná schůze, přednášky,
divadla, ples). Příští neděli dne 17. Jedaao 2. hod.
odpol. konati bude katol. nár. jednota svou řádnou
valnou schůzí 8 tímto pořádkem: 1. Zahájení
schůze. 2. Přednáška vadp. kanovníka dra. Frant.
Šalce „O sociálním pojištěsí“. 3. Zprávy fankci
onářů. 4. Volby nového výboru a placení příspěvků.
5. Volné návrby a stanovení, v jakém postapa
členstvo Časopisy ke Čtení bade dostávati. —
Vzpomínáme vděčně přednášky, kterou měl za
sloužilý dp jednatel J. Mynařík o tisícileté pa
mátce svatováclavské; důkladně a poutavě ponějl
p-slochačstvo o důležité části našich dějin a pře
jeme si všichni, aby slova jeho mnohý užitek při
nesla. Dp řečníku dostalo se zasloužené pochvaly.
— Dvakráte sebrané „Jesličky“ daly opět důkaz
o píli i umělosti pp. ochotníků, pečlivé rešii a
touze obecenstva po hře ušlechtilé. Drubé před
stavení s příslušným svolením náleželo mládeži a
že obudším dovolen vatap zdarma, radovaly se
toho dne celé zástupy těch maličkých. — Děku
jeme za tu lásku ke mládeži! — I ples Jednoty
měl obvyklý skvělý průběh; shromáždil upřímné
přátele ve velikém počtu k zábavě opravdu sr
dečné. — Činnosti spolkové „Zdař Bůh.“

Ze Gmiřie. Dne1.lednapřednášelav katol.
spolka slč. M. Věchtová z Nov. Bydžova o úkolu
katol. žen. Nadšená slova obětavé řečníce došla
všeobecné pochvaly četně sbromášděných katoli
ekých žen a dírek. Sobůsi pootil návštěvou vidp.
dr Fr. Reyl « Hradce Králové, 'který vřele odpo
ručoval dobročinaý spolek „Charitas“, který ve
Smiřicích čítá již značný členů. V následu
Jicí valné hromadě podány jednotlivými fankcio
náři—jiš vadánydíky—správyoinnosti spol
kové v roce minulém. Vykonámy pak volby nové,
vaíchž fonkcionáří z roku minulého posnovu jedno
hlseně svolení. Další spolkové činnosti v novém
roce adař Bůh!

Zalošení katolické politické orga
misace v Hořicích. Dne 6. ledna t. r. před
nášel p. říd. učitel Václav Špaček ve schůzi Vie
odborového sdružení v Hořicích „O postavení ka
tolíků v době nynější“. Účastenství pli předaášce
bylo veliké a mnoho pozdě přišlých se do sálu
ani nedostelo. Za brobového ticha a vzorné po
zornosti uchvacujícím spůsobem vylíčil pan řečník
cíle nepřátel křesťanského náboženství, jejich opa
troou, postupnou taktika. Velice případaě pouká
sal, jak préce nepřátel rok od roku pokračuje a
vyvodil © toho nutnost, aby křesťanský lid pevně
se organisoval a tak odbřesťtaněníspoleČaosti sa
bránil. Na vyzvání pana řečníka dalo se ihned po
přednášce 108 účastoíků přednášky zapsati do
nově zřízené politické katolické organisace a lze
8 jistotou očekávati, že počet jejich v krátké době
zoačně ee rosmnoží. Za úchvatnou přednášku
vsdáváme srdečný dík a voléme neunavné činnosti
pana tíd. učitele Špačka „Zdař Bůb“|

Z České Skalice. Dne 3. ledna t. r. po
řádala katol. organisace z České Skalice dvě
schůze, odpoledne ve Svišťanech a večer v Říkově.
Na obou promlavil p. sekretář Mužík z Hradce
Král. o politickésitnaci. Jeho zdařilé přednášky,

které byly provázeny bouřlivýmpotleskem, nadchly
přítomné tou měrou, že velké množství přihlásilo
se za Členy místní organisace. Jest to opět nej
lepším důkazem, že českoskalický venkov, tak jako
město samo, které ještě před krátkou dobou ne
přáteli katolicismu do avéta problašoráno bylo
za soc. demokratické, plně prodchnut jest oprav
dovým citem katolickým s má pravé pochopení pr3
dokonalý pokrok. Jen stále ku předu, organiso
vané legie katolického lidu! — DaeG Jedna t. r.
odbývala katol. organisace v České Skalici schůzi
všech důvěrníků celého soadního okresu česko
skalického, na které stalo se více důležitých or
ganisačních unpesení. Schůzi přítomen byl táž za
tímoí krajinský sekretář pro říšský volební okres
č. 42 a 43 p. Středa z Náchoda, který schůzi
platnými pomůckami velice prospěl. Na schůzi
zvoleni byli do výkonného okresního výboru za
předsedu p. Josef Brandejs, sa náměstka p. Hynek
Špáts, oba sČ. Skalice,za členy pp.:Joa. Šimek

ze Stolína, Fr. Rydl so Žeraova, Josef Mojšíš
z Litoboře, Váci. Domašínský z Velké Jesenice a
p. Matěj Kadenbach z Boušína. Do užšího vý
konaého výboru zvoleni byli kromě již jmenova
ného předsedy a náměstka dále za členy pp.:
Josef Prokop ze Zliče, Jósef Šale ze Svišťan, Aut.
Oit z Říkova, Fr. Rydl ze Žernova, Cel. Krecbach
« Malé Skalice a zapisovatelem s hlasovacím prá
vem p. Jos. Přibyl z České Skalice, Příští schůze
okr. důvěrníků stanovena jest na 31. lednat. r.
o 2. hod. odpol. v hostinci p Ansorge v České
Skalici. Jest nutno, aby přišli opětně všíchoi pp.
důvěrníci a přinesli 8 sebou vyplněné dotazníky.

Z Remova m. D. K mobutné organisaci
„Strany katolického lidu v Čechách“ v osadě naší
přibyla jako dárek k Novému roku | organissce
„katolické venkovské mládeže“ Doe 5., 6. a 10.
ledna odbývány byly čtyry veřejné schůze, na
kterých za neobyčejného účastenství mluvil z části
fulminantní řečník, předseda organisace mládeže
p. Ant. Kaňourek, roloický synek ze Strunkovic
u. Bl a z části vip. Martin Klouda, kaplan z Ro
nova. Pan Kaňourek, nadějný to jinoch, dokázal
pádnými důvody a zkušenostmi naprostou nutnost
organisace venkovské mládeže, objasňoval program
katolického lidu 8 nenucenou lehkostí, jasně odra
til všechny námitky od nepřátel naší straně ne
spravedlivě vytýkané. Odměnou mladému řečníkovi,
jemuž z té duše děkujeme a bojně zdaru a zdraví
přejeme v jebo poctivých a nerištných snahách,
byly burácející aalvy potleaku všude, kde se ob
jevil. Schůze pořádány byly dae 5. v Mladoticích,
6. ve městě Ronově n. D. a v Kněžicích a 10.
v obci Závratcích. V Mladoticích přednášel p. Ka
ňourek a vip. Klouda, v Ronově (« Kněžicích)
p. Kaňourek, v Kněžicích p. Kaňourek a Václav
Vávra, rolnický 8yn ze Sirákovic a v Závratcích
vip. Klouda sám. Přihlášených členů jest dosud
170 a stále nové přihlášky docházejí. Rozmacha
houtí katolické mládeže na Ronovsku voláme z plna
srdce „Zdař Bůh“!

Ze Závratců u Ronova a. DD.Myšlenka
organisace mládeše, vštípená v Ronově p. Kaňour
kem, nalezla mohutného ohlasu po veškeré far
nosti. V neděli 10. ledna konána byla další schůze
v Závratci. Prostorný sál hostince p. Jošta naplnil

příznivci z řad katolické organisace, takže nebylo
místa prásdného. Dp. M. Klouda, kaplan s Ro
nova, rozviení ve skvělé, četným souhlasem pro
vátené řeči myšlenku organisování mládeže, po
ukazuje na její důležitost pro jednotlivce s řad
katolických i veškeré katolické veřejnosti. Vytkl
spolu i užitečné stránky její pro mládež, která
v ní najde nejen osvěžení, ale i pravé vzdělásí.
Ku konci jeho řeči savítali do schůze p. Poapíšil,
rolník s Miskovic, kandidát strany kat. lidu s p.
prof. Kohout s Čáslavě. P. Pospíšil, vyšádav si
tlovo, projevil nad takovou ú'astí a ta
kovým nadšením, jebož právě jest svědkem, a
představiv se přítomným, nabádal je, sby přílnulí
drah k druhn pod praporem kříše, pěstujíce
veoběcit poviagosti v našich dobáchtak bla
poný a sanodbávaný. Mládež jará, vemelá a mad



Jest nejlepší nadějí vlasti. P. prví. Kohout resguje
Ba vývody dp. kaplana Kloudy, ukazuje, že vsdě
láme se vedle přednášek a ušlechtilých zábav i
dstbou. Ukazuje na důležitost tisku v organisač
ním životě a povzbuznje k bojné podpoře kato
lických listů a knih. Krátce pak načrtává, jak
máme čísti, abychom s tisku měli užitek. Krásná
schůse skončena byla přijímáním členů z řad ji
pochů a dívek, z nichž téměř všichni v obcí se
přihlásili. Další práci: Zdař Bůb'

Z Písečné. V neděli dne 10. ledna t. r.
pořádela zdejší katolická organisace četně navětí
venou důvěrnou schůzi u p. Ant. Dostálka. Návště
veu nás poctil redaktor „Štítu“ p. Frant. Šapka
s Hradce Král., který v milé řeči své svým ob
vyblým a klidným způsobem a pádnými důvody
číslicemi doloženými dokázal, že strana katolická
Bení v národě našem zbytečnou, nýbrž při nepřá
telatví všech ostatních politických stran a při lbo
stejnosti strany sgrární vůči útokům proti nábo
ženství nejvýš potřebnou. Řeč jeho zanechala hlu
boký dojem a dá Bůb, že ponese i trvalé ovoce!
Schůzi řídil radní p. Jan Vrba, rolník z Písačné,
sapisovatelem byl p. Alois Peterec, rolník ze Žan
pachu. Zdař Bůb!

ny A Časopisy
odebírejte a objednávejte v knihkupectví

František Píša
v Hradoi Králové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazůa hudebnin.ij

Seznamy zdarma.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Ustanovení jsou: p.

Tomáš Coufal, farář ve Veltrasích, pražská arci
diecése, za faráře do Záboří; p. Eman. Šavrda,
kaplan v Litomyšli, za administrátora proboštatví
litomyšlského; p. Fr. Póter, kaplao v Kohoutově,
za administr. do Žírče; p. Jos. Svata, administr.
v Zaloňově, za kaplana do Kohontova; p. Aug.
Kristian, kaplan ve Všestarech, sa koop. do Pou
chova; p. Jindř. Laš, koop. v Pouchově, za koop.
do Borové u Poličky; p. Frant. Boštík, koop. v
Oabyslavicích, za kaplana do Věestar; p. Vinc.
Macek, koop. v Radimi, za koop. do Oubyslavic;
p. Radolf Dutek, kaplan, za admin. v Činěvsi;
p. Aug. Michálek, administr. ve Stěžerách, za ka
plana do Jablonce n. Jiz.; p. Joa. Cerman. admi
nistrátor, za kapl. v Něm. Bělé; p. Karel Volenec,
admioistr., za kaplana v Záboří; p. Fr. Herman,
kaplan v Záboří, za keplana do Nových Dvorů;

, Eman. Ulrich, kaplan, za administrátora v Za
ce (a Ledče). — Na odpočinek vstoupil: p.

Václav Bier, b. vikář, probošt v Litomyšli. —
"V Pánn zesouli: p. Vince. Marek (V Vuln.), farář
na odpoč. v Rokytnici, + 15. pros. (naroz. 1843,
vysv. 1869); p. Zefyrin Beneach (V Vala.), farář
na odpoč. v Hilvátech, + 17. pros. (naroz. 1840,
vysv. 1865); p. Jos. Janský, vik. sekret.; děkan
v Zahrádce, + 2. ledna (naroz. 1842, vysv. 1869);
p. Jos. Flesar (V. Vuln.). farář v Dobřanech, + 6.
Jedna (naros. 1861, vysv. 1885). — Uprázdnéná
míste: Litomyšl, proboštatví, patron kofže A.bert
Thurn-Taxis, od 1. prosioce; Níškov, fara, patron
nábož.matice, podruhé,od 1. ledna 1909;Z.brádka,
fars, patron kníže Frant. Josef Aaersperg, od 7.
ledna; Dobřany, fara, patron kafže Colloredo
Maanafeld, od 7. ledna i. r.

flehůze měst. rady dne 11. ledna. Far
ním úřadem vLochenicích předložený seznam nut

"mých vydání v roce 1908 učiněných postoupí se
politickému úřadu ku schválení. — Nedoplatky ná
jemného z obecních pozemků a ztravin bradebních
budou vymáhbány exekučně. — Po, latky vybrané
r. 1908 sa proplatí vorů na Orlici v obnosu K
18-80 ponkáží se ku příjmo. — Vsata byla na
vědomí zpráva měst svěrolékaře, dle níž « pro
slaci 1908 prodáno bylo průměrně denně 2280 I
mléka dobrého, 441| mléka sbíraného a 290 |
smetany. — Bolzanovu samostatnému airotělnci
učitelskému v Praze zašle se obvyklý příspěvek.
— Výkaz bí hotovosti ze dne 4. ledna £. r.
hy! vzat na vědomí. — Poskáše se ku příjmu vý

obilní vábysa rok 1908částí K18608. —
Škdost okrašlovacího spolku sa svolení k vysásení
erného bezu kolem a domku blídačova
v Lochenicích postoupí se technické kanceláři ku

správě. — Nedo nájemnéhozpozemků foadů
a sáduší za Ea ole © dlužné obecní dárky ze
psů budou vymáhápy cestou soudní. — Pfípis c. k.
okresního hejtmanství, dle něhož pro berní období
1909 —1910 rovněž daň činžovní se všech bodov
v Hradci Králová bude předepsána, byl vzest na
vědomí. — C k. okr. naně. ředitelství v Hradol
Králové vyplatí se poplatek K 1988-—, předepesný
s nadace, založené p K. Teubnerem ve Vídni pro
zdejší chodé, zdejšímu bernímu úřadu.— Statistická
zpráva, dle níž byly na městských ústředních jat
kách zdejčích r. 1908 poraženy úbrnem 1208 kasy
dobytka hověsího a 1806 kusů dobytka drobného,
byla vsata oa vědomí. — Návrh fagady rodinného
domu. předložený p. Václavem Poledníkem, bosp.
Správcem pivovaru, byl schválen.

Symfonický koncert bratří Héjků
v Klicperově divadle dne 13. t. m. nuplnil dům
do posledního místa. Program velmi sajímavý na
šel v obecenstvu plného porozumění a meváhám
alespoň k blavním číslům podati krátké vysvětlivky.
Je to v prvul řadě Dvořákova symfonická báseň
„Polednice“, po dlouhé době opět u nás pro
vozovaná. Hravý, téměř koledový motiv (klarinetto
solo s prův. dřev) přerušen je solovým oboa (kři
čící dítě) Matčina netrpělivost zní z nepokojné
věty amyčců, leč odpovědí jest jen stupňovaný
nářek (vrchní dřeva v dissonanci e-fie). Hrozba
ozývá ee jiš ze amjčců: poprvé osve 8e oarážka
na motiv polednice. Dítě se lekne a uticbne, brso
však začne znovu (počáteční motiv). Rozčeřený
orchestr kreslí hněv matky (údery v hornách):
dítě zlostně odhodí bračky (trhaná věta fugottů)
a křičí tím víc (flauto aoboa v řezavé dissonanci
e-dis). Matka v návalu bněvu volá polednici : (tuba,
horoy, tympani). V ráz ztichne vše: pouze clari
netto basso v hloubce zaí a nahoře chromatické
postupy smyčců con 8ordino působí příšerným do
jmem tajemné brůzy. Je to nejeffektnéjší místo
celé symfonie. Motiv polednice ozve 8e ve f+got
tech a clarinetto basso. Nastává boj: stoupající
trubky duseny přívalem smyčců. Polednice znovu
sahá po dítěti (opakuje se clar. basso se smyčci).
Vášnivý zápas líčen plným orchestrem: markantné
vyniká v pozounech a trubkách motiv vítězící po
lednice. Všecky smyčce unisono v chromatických
kadencích ličí bolest matky. Hlidoý akkord v hor
nách a jasný zvak zvonků oznamuje poledne; otec
klidně vchází —ulekne se(pesante smyčců). Oboa
stále žalostněji znicí tlomočí jeho nářek. Zoofalost
jeho dostupaje vrcholu, když vidí mrtvé dítě (plný
orchestr), které marně volá k života: tvrdé zal
mu větříc ponurý motiv polednice. — Provedení
bylo vzorné; bylo zoáti na něm jednak hluboké
pochopení se strany dirigeota (p. kapelník Manzer),
jednak pilné studium a precisní nacvičení v or
chestru. Celek zněl vyrovnaně a plně; solové ná
stroje držely se znamenitě, na př. oboa a clarinetto
basso, jehož Dvořák geniálně použil k <ffekta
jiným nástrojem nedostižitelnému. Provedení této
obtížné skladby elouží ku cti celé kapele, zvlášté
dirigentovi. — Scbumanoův A moll kla
vírní koncert počínáplnou kadencí solovébo
nástroje; bned na to přináší žestová barmonie
vedoucí motiv, který solo opakuje a v lebkých
arpiggiích kvintol doprovází pak violino I.mo.,
provádí a opakuje (hema, jež 8e směnami v růz
ných nástrojích se objevuje (clar.,oboa). V Andante
espreasivo přichásí v augmentaci střídavé v solu
a klarinetu. Následující Allegro je provedením po
čáteční kadence, pak flétoa podporována fagotty
přináší tbema. Konec(tempo Imo.) je rekapitalací,
v níž solová kadence zasluhuje pozornosti. Po
grzciesoím intermeszu následuje velmi obtížné
Allegro vivace, jež v základě jeví tahy vedoacího
motivu, nybí v Ador stavěného a dává sclistovi
příležitost vynikooati v těžkých pasážích. — U
vážím-li, co je to Schumannův klavírní part, jenž
dovede s finessou jema vlastní obtíže hromaditi,
nak nemohu zatajiti svého obdivu nad výkonem
p. Hájka ml., třeba že pasáže nezněly místy určitě
a doprovodu působily obtíže uepřesným taktem.
Moohemn výše stavím čísla solová, kde virtuos
skotečně podal výkon bezvadný avelmi cenný. —
Wieniavskáhohoaslový Dmollkoncert
uvádí v předebře oba motivy: první v houslích,
drahý v bornách a v žestech. Pak vstupuje Bolo,
předvádějíc I. motiv dolce sotto voce 6 violou
imitující, který pak v brillantních asážích pro
vádí. II. motiv přejímá s obce, houslemi, kiarinety
a flétnou a končí kadencí na D. Romance, jejíž
měkká kantilena doprovásšenaje triolami (resp. */,)
smyč:ů a zpestřena soly žestů, přechází dloubou
kadencí (Allegro con fuuco) do III. části „a le
ziogara“; ostré saltando střídá so 8 melodií, jet
je imitací druhého motivu první části. Orchestrace
Wienavského, chudá a mnobdy nenčelená, prozra
zuje neodborníka. Solista, p. Hájek at. vedl si
velmi dobře a všestranně uspokojil. Zvláštního
obdivu zaslabuje mistrné staccato a spiocalo; Co
se pak přednesu týče, málokdy alyšel jsem něco
tak dokonalého. Sarasateho fantasie oebyla na té
výší. Za to přidané Thomeho „Andante religioso“
přímo elektrisovalo a čítám jej za nejlepěl. —
Progrum mohl býti napořádán mnohem effektněji.

ením uznávám, že koncert tento byl pro Hradec
hudební událostí prvního řádu jak programem, tak
provedením. Tři žáci pražské konservatoře podali

krásný důkaz ové umělecké osti; a úspěch
dobytý bude jim .
o Jim sajistévspru kzdárné čla

Dr. Alégunis.
Výkaz činnosti a poačěníhoobrata

e. k. poštovního a tel ního úřadu
v Hradci Král I. za rok 1908 Peanído
poračených podáco 90.549, doračeno 67-540. Pe
něžních psaní a balíků podáno 74.932, doručeno
81209. Poukášek pošt. podáno 38 868 (úbroemaa
obnos 2086.072 K), doručeno 64 725 (na obsos
2.429 367 K). — Příkasů poštovních došlo 1046,
vyplaceno 854 (24.917 K), vráceno 692 (68.783 K).
— Do poštovní spořitelny vluženo na 51.246 slok.
listů 7,836024, vyplaceno ne 7.315 poukázek
pošt. spoř. 4,022.941 K.— Peněžní obrat 22,960 034
K. — Telegramů podáno 14634, doručeno 16 296.
Došlo a dále dáno 11.430 — V taetsnu (96 stanic)
rosbovorů mosiměstských 14.239, depeší
6.108. — D.bírek poštovních došlo 8.685. — Do
pisů vyřízeno 4866.

Vánoční zpěvohra „Jeslléky“ prove
dena bude péčí jednoty katol. tovaryšů v neděli
dne 17. ledna ve dvorané „Adaibertina.“ Novinka
tato (s textem od Amerlinka) má 2 dějství. Or
chestráloí průvod obstará hudební kroužek, jejš
dirigovati bude p. Wůnsch ml. — Začátek v 6
hod. odpol., kobec o 7. hod. Ceny míst: Křeslo
1 K. Sedadlo předních řad 70 bal., zadních řad
50 hal., parterre 40 b. Sedadlo na galerii 40 h.
Děloický, vojenský a studentský lístek k stání 20
hal. Dětské lístky na sedadla poloviční, k stání
10 hal. Předprodej lístků v Adalbertinu číslo
dvetí 1.

Rajské vyhlídky právmletva. V mi
nulých dnech jeden zdejší advokát vyhrál proces
a šťastoá mandantka zavázala se k odměně 17 K
40 h, jež vypláceti bude denní dodávkou mléka
nestíraného a 20 h. (Poza. sazeče: To snad mobla
při takovém še-tákovém placení už přidat aspoň
tři homolky.) Jako by ae vracely bodré časy, kdy
se platilo učitelům a jiným naturaliemi!

Podpůrný spolek II živnost. spole
čenstra v Hradel Králové odbývářádnou
valnou bromadu v pondělí dne 18. ledna 1909
v mlstoostech záloženských. Účastenatví všech členů
jest žádoucí, neboť jednání obsahuje důležité body.

Stolová společnent „stůl pp. kmotrů“
v hostinel p. Fr. Košťála pořádá dne 18.
února v dále živnost. Čten. jednuty věneček ve
prospěch ošacení chudých dítek. Kroužek ten jest
povšimnutí hodným již proto, že při svých večer
ních schůzkách aneb společné domácí zábavě ko
nají se balóřové abírky k dobročinným účelům. Po
sleduě vystrojen dne 20. pros. vánoční stromek,
při kterém 4 školní dítky podarovány byly úpi
nými «bleky. Proto se očekává, že snaha kronšku
kmotrovského bude oúznána a věneček k tak bu
mannímu účeli pořádaný bude četné navštíven.

Ze Záložního úvěrního ústava
v Hradel Král. Stav vkladů: (os kníšky, po
kladniční poukázky a běžný účet) v prorinci 1908
K 21,303 53820. Eskont směnek: V prosinci roku
1908 eskontováno kusů 2354 v obnosu korua
6,988.727.17. Skladiště: V prosinci 1908 uloženo
zboží v ceně 1,134.000. Vklady na vkladní pokl.
knížky a pokl. poukázky 4 proc. ode dne vlošení
do dne vybrání.

Jabilejní výstava v Praze r. 1908
s pěknými ukázkami výstavních pavillonů, zábav
ních podniků a pestrého života, jež jsou krásnou
upomlnkou všem návštěvníkům výstavy, |ze spa
třiti v panoramě Národní Jednoty Severočeské
v Hradci Králové od 16. ledaa do 23. ledna t. r.

Přiznání k osobní daní s příjma a
k dani důchodové. V základě $ 202. zákona
se doe 25. říjaa 1896 6 220 ř. s. o přímých da
ních osobních, článku 29. a 43 prováděcího me
řísení ka IV. hlavě tohoto zákona byla stanovena
lhůta k padání přiznání k osobní dani z příjmu
pro rok 1909 do 31. ledna 1909. Podati přiznání
povinen jest dle $$ 202. a 204. zákona kašdý
poplatník, jehož poplatný roční příjem2000 K pře
vyšuje, aneb kdo k podání téhož byl zvláště vyzvác;
doporučuje se však, aby ti, kdož mají příjempod
2000 K, ale větší než 1200 K, vo vlastním sájmu
i bez zvláštního vyzvání přiznání podali. Přisnání
boďtež podána baď písemně neb ústoč a vymě
řovacích berních úřadů (beroích správ, okresních
hejtmanství), v jichž obvoda daň jest předepsati
(Š 176. citovaného zákona). Nebude-li přiznání
v předepsané lhůtě podáno, může daň na základě
pomůcek úřada po ruce jsoucích z moci úřední

odhadní komisí uložena býti. Kdo ve lbůtě pře:depsané nepodá povinného přísnání k osobní dani
z příjmu, může býti vzat do vyšetřování pro sa
tajení daně ($ 248.) Konečné se upozorňuje
zvláště na to, ze povinnost podati přísnání a ná
sledky opomenutého snad podání nejsou sávisly na
tom, bylo-li doručeno osobní vysvání podle$ 204.
Přiznání o všech důchodech daní důchodové po
drobených ($ 124. a 125. zákona), mimo ty, znichž
daň důcbodová dlužníkem se sráží, buďtež pro rok
1909 podána na sákladě $ 138. zákonazo dne 25.
října 1896, č. 220. f. s., a článku 18. prováděcího
nařízení kn IIL hlavě toboto zákona ve lhůtě, ku
podání přiznání k osubal dani z příjmu srreha
stanovené, u onoho beraího úřadu vyměřovacího,
který jest příslošem přijímatí přísnácí k
daní s příjmu. Přiznáník dani důchodové



a baď ě Da úředních formulářích
(vzorec H) nebo ústně poplainíkem samým neb
jeho zákonným zástupcem, tudíž i každým dani

podléhajícím ušníkem domácnosti,8 dle199. ojt. zákonaed podání přizaání čo
. Připomíná se, še i při davi důchodové po

vinBost podati přiznání | následky opomenotí této

angjis na doručení zvláštního vyzvání závislyejeou.

Z Opatovie m. L. „Kd ka lapají,
pěkně mu zpívajíl“ moblo by o Be pří zaklá

č org. agrární o řečnickém výkonu učiteleČerníka. Všem tolik podkařoral, že nebylo lze po
upati, ktoré straně nadbání. Ptal jsem 8e jednobo
mládence, takto sgrárníka, sa kterou stranu mluví
p. Učitel, a on mi odpověděl, če nevíl Na konec
však přece s řečníka vyleslo, že shání dobromady
agrároíky. Není p. učitel Černík hloupý; nojlépe
bladit všecky strany a om už z toho nějaký ten
semský mandát přece ete — loni se nenro
dilo, protože bylo sucho! — Poukazujeme prý
ehudáky až na život posmrtný. Tak, tak! A co
pak se církev nemodlí: „Cbléb náš vesdejší dej
nám dnes“? Nezná už z katechismu skutky těles
ného miloardenství: lačné krmiti, žíznivé napájeti
— nahé odívati? Ale to on to p. učitel neví a
mevěděl také, co je to náboženství. Ale to pic.
Vytáhl ho z bryody pěkně p. doktor. Tato otásku:
„Úo je to náboženství“ pan předseda prý nepři
pouští a prosí také p. učitele, aby na ni neodpo
vídal. Je prý to provokace(?!). Snad nebude prý
dotazován p. učitel jako malý školák! Vcelé řeči
nebylo o náboženství zmíněno, protože agrárníci
o něm nemají n.c v programu a potom proto, že
se nemá náboženství zatahorat do čmoudu. Chytří
páni! Teď, když lid už prohlédá a žene « pod
prapor Kristův, což se nelíbí ani „Osvětě lida“
(2. ledna nepsala: Hnutí katol.šíří se jako mor!),
teď už je, bolenkové, pozdě. Naše strana by nikdy
nepovetala, kdyby náboženství bývalo necháno na
pokoji snebo kdyby je byla některá strana, třeba
agrární (ta věsk v programu o bájení náboženství
pic nemá) hájila. Teď, když bylo už nutné založit
naši strapu, která má obrovský počet ovědomě
lých katolíků, nedáme se odetrkovat Máme svo
boda edružovati se i my, kteří dobře víme, ja« to
v té organisaci agrární dopadá; sgr. poslancem
Švehlou začato a šířeno spojení řepařů proti cu
krovarům a právě ti pánové, kteří jsou největšími
agrárníky pod sluncem, akci řepařekou proti cu
krovarům kazí. Mají stovky, Haky, kaly za do
dávku své řepy od cukrovarů a toho je jim líto.
S takovými vy, sedláci, kteří máte několik ko
rečků, se spojujete? K tomu vám jen gratolajeme.
To jste brsy zapomněli nu sdejší cukrovar, obecní
kovárnu, bonbu, pronájem obecních gruotů atd.
atd. Nemáme nic proti tomu, aby se rolnictvo
sdrožovalo; at tak činí, sale na základech zdra
vých, poctivých. Chalapníci, domkáti, spojte se na
základech křesťanských v organisaci katolické! Zde
jediná vaše spása a záchrana. — Také jeme ae
rosloučili 8 p. ředitelem po.epšovoy. Byloto srdce
rvoucí, ale plzeňské se nepilo. Byli pozvání jenom
tsk ti „od piky“. Na chudáky sí pan ředitel sni
nevzpomněl a přece je jich tu tolik. Jen se po
divejte do některé z chalup poblíž kostela; člověk
by tam nedal do pronájmu ani koně, nerci-li lidi.

emáme také co želet odchodu p. ředitele Tilšra,
seboť právě za jeho ředitelování to bylo, že jistý
dozorce dělal ze sebe šaška v bávu kapucína na
plese a chtěl od přítomných dam, aby se mu vy
spovídaly, že jim hříchy odpustí; za jeho ředite
lování brál se u „Bašů“ kus „Páni“, nesprave
dlivě zlehčající stav kněžeký, a ředitelovic děvečka
při tom hrála blavní roli; za jeho ředitelství ká
ranci často v neděli neb ve svátek sušili a sokali
ma louce k pohoršení lidu, na místo toho aby se
polepěovali. A proto neželíme odchodu jeho a dá
váme mu tyble obrásky sa rámeček na památku!

Za + farářem Jos. Flosarem. Narodil
se 8. května 1861 v Poděšíně, farnosti niškovské.
Na kněze posvěcen dae 5. července 1885, načež
sastával 12 roků místo kaplanské v Třebechovicích,
kdeš osadníci doposud s láskou naň vzpomínají.
Z Třebechovic odebral se do Dobrušky, kde ad

ministroval děkanství po svém známém strýci vdp.
u Flosarovi, odkudž ustanoven farářem

+ Dobřanech, kde působil 10 roků, téše se p(tvou milou a skromnou povahu lásce svých
Poslední léta divota jehoníbů, Čechů

podrývala a plnění povinností v duchovní správě
ztědovala krční rakovina, kteréšto zákeřnické nezoAnu CE

$
bosea

povin
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přespolních. Nad rakví
romlavil tklivě a věcně dp. faráž s Bystrého Er

„ Bad brobem pak jménemkollegůzr. 1885
děkag dp. M Nos.

kamdp nn veR:

poslední jeho okamžiky nadchásejí. Nie nepomůže
jeko protest k jiným mocnostem, ami jeho noví
nářské „nóty“, a bude nucen připraviti se Du to,

sačneme otevírat staré vojenské obe“ Nákniché mají cenu 50 až 1200 z).Nébůd
uto Yróohutvrdé do žařhdků, ovšjm Beví

a. Je jisto, še jenerál prý takový provism nejdřív „okoštoval“. Omehdy, když jsem na
posled konal patrolu, dostaly aemí doruky „illasy
venkova“, kde jeden nejapíš moc študýrovaný pán
svolává blesky Boší na hlavy těch arcizpátečníků,
protoše si svolili do spořitelny člověka, který má
o 1%, ročníku méně nož on. Jelikož pan pisatel,
Bůh ví proč, zapomněl mluvit pravda, pravím ji
tuto sde já sám: On tobyl, jehož zásluhou dostalo
se již mnoho nekvalifikovaných lidí na místa sku
tečně zodpovědná, a v tomto případě byl to zase
ou, k jehož návrhu bylo jednohlasně odblasováno
vypsati konkurs pouze pro zdejší kompetenty; měl
totiž už jednoh. rovněž nekvalifikovaného pro ono
misto vyhlédnotého.
počty ředitele nechanických osudů. Poznal, že 8e
utopil ve vlastní kaši. Dopadlo to, jak se nenadál!
Zvolen byl dle uávrhu p. pisatele ovšem člověk
místní, avšak z řad, oposiční a proto nejedacu
spastil takové hor.'nl o potřebné kvalifikaci,
ačkoliv to byla právě strana oposiční, ze které
ještě před konkursem vyskytla se poptávka pi
útedníku skutečně kvalifikovaném. Proto, pane po
sateli, nerozšifojte tendenčaích nepravd a pomy
slete si, že vám k vašemu důležitému postavení
muselo postačit 1'/, rcčníko střední školy. Nedávno
ve dvou krajinských listech byl uveřejněn článek
pod názvem „Smutný zjev“. Jsem povděčen p. pi
Bateli, že věnuje tolik pozornosti našemu ústava
zvláště v poslední době. Na to my jsme však
zvyklí. Když u nás chceme míti nějakého vzdě
lance, pošleme ho zu bumna; tam vykouří za bb
cigaro, na to žádá o míst), my mu je dáme a
drahý den na to mu udělíme nádavkem definitivu
O tom p. pisatel z „Hlasů venkova“ nenapsal avi
řádku. A tak jsem se dopálil, vzal Jacerou a šel
jsem ty študýrované lidi po těch našich úřadech
a ústavech hledat. Co jsem našel, o tom svědčí
kratičká zpráva „Ratibora“ z 12. dubna r. 1902
dopisovatele zdejšího, který uveřejnil o studova
ných lidech v Nechaicích následující statistika:
»Ve městě našem bez Komárova a předměstí Holešo
vice, Volšany, Čertův ocas je 1) osob abaolvo
vavších celou universitu a 19 osob absolvovavších
Školu střední, tedy dohromady 30 osob, jak se
říká, od péra:počítáme-li universitu s gymoasiem
na 12 ročníkůa střední školu průměrné na 6 roč
níků, representují tyto osoby dohromedy 246 roč
alků. Naproti tomu má celá městská rada, čítající
7 hlav, dobromady půldrabé třídy gymnasijní
(někdo tvrdí, že půltřetí, oč se nebudeme příti).“
A nymí malou poznámku. Pan pisatel „s Hlasů
venkova“ klade to nově nastonpivšímu účetníma
spořitelny za neodpastitelný hřích, že byl písařem.
A ejhle! Nemusíme jíti daleko, a vidíme, že p.
okr. tajemník byl skutečně jen písařem, a může si
to klásti xa zásluha, že všichni — ať je chytrý
nebo bloopý — chodí k němu na rady. Ku konci
našeho skromného referátu vyzýváme p. pisatele
„Hlasů venkova“, aby nelbal a poctivě v novinách
doznal, jakého politického smýšlení jsou omi pá
nové s oposice, kteří zvolili p. J. Huňáčka za ú
četního městské apořitelny.

Z Čáslavě. Valná hromada Čte
nářské Besedy. K výročnímschůzím této
korporace bývaly své doby upoutány zraky všech
občanů, neboť ona předváděla úbroný obraz my
šlenkových proudů a smah města. Upadající spo
lečenský život neblaze působil i na Čtenářskou
besedu, ješ přestala býti tím, čím bývala a jež
tone od delší doby v mrtvé skoro stagnaci. Pro
jevilo 8e to i na valné hromadě letošní způsobem
tím sřejmějším, že měla to býti valná hromada
Jabilejní. Čtyřicetroků bylo tomu, co byla beseda
založena a odbylo se to tak klidně, že to mnohé
starší členy až zaráželo. Dle správ jednotlivých
funkcionářů snažil se výbor pozdvibnonti bývalý
besední život, ale kdyš zůstali členové vlažní,
nemělo to přes všecko úsilí radostného výsledku.
Nejvíce těšila se lásce knihovna, která pod sprá
voup. Ofhslapostavena byla na novýzáklad a

Uc nyní nově zřízena a skatalogisována, podává
enstvu hojnou a vybranou duševní stravu. De

beta rozvinula se jenom o účelnějším zařízení ně
kterých místností, byly však návrhy všecky odro
čeny, protože jedná ee o přístavbu Sokolovny
k č a bude teprve přílommošno všecko

raktjcky a účelně luštit. Mezi návrhy přijat byl
návrh dp. Stan. Pospíšila, kaplana, eby odebírán

a rozšířeníOEJSTEna tak zvaná vala rosb
se pro přílišné požadavky církov. obce evangelické.
Zůstane prozatím ma posavadnímmístě, které 50

, kovároy a domup Minaříka.
T % stavění a nového

ináře gojihde možao a dosavad

4 ftbti, bade vyhlédoěíhmísto nové.| 7 FPyaví s, ž tržiště i zahradě Ha-|
velkové na Chrudisiskéli. — Nepři
etojnost. PH rekonstrukci kostela sastavoa

de bylotovřem,Stalosetak akol:

sení sařísena byla úská ulička. Misto toto stává

„ však v poslední době 1 sáchodkbem.ylo by záhodno aepřístojnost tato přelrhoouti
lo by, aby oblás-n Jado této. uličkypo
a zvláště ponocul a některé z „čistotných“

K umočímestdšikobegapstvavfhev, záo kostelazvláště.—Penoionování
primáře nemocnice. Pen MUDr. Konrád

kot žádost za pensionování. Stoupající stáříakož i rána, jež zasasena byla ma úmrtím nadůj
ného syna, přinatily ho, aby vzdal 00 Činnosti
v okresní nemocnici, která za něho zkvetla v ú
stav významný a blahodárný. Činnost jeho zajisté
oceněna bude sl. okresním sastupitelstvom, tak
jako oceněna byla sty, ba tisíci těch, kterým po
mábal. Nemáme jiného přání než aby v klidu od
počinku po tak dlouho trvající zdárné práci na
lezl i útěchunitra a klid srdce.— Stravování
obudé mládeže. Spolekpaní a dívek sapočal
s vyvařováním polévek pro mládež obou našich
škol. Zas tou příčinou obrací se k jednotlivcům i
korporacím o příspěvek. Náklad bude letos daleko
větší die počtu dítek, jimž dobrodiní ae dostává;
třeba tedy i značnější úhrady. V čele akce stojí
chot p. c. k. místodr. rady pí. K. Krejčová.

Ze Žlebů. Jak sociální demokraté rozu
mějí povznesení maloživaostníctva, mohl by vy
právěti majitel boličského závodu p. Ř. Pardabeký
orgán uvalil na něho boykot, protože nedovolil
svému učedníkovi, aby se stal členem organisace
sociálně demokratické. P. R. jako uvědomělý mistr
ví, že rodiče svěřili mu eyas, aby se oaučil po
řádně řemeslu a ne všelijakým těm „kumštům“,

jimiž se naši rudí soudruzi v amenávají. Zajímavé při tom jest, že panu R..i jeden sz „ta
soudruhů“ nabízel vyzdvižení boykotu, bude-li vy
kládati ve své officinělisty sociálně-demokratické.
Když to odmítl, bylo mu řečeno, aby sí dal pozor
a nelitoval ještě více. Nechť naši maloživaostníci
dobře si povšimnoa této lásky sociálně-demokra
tické strany a té slibované svobody. Dost možná,
že brzy přijdon se jí na ecbůzích oháněti, až
budu chtíti trochu blasů pro sebe nasbírati. Krásná
svoboda, nad kterou důtky sviští. Co by tak řekli
soudruzi, kdyby se jim začlo měřit stejným způ
sobem?

Organisace mládeže a českoslov.
lida v okresm Kostelec m. ©. pořádápod
protektorátem vysoce uroz. p. předsedy Františka
hraběte Kinského, c. k. komořího atd., ples v úterý
19. ledaa 1909 v 7 hod. večer v sále „na Rab
štejně“ v Kostelci n. O. Vstapné 2 kor. — ka
pela vojenská.

Z Brandýsa mad Orlicí. Vánoce—
vánoce—co vzpomínekv hlaváchmladýchi sta
rých! Jsou radostné to svátky. A byly radostné
letos zvláště v našem farním chrámu Páně, neboť
od nepaměti letos ponejpry postaveny v něm velmi
krásné jesličky, objednané s umělecké díloy Frt.
V. Buka s Praby. Přičiněním duchovní správy u
činěna sbírka u dlecbetoých dobrodinců — a hle!
Pán žebnal díla dobrému a jesličky postaveny na
radost všech. Mesi šlechetnými dobrodinci jest i
p. patron chrániu Páně p. baron Oskar Parisch a
šlecbetná pí L. Horská z Prahy. Sjesličkami po
řízena ij nová lampa a pěkný kokosový koberec
pro dítky, který věmovalnejmenovaný dobrodinec.
Uvážíme-li, že sa uplynalý rok tolik krásného
bylo pořízeno pro ferní chrám Páně, musímejPásu
Bohu vroucně poděkovati sa čtědré dobrodince.
Nechť Pám Všemohoucí sám odplatitelem jim jest
štědrým! K radostem vásočním pojila se i velmi
krásná hudba chrámová a zpěvy, jež řídí neunavný,
na slovo vzatý p. ředitel chora J. Bittner. Zvláště
vzpomenuto sde badiž vložek, jež zpívány při půl
noční mši ovaté (G-dur od Gounoda-Bittnera pro
sopránové solo a chvalozpěv betlemských pastýřek
s G-dur sola pro šenský sbor od J. Bittnera). Při
velké mši svaté zpívána mše past. (A-dar od R.
Fůbrera, Gradusle: „Ouem vidistis . . . C-durod
Heimana. O. „Hodie Christus“ ... C-dur od Rei
mane, „Pange lingua“ od J. Bittnera). Opravdu
byly to radostné svátky vánoční a dejš Bůh, aby
okrasa domu Božíbo i tak krásný zpěv napomá
haly k probuzení života dle náboženství Kristova.

Z Ném. Breda. Příštítrh koňskýzároveů
a dobytěí od se dne 19. ledna t. r.,

drabé úterýpo Sv. 3 ch. Zkonítržné nene
platí. Minulý koňský trh, na který bylo přivedeno
521 komí převážnou většinou ©chiadnekrevných
bos ch, snichžbylomnobokusůprodáno,
vydařil se nad očekávání. V roce 1909 budou od
bývány ještě tyto koňské trhy:
17noelé— 9. března,úterýpřednr.Jam dí
telem — 22. po Povýšení av. kříže

(EI stKýRedekral ads
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Různé zprávy.
Srbsko měří48 302.6 km*,jest tudíž skoro

tak veliké jako království české. R 1690 bylo tam
2,161.961 obyvatel, r. 1905 již 2,688.747 obyv.
Jest tam 4502 obydlených míst, mezi nimiž 21
měst a 61 městeček. Patrno tadíš, že jest oby
vatelstvo převážnou většinou venkovské, obírající
se přirozeně výhradně semědělstvím. Polní hospo
dářetví s dobytkářetví — tot hlavní zdroj příjmů
Přes to však o vzdělání zemědělského dorostu po
staráno měrou nepatrnou ©Lesů má Srbsko na
900.000 hektarů. Ka konci r. 1906 napočítáno tam
5,562.986 kusů dobytka, mezi nímž vepřového
875 549. —Obdělávacá půda obnášela 1,768.41172
ba, v níž produktivní vinobrady zaujímaly prostoru
14.369-58 he. — Na pěstování tabáku vénovén)
2.615-15 ba. — Jest tam 34 otevřených dolů a
8 kamenných lomů; ve 4 dobývá ao zlato, v 7
olovo a stříbro. — Pivovarů 9, paraích mlýnů 165,
vodalob 79. — Vývoz zvýšil se r. 1907 proti roku
předcbozímu o 9,887.164 franků, dovoz zvýšen 0
96,254.685 fr. Na přívozu do Srbska sůčastněno
jest na předním místě sousední Rakousko-Uhersko
(36-279/,),pak Německo(28 799) Aoglie(14489).
Vývoz děl se r. 1907 hlavně do Německa (40.409),
do Rakousko-Uherska (pouze 15-87%/,,klesnuv proti
41969, z r. 1906). Síť šelezniční obnáší pouše
616 km.

Kde ne lidé nejvíce sondí? Čechydle
statistiky mají 6:3 mil. obyvatel, Dol. Rakousy 4'1
mil., Ivovský obvod vrchního soudu 48 mil., kra
koveký 25 mil. li. 1906 bylo v obvcdu pražského
soudu sporů pro rušenou drábo 1615, ve Vídni 850,
ve Lvově 15.106, v Krakově 4998. Bagatelek bylo
v Čechách 97.740, ve Vídni 122.924, ve Lvově
484.898, v Krakově 146.593. Směnečních žalob
bylo v Čechách 16610, v Dol. Rakousích 22.249,
ve Lvově 38514, v Krakově 9894.

Židé ua středních školách. VBrněje
na prrním německém gymnasiu mezi 459 žáky 119
židů, na drabém mezi 279 žáky 136 židů; Da
psvním českém mezi 602 žáky 2 židé, na drabém
mesí 226 žáky 1 žid. Na německé reálce se 471
žáků 45 židů, na drahé z tolikéž žáků 144 židů,
na české zo 479 žáků 6 židů. V Karlíně je na
německé reálce mezi 312 žáky 149 židů, na české
meri 455 žáky 11 židů. Ve Lvově na německém
gymnasiu re 447 šáků 217 tidů; na polském
gymnaeiu s 980 šáků 241 židů. — Je vidět, že

postavení mezi křesťanskýmlidem, a še jsou i
Živlem, který podporuje vládu němčiny.

Kteří studenti jsem mnejpilnější. Mi
nisterstvo vyučování rozeslalo zemským školním
radám seznam kandidátů, kteří pro střední školy
v roce 1908 složili skoušku před komisemi na 7

ředlitavských universitách. Calkem nabylo 692
Řandidstů úplné způsobilosti a to na université ve
Vídní 201, na české v Praze 19%, v Krakově 76,
ve Lvově 68, na německé v Praze 54, v Jonomostí
46, ve Štyrském Hradci 34 a v Č-rnovicich 18.
Z čísel těchto je patrno, že nejpilnější efndenti
jsou na české universitě v Prase, kde aložilo
zkoušku o 6 kand-dátů méně než na universitě vo
Vídni, ačkoliv universita vídeňská má dvakráttolik
posluchačů. Bamly německých studentů a vytloo
kání hospod mají na slabých výsledcích na ně
meckých universitách blavní podíl.

Velikost bililomu. Kdosi se otázal, jak
dlouho by se muselo počítat, abychom se dopočí
tali bilionu. Odpověď přivedla celou společnost
v údiv,povóvadězněla: Devatenáct tisfe
roků! Potřebuje-li kdo, sby napočítal sto, jedné

. minuty, spočítá sa hodina 6000, za den 144000,
2a týden 1,078,000, za rok 52,416000. Vyjde tudíž,
še teprve za devatenáct tisíc roků by 8e dopočí
talo 995.908,000.000, číslo to, jež ještě není plným
billionem. Při tom muselo by se počítati ve dne

"v noci a to ve velikých číslech právě tak rychle
jako v malých.

Guanový ostrov. UprostředTichébooce

aogl. mil dioubý, 6 mil široký, náležející k sou
ostroví Manihiki, msjetko Aogi'čanů. — Na ostrově

divokých vepřů. Z rostliostva jsou na celém ostrově
pouze tři datlovníky a asi tucet menších stromků.
Ostrov tento vysnačoje se nesmírnými lošisky gu
ans. Výlradné právo k vyažitkování těchto bo
hatých ložisek má jistý obchodní dům v Mel
bourneu, jehožto úředníci a dělníci jsou jedinými
obyvateli ostrova a jejicháto hlavní úlohou Jest,
drabocenné bnojivo sbromažďovati a pra lodní
doprava upraviti. Voynější době žije na Maldenu
pouze 7 Evropanů, pod jejichžto dozorem pracuje
asi 100 Kanaků. Jak Evropiné tak ostrované za
vazují 59 při nastoupení smlouvou. že na ostrově
badou rok pracovati, po jebož uplynutí ne zase
jinými nástupci vystřídají. Zřízencí mají sa obydlí
dobře zařízené dřevěné domy; veškeré prtřeby
jej.ch musejí se dovážeti. Kanakové kupí guano
na ploché brcmady a na parném slunci je suší,
načež se do pytlů zabaluje a odtud vlečnými drá
hami dopravuje k přístavnímu místu, asi 6 mil od
pálezišť vzdálenému. Ročně navětěvují ostrov pra
videlně tři až čtyři lodí.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva Liskového

pod oohranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

vostředudno 20. lodna1909, o2. bod.odpol.
v dieoásním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jiříkova tř,

da č. 800—1. v Hradci Králové.

Váelav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

Solicitátor
a dlouholetou praksí advok., notář. a bankovní,
obou zem. jazyků v slově i písmu úplně mocen,
samostatoý dobrý pracovoík, perf. tebnlarista

hledá místo.
Ct. nabídky p. so. »Solloštátor« do

admin. t. I.

z nejetarší české to

P
várny na cikorii postačí
k zlopšení chuti a barvy

kávy.

velká světlá

místnost,
hodící se za dílnu neb

skladiště.
Bližší v administraci t. I.

Žádný
svatební dárek
jiný není tak vděčnýa trvalé ceny jako krásný
uměleckýobraz Madonny, Hri=
sta neb krajiny atd.v nejeolidnější

úpravě, jako dodává nejlevněji

první východočeský umělecký závod

Jos. Keslicha
v Hradci Králové.

Závod podacovačský, Výroba rámců.

Obchod papírnický.
Dlouholeté 'renomé zárukoum m

na reelníobeluhy na

Kněžské kolárky. Objednávky obratem.

———,———

Nově zřízená

JI
Ganglevné..

*.

KARLA MACHA
V HRADCI KRÁL.,

náměstí Prantiška Josofa,
Rychlá obsluha.



Kulturní hlídka,
Proč jest nebe modré?

Otázka o původu nebeské modře zaměstnává
badatele již dlouho a dle stavu vědeckého poznání
byly na ni dány různé odpovědi. V jednom bodě
již předem panovalo sjednocení, totiž v tom, če
příčinu modrého zbarvení je dlušno hiedati v naší
atmosféře.

Vzduěný obal, který obklopuje téleso zemské,
mení vždy pravideloě atejně průhledný. Průhled.
nosti jeho jest bkodlivo větší množství Čísteček
prachu a smíšení různě teplých a různě vlbkých
vratev vzduchových, čímž Část vzdachových mo
lekul bývá zhuštěno.

Částečky prachu právě tak jako molekuly
vrduění odrážejí světlo sluneční, čili vědecky ře
čeno: reflektují je. Výška atmosféry, t. j. vratvy
vzduchové, pokud má moc odrazu, počítána bývá
na 60 až 80 kilometrů. Tento odraz světelných
paprsků jest to, co naše oči oslepuje, a tím ostrost
zraku zmenšuje.

Proto samozřejmě jsou i ve dne hvězdy na
viditelné klenbě nebeské — nejen v noci. Měli
bychom je tedy při nezabeleném nebi také vo
ape viděti. Odraz světla však způsobuje se svým
z něbo plynoucím oslvěním to, že pro nás jsou
neviditelny. Kdyby oslnění odpadlo, mohli bychom
hvězdy i ve dne viděti. To na př. stává se, když
se díváme na nebe z hluboké nějaké stadny. Týž
odraz světelný způ<obuje ve spolku se zakalením
vzduchu plynoncimi v něm částečkami pracbu to,
že v oocí vidíme jen malou Část hvězd na uebi,
ač reflexe světla hvězd podstatně slabší jest než
světla slunečního, Jak velice jest tím ostrost na
šeho zraku zmenšena, ukazuje pozorování souhvězdí
prostým okemafotografického snímku, pořízeného
silnou čočkou. Neozbrojeným okem spatřojeme
z pásma Orionu jenom sedm hvězd, kdežto foto
grafický aoímek hvězdárny greenwichské ukazuje
nesčíslné množství bvězd.

Tento rozdíl může poučiti, jak nekonečně
veliké jest mnošatví částic, jež světlo odrážejí.
Na těchto částicích založil anglický badatel lord
Rayleigh svůj výklad o povstání modré barvy ne
beské. Theorie jeho jest přijata v učebém světě
se všeobecným uznáním. Když paprsky sluneční,
jež se jak vědomo v pobybu vlnovitém Šíří, na
nejmenší částečky narazí, jež podmiňují zakalení
vzduchu, uvedeny jsoa ve víření a stávají se takto
východisky nových, od nich odrážených vln. Bílé
světlo sluneční však sestává ze míšení barevných
paprsků a tyto barevné papraky mají dle barvy
různé dílky vloových pobybů. Výpočet mathema
tický učí nás, že světlo odražené jest tím půs-
bivější, čím kratší jest délka jeho vlo, čili jinými
slovy řečeno: modré světlo, poněvadá má nejkratší
vloy svých paprsků, musí býti nejsilněji odrážene.
Ve vidmu odráženém nejmenšími částečkami ve
vzduchu jsou modré paprsky čtytikrát až pětkrát
silnější než žlnté; šestkrát až sedmkrát silvější
než červené; fialové šestkrát až osmkrát silnější
vež žluté, tytéž devětkrát až desetkrát silnější
než červené.

Proto musí modrá barva míti převabu. Ray
leigb ukázal dále, že pro takový odraz jen takové
nejmenší částečky přijdou V uvážení, jež menší
jsoo nežli nejmenší délky vlnové, Čili menší než
0,00035 Odrážejícími částečkami jsou nejen tyčin
kové částečky pracha, ale i vzduchové molekuly.

Jak jest postarán> o kulturní postup čes
kých menšin na Trutnovsku

čili

jak si pomáhá taky-redaktor k reklamě a
předplatitelům.

Zaslán nám dopis p. Calaby, redaktora
„Trutnovského Věstníku“, adressovaný jednomu p.
faráři. Věru, již z těch několika řádků lze dobře
poznati, jak si p. redaktor váží vlasti a tedy i
mateřekóbo jazyka, za jehož práva chce bojovati.
Vyměniti břitvn za péro ovšem není věcí nepří
postnou. Vždyť i řemeslník může nyní vynikati
značnou inteligencí. Ale — řídit časopia bojující
za práva českého jazyka a vezpati ani základních

koráž mimořádná. Takového literáta by Hus boal
až za hranice. Nabídka p. Calabou podepsaná
psána jest takto:

Jste nám odporačen co dobrý přítel menšiny
naši. Dovolujeme si zaslati Vám číslo našeho
menšinového casopisu stou naději, že Se stanete

bírati nehodlal,
snámím.

Neměl-li p. Calaba po race toho p. sazeče,
který mu asi opravoje chyby v rakopisech dodá
vaných do „Trut. Věst.“, mob] 8e přece uspoň
přeptati školáčka ze 4. třídy, jak se těch několik
řádků napíše aspců bez brubých chyb. Zajisté že
podobných anebo stejných nabídek poslal p. Ca
laba kněžsivu více. A ta bylo potřebí přece jen
trochu šetrnosti při vumírorání dimlu, který 00
mnohonásobně přepisuje.

odporučajte jej prosíme svým

Sděluje se nám dále, že před několika roby
„Trat. V.“ psal, že Františkání v Hostinném avojí
Porciunkulí svádějí lidi ku hraní v ka:ty a ku
želky, k pijanství, utrácení atd.! Tak byli neoma
leně napadeni čeští kněží a čeští bralří laikové.
V celém klášteře totiž nebylo aní jednoho Némce;
nadto jeden z kněží ani německy neuměl. Tak se
tedy „ujal“ orgán „českých menšin“ těch českých
lidí, kteří mnobo zakouší od fanatických němec
kých nacionálů. A teď píše „Pontifex proprio mota“
ve „Věstoíku“: „Majitel „Tr. Věst.“ nás dosud ne
zklamal.“ Koho? Pány pastory; tém slouší věrně.
Vádyt již dříve ocbotné oznamoval, kdy bude
evang. p. farář T. z V. v Trutnově Neuhofgasse
13. konati evapgelické služby Boží. A podivno,
Trautenaucr Ze.tang, orgán Losvonromistů, když
se dověděl, že 8e má klásti základní kámen k čes
kému kostelu, chvástavě napsal, že se tomu musí
zabrániti i kdyby měla téci krev. Ale k evange
lickým kázaním Českým mlčí. [ou — to jest tak.
Orgán ten, který by katolického Čecha na lžíci
vody utopil, jest též tělesným orgánem evang.
farního úřadu. Má stálou rabrika: „Evaogelisches
Gottesdienst.“ Poněvadž pak tratnovský evang.
farát neumí česky, pracuje pro evaogelisování
Čechů za něho p. pastor T. £ V. — v „Trut.
Věst.“ Ovšem Calaba tolik ostrovtipu nemá, aby
prohlédl hru pp. pastorů. A tomu člověkovi mají
čeští kněží posílati latinské(') dopisy! Ovšem jeho
přítel T. z V. latinsky umí; tedy p. pastor už si
dopisy přečte a našim kněžím poradí! Jest sku
tečně velikou troufalostí nastrkávati člověka, který
jest s pravopisem tolik na Štíru, jako „menšino
vého vůdce“ inteligentního kněžstva| Ovšem třebas
evaogelický „Pontifex“ pak může v provolání
tvrdit, že naše národní katolické bnatí jest ve
vleku Vídně; kdyby si byl aspoň přečetl, jak
orgáp našeho organisovaného děinictva vydal ostrý
protest proti lákání čes. dělníků do s.rany něm.
křest. svciální! Kdyby si byl přečetl, jak agrár
píci s německými zemědělci jsoa v poměru velice
vlídném, kdežto předáci našich zemědělců ostře
dovedou se ozvati i proti Luegrovi atd.! A tak
bylo potřebí evangelickou stť nalíčiti trochu chy
třeji. Takble se nedá chytit žádný rozumný člověk,
poněvadž igaorance příliš z provolání vyčahboje.
— Pěkná podpora českých menšin! O takové re
presentaci, jež „spojoje národ“ tříštěním a nábo
ženským drážděním, by měla „Národní Rada“
vážně přemýšleti, aby se nám Němci sami do očí
nevysmáli.

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
trámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Hospodářská hlídka.
Moravští rolníci při azávěrkách

řepných docílili v mnohých obcích značné zlep
Šení cen. Tak na jihu Moravy v Rakvicích za lg

ano v německé obci Zaječí 280 K a 60%, řízků.
O zvýšení ceny řepy pracují rolníci moravští na
všech stranách se zdarem, ano na některých mí
stech jako na Kojetlíasku a Kroměřížska rozhodli
se postaviti Čistě rolnické cukrovary. Moravští
rolníci v akci cukrovarské daleko předhonili bratry
své v Čechách.

Cukrovarský zlsk vypočítáváse letos
při 1 gřepy na 1:72 K, což při epracování 500.000
g činí 860.000 K, čili 40—60%/, zúrokování vlože
ných kapitálů. Rolník naproti tomu při dodávání
1 g řepy za 190 K nekryje ani svůj výrobní né
klad řepy.

Cena močůvky. V 1 bl močůvkyobsa
ženo jest 0-15 kg dastku, 0*10kyseliny fosforečné
ve vodě rozpustné a 0:49 kg drasla. 1 kg dusíku
ve strojených hnojivech stojí I K, 1 kg kyselioy
fo+forečné70 hal. a | bgdrasla 80 hal Dle toho
jeví se nám cena 1 hl močůvky 867 hal. Počítá
me-li, že jeden dorostlý kos hovězího dobytku pc
skytne ročně 26 hl moče, jest cena této 918 K,
což u několika kasů dobytka jest slušný obnos.

Vrbové proutí jest nyní velíce v ceně a
je po něm všude poptávka. Vrbiny nevyžadojí
tolik práce jako plodiny polní a sklizeň je téméř
jistá po mnoho let Pochodí tedy dobře, kdo vlhěl
neb odleblejší pozemky z jara osadí vrbíma sice
buď vrbou konopionou nebo jinon hledanou vrbou
košikářskou.

Chov včel u čormochů afrických
Wjamnosiů jest též důležitou součástí hospodářství
jejich. Med jest jim cenaou potravinou a jsou
jeho velikými ctiteli. Úly zařizojí si takto: Špalek
asi metr dloabý, mající v průměru okolo 40 cm,
rozštípne se v polovice a obě polovice vydlabou
se až na tenkou stěnu, takle když se obě polo
vice opět spojí a lýkem svážou, povstane roura,
jejíž oba postranní otvory zavrou se talířovitými
víky, upletenými ze slámy. Uprostřed těchto vík
jest malé česno, ostatní pak skulinky dobře js:a
blinou umazány. Dovnitř takového úlu dá se něco
málo medu a ten zavěsí se kdesi ve větvích vyso
kého stromu buď ve vesnici neb) na poli. V ta
kové rouře uhostí se včely obyčejně co nejdříve.
Když je pln medu, včely 80 vykouří, med vybere
a úl zavěsí se na dřívější místo. — Afričtí čeraoši
jisté mohli by tu býti příkladem leckterému Čes
kémurolníku, který ve svó „pokročilosti“ o med
nestojí.

Odbyt uherské pšemice a mouky
v Rakousku. OJ ledna až do konce měsíce
července 1908 vyvezlo se uherské monky a pšc
pice do Rakouska 03 296.142g méně než vestej
ném období předchozího roku. V téže době po
klesl vývoz uherské mouky do celní ciziny o
382.182 g. Od měsíce srpna do listopadu 1908
odbyt uherské mouky i pšenice se zvýšil v Rs
kousku, kdežto v celní cizině značně poklesl. Od
byt mouky v Hakoasku stoupl z 2,026 753 g na
2,791.393 g a pšenice z 1,914.770 na 1,968000g.
V příštích mésících však vývoz uherské mouky a
pšenice do Rakouska poklesne. Uherská mouka
ztrácí u nás v Rakousku půdu, ale přece jest
hodně českých lidí i mezi rolníky, kteří svou pše
bici lacino prodávají a k tomu hodné draze ku
pojí mouku uherskou.

Mnoho zemáků sklidí, kdo několikráte
okope. Tato skušenost dobře se hodí zvláště pro
ty, kdož v zahradách v menší míře pěstají ranné
zemáky. Ani ne tak obrnováním, jako spíše trojím
okopáváním lze výtěžek ranních zemáků téměř
zdvojnásobiti a tí výnos neobyčejně zvýšiti. Pě
stování ranních zemáků zvláště poblíž měst je
vůbec nejvýnosnější odvětví poloího hospodářetví,

Největší výmos, jak pokusy bylo doká
záno, poskytují řepy plecí drubu Ideál, pak Aska
nia, červená Eckendorfseká a obrovská olivovitá.
Rozdíl sklizně zu stejaých poměrů na témže poli
je až o 259 kg na aře. Jak důležito je tedy vo
liti vždy odrůdu nejvýnosnější a p třebno zjistit
občas v každém kraji, které druby pícní řepy nej
lépe se daří.

POJIŠŤUJTE SE NA ŽIVOT

u banky SLAVIE vPraze.
SRP“Píšte o sazby. "i

Školský obzor.
Zkousky externistů v Hradel Král.

Ředitelatví c. k. ústavu ku vsdělání očítelů v Hradcí
Králové přijímá kolkované žádosti externistů ke
skonšěce učitelské dospělosti do 1. března 1909.
Externistky vypíší důvody, proč žádají, aby směly
maturovati na zdejším ústavě. K žádosti jest při
pojiti: 1. vysvědčení maturitní anebo poslední
školní vysvědčení. Všem, kdo nabyli r. 1908 vy
svědčení dospělosti na některé střední škole nebo
lyceu, jest mimo to předložiti též pololetní vy
svědčení z nejvyšších tří tříd školy střední aneb
lycea; 2. břestní list, jímž žadatel prokazois, že
jest mu v době písemných zkoušek 19 let; 3. vy
svědčení o způsobilosti k atavu učitelskému od
lékaře úředně ustanoveného; 4. vysvědčenío mraf
ní sachovalosti, není-li šedatel ustanoven ve Školní
službě; Ď. vypsání života a spůvobu, jak se vadě

lával—Žádostiexternistekře skoaěcespůcobilosti ze ženských račalch prací přijímají pe
do 15. dubna 1909. «



C. k. skušební komisseJu školy 'obecné a měšťanské v Hradel Mrálové
přijímá kolkované žádosti ke zkouškámučitelské
spůsobilosti pro období květnové 1909 do konce
měsíce března t r. — Žádosti za dispense podá
ny buďteš nejdéle do konce února t. r.

Jak pronásleduje klerikalísmus
pokrokové učitelstve. Známo, jakou mají
pokrokoví zásadu v příčině regenschorství. Leč
bojí se ji radikálně prováděti poněvadě právě nej
pokrokovější odhodí každou zásadu jakopřevlečník,
jedná-li se jen o hmotný zisk. Dne 8. t. m.obdr
šeli jeme snjímavý dopis sasloužilého 1Č-tele ka
tolického, který byl nedávno k svojí žádosti pře
lošen do jiné osady. Píše mimo jiné: Donfsl jsem,
še si bmotné polepším; zejména počítal jsem na
to, že stanu se ředitelem kůra kostelního. Avšak
p. farář zdejší, ač mi ředitelství kůru dříve sli
boval, potom slibu svému nedostál, uváděje za
důvod, še bývalý radikální řídící učitel (nymí na
odpočinku sde) by moc křičel, kdyby mu kůr ode
bral. Proto řízení kůru jsem nedostal. — Ejhle,
jak jsou pronásledováni! Pranýře pokrokářsko
učitelského se bojí kde kdo! A přece by býval

P. farář“jednal jen ve smyslu „Čes. Učitele“, kdybyyl řekl radikálnímu varbaníkovi: „Pane, pama
tnjte na zásady organisovaných! Nevěříte-li po ka
tolicku, nedělejte klerikála. Všdyť kdo alouší v <o
stele jenom pro bmotný sisk, sneužívá nábožeo
ských zájmů — ergo jest klerikálem.“ Kdyby
věnde faráři e takovými varbaníky se chtěli roz
loučit, nastal by mezi organisovaným učiteletvem
křik větší, než jaký jest akademický povyk proti
regenschorství v orgánech organisovaných pánů.

A přátnost takých lidí odnese pak i učitel katolický

Zimaje tu
a

a proto obraťte se a důvěrou — kupu
jete-li: pánské a dámské trikové prádlo
(též pravé jágrové), rukavice, punčochy,

pánské vlněné vesty
s rukávy atd., jakož i:

Kněžské kolárky a
náprsemky —

na firmu: :

Fejgl 4 Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Veškeré přípravy pro šva
dleny a krejčí.
Solidní obsluha.

Lovné, povné ceny.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Zábavy

večerní, roč, 29., č. 6: Panímaminka. Povídka od
T. Polebské. Cena 30 hal. — Ludmila. Sbírka
zábavné četby pro lid. Roč. 10., č. 6.: Pode mlý
pem, nade mlýnem... Světlovský zámek. Napsal
Mil. Javorník, Roč. předpl. na 6 svazků 2 K. —
Sebrané spisy Boh. Brodského. Seš. 147.—150.,
sv. XI: Příslušníci. Za 1:30 K. — Rádce duchovní.
Časopis kněžstva československého. Řídí Frt. Va
pěček. Hoč. 16., čís. 2. Roční předplatné 8K —
Český jinoch. Řídí V. Můller. Roč. 14., seš. 3.
Předpl. na 10 aeš. ročně 1 K. — Rajská Zabrádka.
Řídí V. Špaček. Roč. 18., seš. 3. Roč. předplatné
na 10 seš. 160 K. — Dr. Al. Kudrnovský: Spiri
tiemus. Vzdělavacíknihovnykatolické sv. 46.,č.2.
Za 50 hal.

Z nakladatelství R. Prombergra v Olo
mouci. Moravko Slezaká kronika. Roč. 19., sv. V.:
Počestná obec Valčice. Napsal V. K. Jeřábek. Za
1 K. Sv. VL.: Večerní stíny. Píše M. Jahn. Cena
1 K. Předplatné na celý ročník Kroniky o 6 av.
3K.— Rytířové, panoši a krásné pastýřky. Kniba
pobáděk. Vypravoje O. Vyskočil. Illustrovala M.
Podhajské. Cena 1:80 K, v originelní vazbě 240
K. — Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Hoč. 16.,
čís. 1. Řídí katech. Jirásko. Roč. předpl. 7 K.

Nákladem J. Otty v Praze. Lidovéroz
pravy lékařské. Čís.78.: O rýmě. Piše dr. 0. Kut
virt. Za 1-20 K. Čís.88.: O lékařích a nemocných
povídání veselé i nevoselé. Od dr. F. Scholze. Za
140 K. Čís.84.: Chřipka, její bistorie, příčina,

"atd. Píše dr. F. Lašek. Za 30 hal. Čís. 86.: Spála.
Napsal dr. L. Čech. Za 30 hal. — Česká knihovna
sábavy a poučení.Sv. 24. Beš. 2. a .: Národové
evropští. Napsaldr. J. Vlach. Sešit za 24 bal. —
Gebrané spisy Frt. Heritesa: Křemen a hlíns. Seš.
1—1.po 90 hal.—SebranéopisyM.A.Šimáčka.
Sv, IX: Dvojí léska. Br. X.: Otec. Román. Sešit

-78.—78. Br. XL:Bratří. Novela. Sed. 79.—84. po
99 bal—PařížštíMobykání.BománAl.Dumase.
Jlestruje V. Oliva, Obrazové knihovay Světozora.
Beš. 36. a40. po 50bal

-8 nakladatelstvíJ. R VilímkavPraze.
Cestopisné romány dr. K. Maye. Old Sarehaad.
Sešit 200.—307. po 83% baleřích. — Memolry
mioistra dr. J. Kaizla. Sv. I za 8 K vyjde ve
Vilímkově knibovně bistorické a kulturní. — Vi
Jimkova humoristická knihovna. Řada IL, seš. 10.
—12.: Kde se pivo vaří . . . Píše V. Tůme. Za
30 bal.

Náš Domov. Zábavně poučof obráskový
měsíčník pro lid. Řídí J. Vévoda. Vydává Jednota
Našebo Domova v Olomouci. Roč. 17., čís. 10.—
12. Předpl. 4 Kročaě přijímá benediktioská koib
tiskárna v Brně.

Obzor. Roč. 81., čís. 10.—13. Řídí L To
mášek. Vydává knihtiskárna benediktinské vBrně.
Roč. předpl. 4 K.

Kazatelna. Bomiletický časopis. Pořádá F.
B. Vaněk. Roč. VII, č 1.—4. Vychází v 10 čís.
do roka za 66) K nákladem R Rappa v Pel
hřimově.

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Pořádá P.J. Robringer. Roč. VIII,
čís. 2. a 4. Roční předpl. i e kalendářem „Sv.
František“ 240K přijímá administrace v Olomonci.

Kvítky. Časopis katol. školní mládeže. Roč.
I., č. 2. Řídí a vydává P. F. Svatek v Praze IL,
čp. 1598. Vychází desetkrát ročně za 60 bal.
K číslu 2. přiložen zdarma Kapesní kalendář Čes.
dětí na r. 1909.

Básně a deklamace pro mládež doapělejší.
Knihovny českoslovan. mládeže venkovské čís. 2.
Pořádá F.V. Jelínek. Nákladem organisace Česko
slovanské mládeže venkovské.

Černé království. Soubornýnázev práce
Sokola Tumy o Ostravsku. První dílo je „Pan
závodní.“ Román z ovzduší železářského kartelu.
Sešit za 20 hal. Nákladem E Šolce v Telči.

„Dětský Máj.“ Obrázkový časopis pro mlá
dež. Roč. V., č. 1.—4. Řídí a vydává Frt. Hračíř

v Nymburce. Ročoě 10 čísel s četnými vyobraze
ními a malovanými přílohami. Předplatné 80 hal.
i poštou. Jako příloba Kuižnice Dětského Máje
seš. 2—4. obsahuje Dějiny Španělka a Portu
galska. Sestavil F. Hrnělř. S obrázky a mapou.
Na přílobu tato, jíž vyjde ročně 10 čísel současně
8 časopisem, předplácí se svlášť též 80 bal. ročně,
jednotlivá čísla po 8 hal.

Raisovy spisy počaly právě vycbázeti ná
klsdem „Unie“ v Praze. Vydání zahájeno sname
nitým obrazem z Podhoří „Kalibův zločin.“ Sešit
1 za 32 hal.

Casopis katol. duchovenstva. 8 přílohou
věnovanoo theolog. literatuře národů slovanských.
Řídí dr. Frt. Kryštůfek, dr. J. Tumpach, dr. A.
Podlaba. Roč. 49., č. 1. Vychásí 10krát za rok
s přílobou „Slavorum litterae theologicae“ čtyřikrát
v roce. Předplatné 9 K. Expedice v kn. s. knih
tiskárně v Praze 190-1.

Museum. Časopis boboslovců českoslovan
ských. Pořádá Fr. Kanka. Nákladem „Růže Saši
lovy.“ Roč. 48., č 1. Dopisy a zásilky zasílají se
na pořadatele Maaea v Brně, Alumnát.

Ve službách Královny. Věstník marián
ských družin českých. Roč. I., č. 4. Řídí P. Frt.
Žák T. J. Nákladem Mariánské družiny mnšů a
jinochů v Praze. Roční předplatné pro sodaly a
sodalky 120 K, pro ostataí 150 K.

Česká žena. Časopis věnovanýčesko-katol.
ženám a dívkám v Americe. Vydává Český lite

nání apolek v St Louis jednou měsíčně. Roč. I.,8. 2.

Světoznámé lomnické
= o suchary U
vyráběny z horského másla, jsou pro svoji vý
tečnou chuť velice rozšířeny. Suchary možno

nschovati bez nebezpečí že na své jakostiutrpí a zasílají se v každémmnožství jen do
u bírkon. uPetr Vinklář,
1 první výroba lomnických sucharů u

w Lemalel nad Popelkou, Čechy.

Suchary moje uznány jsou v místě za nejlepší.

O.
Novinka! Novinka!

K vínu, čaji a kávě
zkuste

výtečné výživné zákusky, velice lehcestravitelné.Balíček 50 h, větší 80 h.
Zásilka5 kgobsahuje85, větších20balíčků

a sasílé se framko — franko se sráškon 109,

Dr. St. Rejthárek,
K.rál. Městec.R 11HH

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačůje sávod svůj veledůstojnému duasho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v |'ardubicích.

ORY*>Závod založen r. 1898. "ios——
' v

Nábytek z ohýbaného dřeva.

Židle z ohýb. dřeva Křesla houpacív růsných úpra- „ . K20—
váchod K 870 9

Stojanyavěšáky Kies naBe
s ohýbaného Sedátka na šroubu

dřeva od K 0 — od . K 12—

a jiné, v nejmodernějším provodení

M9*a v cenách nejlevnějších "08
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

oj'spom33812:9061VEPUOT
"0061FHVdoTePom97917

ZlatámedaillePardubice

1903.

Videň 19006 Zlaté medaile.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praha 19065.I. cena. Diplom čestného uz. bí
ktoré jedině kupujte a žádejte!
„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v MI. H. leslaví.
Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla

8 vrapou obnosem K 30.000.

—————,—,—,—,

1 Kupte sš

Vlastenectví .'.
v duchu křesťanském

z péra biskupa
: A EGGERA. :

Strau 40. —Cena 8bal. Při bro
madných objednávkách velká sleva.

Objednávky vyřídí
administrace „Časových Úvak“

v Eradel Králové.



CIDOX

O. k. mástodržiteletvím konoestovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

Největší agenda jak aitrozomaká tak

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

(moření
fonografy,

desky a válce
nejsolidnějí koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

ný

jněráně|
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Heškudly, faráře vo Yýpraehtieieh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
ij Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ji
: se na požádání franko zašlou. :

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vaorkua ryze církevnímslohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiméřené.

Veškoré rzerky jsou Jebo
Biskupskou Milostí rovide
vány.

Mešní nádoby jem v ohul
ulatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
otelních se ry.-:le, fádně a
levně vyřizují.

Vše sazílám jen posvěcené,

hotovésbožínouklákufraako
: A se zašlou.

Chudělm kostelům možnosplácet bes přirášek.
AP“ Sa odporušenía čestnýchuznámípo ruce. “li

Prozímveledástojné duchovenstvoolaskavoupřízeň
"adůvám sávoda domácímu.o Ek pokovetma.Provedení© POD

prěnáuné

da

měněnindeěnězz6uerěD:DrDNÍo——

ANENOENCCILUC

—————

Pp. sklenářům a zahradníkům
nabízíme sklo tabolové do pařenišť

Sákrát?4 em 11h

žité ju ponh 10kg mele akěnářakého
26krát?6 eměpo 18 Sklenář. zaručeně vyzk.
26krát30 cm po 16 h| diamanty kus za 6 K. 

"© 30krát30 em po 17h Dodáním
80krát92 cm po 19 h kemkoliv drahou.

á K. V. Skuherský,
T c.a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“,

dis dd iOBĚ
M o stě ddÁ cí
R árěš8 děKošt24
Ott i (S

jit 1šel:

Alelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
zzz HR SLEZ.PŘEDMĚSTÍ.

| Doporučuje te slušně P. T. ducho

244

venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo

T vědnic, Božích hrobů, křížových cest
I v reliefech, soch světců, kruciliksů,

| rámů utd. atd.
| ROK

Opravuje a obnovuje staré
| kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

a.
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

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

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

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

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

8[321721P
Velkorestaurace

OChoděra-Vacek
aee VPRAZE,00 o
ne Fordinandoeké třídě....M...

© ©

Jest stálým dostaveničkom

hostí = venkova a depo
roměí se jim co mejlépe.

.*

Postní pokrmy vždy jsou
“ pohotově. “

18 U
Legitimace n.
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867

dostati ise levně "ns 1:

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

e Kupte si a rozšiřujte!
s Právě vyšel důlešitý, velice poučný spis

MZ domácnostisociálních
Ň (redm) demokratů
A Vyšlo jako 10., 11. a 13. číslo tohoto roč

č otků „Časových Úvah“.
OBSAH:

» 1. Úvod str. 1. — II. Sociální demokraté a
nábošenství, str. 9. — III. Československé 00

f ciální demokracie, str. 21. — IV. C. k. sociální
2 demokracie. — Její poměrku vládě aanarchistům,

přá 8tr.37. — V. Budoucí stát, str. 85. — VI. „Tajné“
Ň všeobecné hlasovací právo, str. 44 — VII. Ve

službách ž dů, str. 51. — VIII. „Volná lásta“ a
I mravy soc. demokratů, str. 59. — IX. Starost

ic soc. demokracie o dělnictvo, str. 67. — X. Soc.
demokraté a střednístavy. — XI. Doslov,str. 89.

Dé Jestliže jiš prvé dva díly setkaly se s ta

0 korým úspěchem, že bylo natno poříditi brzy2 nové vydání obou, doufime, že teato III. díl, zpra
VANcovaný s velikou péčí, bude uvitín s horlivostí
JR] ještě větší. Věroko spracováno na sákladě nej
94 apoleblivějších pramenů.

Stran 96, cena pouze 24 hal.
Ž Při hromadných objednávkách značné slovy

šáh Pro křesť. sociály nutná příručka.

: Objednávky vyřídí obratem
A administrace „Casových Úyah“

v Hradci Králové.

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabísi

Biskupská. knihtiskárna.



Doporučujeme==

Veledůstojnéma

duchovenstvu!

Jandlaně„ůKonviktskéul pat spe
cielné na Káětat dovolnie

i doporočiti avůj hojně zásobený |La sklad ve vlastní dílně račně praco

raný ch kostelních nádob a náčiní, |
i jay monstrance, kalichy, ciboria,py, svícny, kaditelnice, kropen

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

ohni slaté a stříbří. Na požádání hotové

rozpočty, pypebě+ědneb ceauíky franko,a zlacení ručím. Největší výroba a
v este k Vinému nahlédnutí. Provedení 3d nej

jednoduššího donejstkvovunějkůo:| Chydším kostelům úleva v placení. Víceuznání po ,Žádné prasované vý
robky besosnná. VšePosílám jiš posvěcené.

W
Usnaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

Praha-l, 1.

Kar. Brát

rádia, praporů, příkrovů, koberců a

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

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

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

Adresování vždy doslovné =« vyprošuje.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
dla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
i Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

E polěšení,
První český katolický závod ve Yldni.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda.

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

70VidCŘ,
+ VEL o, Kaiser

strasse O.,vedleLa
saritského chrámu

Páně.
Ne ubásku sasílá

se vše franco. 

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umělecký vávod —

pro Malby

oken kostelních,
PRAHA-I.

č. 146 at., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíše Ma
lého náměsti, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje 8e
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
štho aš k bohutému fi

guralnímu provedení a
Sice 1 se šelesnýms

rámy, sílémi vsasením.

Veskeré rospočty,r- 1 odbornárada bezplatné, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE“Nesčetnátveřejnái ptsemná:pochra'ná'uznání.fi
Založeno roku 1894.

m

ILATATATA!

AVAVAVAVa

NKNPORNHNÍNAPPNP EHP
Nejlevnější a nejvkusnéjší NE

dětské vozíky
n velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

k Žádejte cenniky.
KAPAHRANENHRRNNNNU

0 LOOP ESOBET1 LDEAF o

Právě vyšlo s 1 časových
Úvah s pojednáním

(O duši lidské
z péra J. Běliny.

Autor na základě francouzských a polských
pramenů pojednává o důležitém problému tomto
se stanoviska filoaoficko- náboženského. Ačkoliv
práce Bělinova je přesně vědecká, podána je přece
formou arozomitelnou a papulároím slohem. Úvaha
o duši lidské náleží bez odporu k nejlepším publi
kacím, které dosud ve sbírce „Časvvých Úvah“
byly vydány a necbybujeme tvrdíce, že dosud ne
bylo vůbec v jazyce českém vydáno dílko, které
by vědecky a ve stručném srozumitelném rouše

robralo otázku za dnů našich tak palčivou. Práce
člinova bude vhodnou pomůckou duchovenstvu

8 pepostrádatelnou příručkou vašim orgapisacím.

Obsahově cenný spisek na 36 stranáca stojí
pouze 8 hal. Při bromadných objednávkách větší
slevy. — Objednávky vyřizoje obratem

Administrace „Časových Úrah“ v Hradei Král.

©

Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha-Král, Vinohrady, Čalak. ul, č. 9.
doporečuje veledůstojnému duchovenstvu všestran

né uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

Ba plátně, plechu, v uměleckém provejení, v ce=
nách nejlevnějších.

OHP* Obnovuji staré zašlé obrazy.
Nákresy a vzorky franko.

682X683KEPIX5BIXGEX

Jan Horák, *
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou +
zasílá na požádání vždy “

die roční salsony kollekci*
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

X]ESDXGEDXČB3X

Četná nENÁMÍ zvláště z kruhů vele

aesoXH85DU

s'uze meho ryze křesťanského závodu za

z vědě vícenež třice'iletéhopůsobení.74 zkousku.
X vejejemné látky na taláry.

X 663C6) XKSJX C6JXKEDX

Skvostné dárky

Prosíra, malou objednávsu na

k Též na oplátky bez zvýšení cen!

ke všem příležitostem

Jako;výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehlya jiné zlaté a stříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Ke všem příležitostem

praktické dárky
0 za velicelovnécenynabízíG.

T| V. Šolc, Ť
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

-v Hradei Králové.
Velky výběr

slatých,s skvostůa
hodin všehodruhu.

Šaob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
==za 49 až 5%=

úrok a to dle výpovědi.

ORP- Složní lístky na pošádání zdarma. UW

Phlí nejlepšíjakooti00 nejlevněji. :
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Prohlášení! po staletích v Dol. Rakoustob z bývaléšapy

Podepsané družstvo, přihližejic ku
kritickému napětí politické situace, uznává
správným jednání katolickýchposlanců na
říšské radě při prosincovém hlasování a
projevuje jim svou plnou důvěru. Zádáme
však, aby poselstvo katolické strany lidové
vstoupilo do „Národního klabu“, bude-li
obnoven, a při všech národních otázkách
hlasovalo svorně se všemi vlasteneckými
stranami českými. Pro otázky kulturní, so
ctální a politické nechť si však reservuje
plnou neodvislost, odpovídající zásadám
programu, na základě jehož bylo zvoleno.
V tom ohledu nechif naváže styky se slo
vanskými poslanci a pokusí se utvořiti
slovanský svaz říšských poslanců.

Výbor Politického družstva tisk.
pod odiranou sv. Jana Nepom.

v Hradci Králové 20. ledna 1909.

Václav Uhlíř, Dr. František Šulc,
předseda. místopředseda.

Dr. Fr. Reyl,
Jednatel.

Z Babylonu na Dunaji.
Bydleli pravděpodobně v pradávnu Češi

na jih od Čech uf k Dunaji, kde se opět stý
kali na drobém břebu s Koratany. Jest aspoň

pro to oprávněná domněnka, še při obnoveníjerarchie za Mojmíra II. jeden ze 4 enfra
nů velehradských sídlel v končinách dnešní
idoč. Ale Maďaři, povolaní na |pomoc proti

Velkomoravské říši od Němců, postarali se
obněm a mečem, aby z krajin těch vymizel
slovanský blahol, takže po jich přemožení kraje
ty pro Slovanstvo navždy byly ztraceny. Přes
to však zůstaly některé zlomky Čechů dosud

FEUILLETON
Mecenáš.

Máme-li aa mysli Mecenáše starověkého, jenž
štědře podporoval vědy a uměny a jenž neustéle
byl obklopen básníky, kteří jeho šlechetnost opé
vali — velice se mýlíme. Náš Mecenáš sice býval
také obklopován pochlebníky, také sem tem dal
úěco k lepšímu, ale v pravém slova smyslu mnoho
nestál o krásné umění.

Měl veliké jmění a velikou známost po da
lekém okolí; nebylo divu, že sem tam nějaký uči
tel, úředník, redaktor slonili se v papracích jeho
přízně a dostali svůj bakšiš. Zejména když v ho
stinci blížila se bodina duchův a pan Mecenáš se
»pěkně« bavil, tu brzy pili přátelé na jeho řád,
brzy hostinský sháněl koš šampaňského (z duch
covské továrny |) na jeho zdraví,

Ale velice zle pochodil ten, kdo přišel sbírat
na dobrý účel, zejména zaváněloli z účelu po
dezření »klerikalismu«. Obchody jdou špatně, všude
to vázne, výdaje hrozné — žadatel musil »odpu
stitie, nebo se spokojítí se skrovnou almužnou.
Ale ať se nikdo neopováží pena Mecenáše pode
zřívati z lakoty! To tol Když tak byla paráda
proticírkevní, jež by mohla dopáliti děkana nebo
aspoň kaplana, tu pan Mecenáš nešetřil. Vlaste
nectvíl Také noviny protikatolické odebíral a do

„hostince věšel. Ba i laciné brožurky a letáky ku
poval a při parádách nechal od svých lidí rozdá
vati. Než, aby nebylo nedorozuméní, nemyslete,
že to činil-pro slávu světa! Nikoli O takových
dobrodiních nesměl věděti ani pan děkan ani
kaplan, ba ani řídící, jenž by snadno věc do fary
moh! donésti. Ponu Mecenášovi na tom velice

české Vítorazské a pak pří řece Moravě, o
jichž poněmčení se úsiloě pracuje. Vášní ná
rodpostní tedy nepředpojatý člověk přiznal by
práva těmlo zbytkům, jakožto archaickému
zbytku, ale ovšem právo a spravedlnost k Če
chům byly a Němců po všecky doby ctoostí
neznámou, takže již pouhá existence Čecha
byla a je dosod pro ně urážkou a hříchem.
Proto všude i státními zřízeními starají se o
to, aby Slovany sváděli, ano i násilím natili
k bezcharakterposti a zradě na vlastním ná
roda páchané, aby zapřeli matku svou, aby se
etyděli a pohrdali otcem svým.

Což divu tedy, že se vzpírá mravní cit
a čestný charakter proti tomu vládou podpo
rovanému násilí a přes útisk snaží se uchovati
párodní existenci v Rabšahbách, v Poštorné a
jinde, aby se uchovalo dědictví přes 1000 let
uhájené. V Poštorné u Břeclavy byla zřízena
konečně dvoutřídní česká škola Komenského
a dá Bůb, že bade-li dosti prostředků, bude
ařízeva i jinde.

Zřízením vládního ústředí ve Vídni nutí
vláda Čechy, aby ve Vídni se usazovali; vždyť
přece je nám přiznána účast ve vládě, nejsme
přece otroky a proto v zájmu spravedlnosti a
mravnosti má býti těmto naceně zde bydlícím
Čechům i jiným národům poskytnuta příle
žitost k těm výbodám a právům, jichž při
stěhováním se do Vidně p.zbyli. Daně od Čechů
vybrané zůstanou většinoa opět ve Vídni ata
zase je to zcela přirozené, aby zase také Češi
s těch daní něco měli, čili aby ve Vídni našli
obživa, v té Vídoi, která tyje, roste, kvete a
se pyšní z mozolů našich sourodáků. Ale zase
to vše žádá přirozený rozum, aby se toho při
stěbovalým Čechům dostávalo bez znásilnění,
bez zadání přirozených práv lidských na savo
bodu, národnost, náboženství, Stát je povinen
svou Ccentralisací správní, svou centralisací
soudní i finanční, aby těm, které o práva doma
připravil, do Vídně je jíti přinatil, aby jim tady
přirozená práva byla přiznávána, aby zde měli
své školy, své kostely, aby zde ve své mateř
štině dvšli práva. Člověk přece není stroj a
němá tvář a proto mravnost a epravedlnost
spořádaného státu žádá hájení statků nejen fy
sických, ale 1 ideálních. Jostliže to stát nečiní,
porušuje zákon přirozený. hřeší,—————
mnoho záleželo, aby měl s farou dobrou vůli. Byl
považován dokonce za dobrodince a příznivce du
chovenstva, Vždyť měl sám příbuzné stavu kněž
ského; co by si o něm pomyslili? Jen hezky
zticha a opatrně! Ať se páni čerlí, nevědouce, kdo
jim to nastrojil|

Až tu jednou čerchmant způsobil mu velice
nemilou mrzutost. Stojí za to, abychom ji s ve
řejcostí sdělili,

V Lomě chtěli odhalovati jakousi sochu, a
jinoši z naší vesnice chystali se téměř po celou
noc na tuto řídkou slavnost, Aby nezabáleli, ba
vili se při svitu měsíčním svým způsobem. Sem
tam utrpěl plot, pomazána byla firma, odnesena
psí bouda — na faředokonce vytlučena u kapláoky
okna. Drubý den se nad tímto veselením pan děkan
poněkud volněji vyjádřil. Mládenci z naší vesnice
byli uraženi. Zejména když Jindu Klempíiřova a
Honzíka Pavlova přímo jmenoval|

Byla nad takovou «opovážlivostí« veliká de
batta v hostinci, jíž se súčastnil nepozorovaně a
jen tak z dálky též pan Mecenáš.

„Víte co?« pošeptal jim, sdojděte si do Mu
drova k panu doktorovi Právěvysokému, aby vém
napsal žalobu pro urážku nacti lc

»Ale kde svědci Pa

30 ty bude hejl« A zase jakoby nic, vzdálil
se na své místo. To bude švanda! —

Pan doktor Právěvysoký nechtěl s takovou
kriminální záležitostí nic míti, zejména když viděl,
že s Jindy ani Honsíke mnoho nekouká. Ale
kuliferdové si pomobli. Prořekli, jako že je pan
Mecenáš posílá. To je arci něco jiného! Žaloba
se nepíše; Časy jsou zlé a výdělek dobrý,

Doma pochlubili se mládenci, jak dopadli,
s pen Mecenáš moul si nad tou legrací ruce, oJen,

i, pěkně ztichal O mně ani slovale«

Imierty se počítají Iruně.
Obmova vychášé v pátek v poledne.

©Ročník XV.

A — Bohu žalováno — ve Vídni tak se
děje, že ideální statky Neněmců se ta ničí, drze
šlapou nohama. Všecky strany oěmecké —soci
ální demokracií počínajíc, křesťanskými sociály
končíc — v tom jsou za jedno, že v Neněmcích
neuzvávají plnoprávné občany a práva na ide
ální statky jim upírají, v čemž jim vláda jde
na ruku. Připomínám opírání českých dopo
račených dopisů a pookazek, chikanování úřadů,
Koliskc-Axmanův zákon školský,jfinž tá býti
dovolen pouze jazyk německý jakožto vyačc
vací. Zvláště tento byl poťorsem vládou při
školách pokračovacích za assistence českých//
ministrů. A když si Češi pořídili eoukromoa
pokračovací školou,pobrozeno mistrům odnětím
obecních objednávek, dají-li tam své učně.
Tento boykot je vládě neznám — inu týká se
Čechů a ti byli a jsoa Němcům mioderwertig
— ale jedná-lí se o placení, tu se i na cha
dinské losy z nařízení Lnegra dá český text,
aby Č-ši peníze dávali Němcům. Tu najednou
jsou Češiprivilegovaní. Platí ta o všech těch
stranách: „Mlavte s ním, když je to Němec.“

Čechům vídeňským byl by vítaným ta
kový útisk, jakého se dostává Němcům v Praze,
útisk, v němž pro hrstku Němců rozmovžených
židy vydržouje se celá řada německých škol
obecných, měšťanských, středních, ano i školy
vysoké, kdežto my Češi ve Vídni nemáme pro
svou Školu soukromou ani práva veřejnosti a
to za soublasa a vinou vlády.

Tedy státní správa staví se přímo zá
sadně proti spravedlnosti.

Poněkad lepší je to, ale málo uspokojivé
stou spravedlnosti církev.:í. Pravda, církev
jako taká nečiní rozdíla mezi národy. Ale
představitelé církve jsou lidé a ti často vná
šejí lidské názory do svých úřadů a překážejí
tak dílu Bořímu. Tok zásadně v církvi v the
orii dávno jest rozhodnato pro rovnoprávnost
jazyků, neboť hlavní obřady dějí se jasyky
mrtvými, zpověď a kázaní rak jazykem ma
teřským. Specieloě pro Vídeň tento spor je i
prakticky v zásadě v náš prospéch rozbodnut.
Tak dostávají redemptoristé 1600K r. čně z ná
boženské Matice, začež mají povinnost £po
vídati a kázati v neděle a svátky po Česka ve
třech kostelích a to: na III. okr. Renow-g. u 8v.
Jana Nep., na I. u P. M. na schodech a v Her
palsu; ale kam to stačí pro ty statisíce Čechů ?——————

+To se rozamí, vždyť jsme vlastenci.«
Před panem děkanem se stavél náš hrdina

do pózy člověka, jenž má útrpnost a jenž odsu
zuje všeliké uličnictví,

Než chyba lávky!
Přišly obsílky a jednu dostel také pan Me

cenáš. Jak on? Zcela dobře, Advokát hledal svěd
ky a pro nedostatek o své újmě vzpomněl si
také na pana Mecenáše. Vždyť mládence poslal,
jistě záležitost dobře znál

Ale na pana Mecenáše působila obsílka jako
pytel neštěstí, Co to vyvedli lotři? Jaká to hlou=
Post od toho doktoral Co si o něm jen děkan
pomyslí! Kdyby aspoň při té urážce býval! Než,
co platno. Marné zakročení u doktora, marné za
kročování u soudu. Musil se dostaviti a stál tváří
v tvář panu děkanovi, aby proti nému svědčil.
Bylo mu, jako by slyšel: »I ty, můj Brute?«
Tisíc zlatých za to by dal, kdyby se mohl na tu
chvíli propadnouti, Zejména hořkou bylo peluň=
kou, když pan děkan slyšel, že jako pan Mecenáš
junákům žalobu poradil. Pun Mecenáš? Jenž se

Z první hořkosti nadešla druhá. Advokát
arci tušil, že žaloba jest jalová a rozplyne se
v niveč, ale chtěl se odškodniti. Z mládenců nic
nekoukalo, poslal tedy účet 80 K na pana Mece
náše — a teo zaplatil [ to se panděkan dověděl,

A konečně třetí nehoda. Pan Mecenáš nechá
na sobě záležeti, pohyboval se vždy ve vyšší spo
lečností. Jak mu tudíž asi jest milo, když bo potká
nyní Jinda Klempířů nebo Honda Paulů a hlásí
se k němu kamarádsky: »Nazdarle Přátelé se diví,
nazývají to omělostí, ale pan Mecenáš div se ne
propadne! Jaký Mecenáě, takoví se ohřívají veli
kání v paprecích slunks jebo, - Vojtěch Křídlo..



Proto již dávno seskopil se sbožné daše českés založily epolek ov. stboděje, aby aspcž čá
stečně nedostatku českého slova Božího odpo
mohly. (Dloaboletým členem tohoto českého
spolku byl i otec bývalého ministerského před
sedy Becka.) Jost však členstvo toto většinou
samý dělník a řemeslník a malá jen část£ in
teligence a lidí zámožných. Podivné se to
ovšem zdá býti, že tento spolek má nahbrašo
vati, k čemu svým úřadem jest ve evědomí
zavázána vídeňská bierarchie. Pravít přece
Tridentinum výslovně, že má biskap a farář
znáti jazyk svých oveček. To by ovšem ve
Vídni nebylo možno důsledně při množství lidí
neněmeckých národností, ale bylo by možno,
aby při každém vělším klášteře a při každé
faře aspoň jeden kněz byl, jenž by znal aspoň
česky. Marné však volání. Jak si to ti páni
při posledním soudu zodpoví, že jejich likna
vostí tolik duší žije bez Boha a umírá bez
Boba, nevíme.

Po mnobých obtížích dostalo se konečně
spolku ev. Methoděje milostivého dovolení, aby
na avé konto obstarával české bohoslažby a
to: I. Annsgasse v '/„10. kázaní a mše av.
(kostel francouzský),VÍL Kaiserstrasse (a La
zaristů) ve 2'/, odp. kásaní a požehnání, X.
Keplerplatz v Óh. kázaní a požehnání, XII Mi
gasziplatz v Ó bh. odp. kázaní a požehnání,
XIX Brigittaplats v 6'/, kázaní a požehnání,
Insersdorf a Vídně jednou za měsíc kázaní a
požehnání. Mimo to obstarává spolek vynčo
vání náboženství na české škole Komenského.
Ačkoli tedy pracuje spolek sa duchovní správy,
jest od ních více méně igmorován, trpén | Na ku
steloíky, osvětlení, varbaníky, koěžímjest ročně
třeba na 9000 K, což všecko shání se příspěvky
a milodary (v diecési hradecké veřejná sbírka
na ev. Cyrilla a Methoda). Před lety podal si
spolek žádost o podporu náboženské Matici —
dostal dar 1600 K a více nic. Obnovil žádost,
žádaje stálý příspěvek — odpovědi dosud ne
dostal. Snad teď by mobl pomoci J. Exc. mi
nistr Kaněru, aby žádost byla příznivě vyří
zena. Před 4 roky bájila 60 vídeňská Kopsistoř
v ordipariátním listě, jak jest o české boho
slažby postaráno; jen še úmyslně zapomněla

připomencat že přes její hlava z kapes česých dělníků.
Spolek sv. Methoděje byl ei vědom, že

koná dílo záslužné, bohumilé, ale také vlaste
necké; proto poslal provolání a prosbu před
lety všem českým denníkům. „Čech“, „Hlas

Aarodaci „Hlas“ vyhověly, ale Národní Politika,árodní Listy a Lidové Noviny hodily provolání
do koše. Vlastní krev zachovala se tedy k Če
chům vídeňským pravě tak, jako Němci.
-© Ale spolek ev. Methoděje neklesal na

mysli. Chtěl míti svůj dům Páně, jako mají
Poláci, Francoazi, Maďaři,Italové, Rasíni. Chtél
konpiti klášter na Rennwega. Ale 1,000000
bylo mnoho perčs. Kdyby tak zvané vlaste
necké kraby nebyly raněny slepotou, sehnaly
by peníze, poněvadě se nabízel ke koupi klášter
s velikou zahradou — stavebními to místy.
Tedy byl možný i finanční efekt. Konečně byl
po dlouhém uvažování a 8 moobým strachem
klášter s kostelem koupen a tak zajištěn čes
kému Božímu slova vlastní stánek, Štěstí, že
se to stalo, nebo brzy potom zemřel J. M.
Megr. Horný, štít Čechů před úřady cirkev
ními, a těžkou nemocí stižen byl J. O. hrabě
Harrach, záštita Čechů před světskými pán“.
Zahrady převzala Vídeň, za kostel a klášter
požadováno a zaplaceno bylo 620.000 K. Sám
hrabě Harrach dal 100000. Dlahů zůstalo jed
notě 236.000. Slušná to částka, ale Pán Bůb
má víc než rozdal a proto doufají katoličtí
vídeňští Čechové, že u pomocí Boží bude ten
dlab adolán.

Duší katolického rachn je kons. rada a
katecheta T. Blába. Po mataritě žádal do
brněnského alamnáta. Byl však odmítnat pro
tělesnou vada; má jedna noba kratší. Stadoval
tedy v letech 1865—9 klassickoa filologii, byl
pak sapplentem v Braé, professorem v Mezi
řičí, vychovatelem princů Windischgrátzových,
načež teprve splněna byla jeho ideální touha,
že byl přijat a vysvěcen od kard. Fůrstenberga.
Po 16 let je katechetou oa něm. měšťanské
škole chlap. ve Vídni, kde má 6 tříd I. r,
4 tř. IL r. a 2 tř. III. r. — tedy 24 hod. týdně.
Každou neděli a svátek má jedno až dvě česká
kázaní vedle maohého zpzvídání. Je to opravdu
tatiček Blába. Jeho zásluhy jsou nesmírné.

bratři Svátosti Oltářní, kteří však dosud po
oškolikaletém působení nejsou ani do diecése
přijati. Jsou trpěni. Saad až přestěhojí se do
českého kostela, budou přijati a oznáci.

Ve 14 okresích vídeňských není vůbec o
české slovo Boší postaráno, ač tam je Čechů
velice mnoho, zvláště ve Florisdorfu. Sociální
demokraté, národní socialisté mají mezí nimi
99 svými nevěreckými směry volné ruce. Evan
golickó sekty lákají Čechy českým slorem do
svých sborů. Proto pomoste kuždý, jak můžete,
Lu záchraně těch daší. Kdo může penězi, pomusz
penězi kdo vemůžeš sám, vybidoi k témož

jiné, jdouol snámé do Vídně opozorní na Jed
nota a české bohoslužby a přičiň se všemožně,
aby nebyly ty duše vo Vídal ztraceny. Budou-li
se držeti Boba, budou se držeti tím déle i ma
teřského jazyka. Zhetanet člověk věren té řeči,
jíš se modlí svůj Otčenáš; přestane-li se ho
modliti, půjde brso při prvním sobeckém pro
spěchu proti svému rodu.

ni badoucím!

Adresa pro pělepěvky: vů Tomáš Bléba,kons. rada s český kazatel Vídeň III. Renn
weg B.

Dopis z Prahy.
J. Pelcl kurátorem sávodu Bedřicha Kočího.

V několika minolých letech spůsobil v koib
kopeckém světě českém v Praze značný roz
ruch nakladatel B. Kočí, jenž založil závod na
vydávání „levných“ knih a aměleckých děl, aby
prý čelil stávající drahotě knih. Také jí „čelil.“
Vydal díla, která za několik měsíců po jich
vyjití prodával za pětinu, ne-li desetinu jich
původní ceny, ba přidával je jako nádavkem
kupujícím, kteří koupili za korunu některý z
jebo tiskopisů. Poněvadž v Čechách možno
s velkým zdarem a vtipně těžiti z mrtvol, č:
nil tak i pan Bedřich Kočí, vydávaje spisy
Tylovy, Robešovy, Palackého, sa něž mimo pa
pír a tisk a mimo barnomské inseráty v no
vinách nebylo notno zaplatiti ani haléře. Nejvíce
měl B. Kočí na mysli těžiti ze spisů A la
„Krása ženského těla“ a pod, jež lačným zra
kům mladého avěta poskytovaly žádoucí po
trava. Poněvadž pak tisk a papír jsou věci
drahé, zůstával závod B. Kočího v placení po
zada, nebof v novinách „inseráty nutno platiti
hotově naupřed...“ Barnamský rozmach sá
vodu, dryáčnická reklama a hombog s časo
pisem „Národní Obszor“, jenž jako denník měl
zabiti na jeden ráz jiné časopisectvo, měly
následky, jaké se vždycky dostavají v podob
ných případech, kdyš se staví na písku abez
sákladů — došlo ke katastrofě, a sice dříve,
než-li ae někdo nadál: firma zastavila platy.
V hombogu narozený „Národní Obzor“ pře
měnil se v týdenník, jenž řízen pověstným
Horkým „bojuje za pravda proti tmám — —“
a kde může, snižoje význam náboženství a
osvědčených mravních zásad.

Když aelhal fantastický pokus, „aby mi
lionový závod Bedřicha Kočího stal se majet
kem národa“, když 100.000 jednotlivců eluší
po 20 korunách (!I), kterýšto zvláštní plán vy
Šel z hlavy vydavatele „Rozbledů“ a soudruba
Horkého Josefa Pelcla, jeně sesměšňoval „Ná
rodoí Politika“, psal proti ní v „Rozbledeoh“
a pak se jí nabízel za spolapracovníka, jímž
také se vlastně stal, jsk některé věci v tomto
listě otištěné svědčí — — atal se Josef Pelcl —
slyš to, světe — kurátorem závoda Kočího — —
Konsorcium věřitelů poslechlo, pan Josef Pelcl
je u cíle, a jako byl dříve oáramně maličkým,
tak jest nyní náramně velikánským pánem,
pravým demokratem.

Joset Pelcl — „milostpán“ ma říkají sla
bové — nikomo v závodě, byť byl úředníkem
nebo zřízencem nad Josefa Pelcla starším, ne
řekne již „pane“, jak se velkým oftí; jen roz
kasuje: „Ten a tea ať přijdel“ Jogef Pelcl také
nikomu v závodě nepohlédne do očí — —
Roskazy vydávaje, hledí na špičky svých bot,
jsko kategorie jistých pánů, kteří sami 8e diví,
jak volkými se stali.

Korátor Pelc] na jedné a na drahé straně
Horký — tam to dopracoval „sávod na zlev
nění české literatary — —"

+ *
*

Jak se v Prase sadávají hostinské koncesse.
Jakým způsobem možno v Praze nabýti hostin
sx0u koncessi, otom dalo by se psáti stále a
velice mnoho. Chvalně známou v tomto oboru
jest firma známého záchrance úspor, pověst
ného správce Littengriou, dra Karla Černo
horského, jehož sláva Kestránkovštinou bodně
sice pobledla, jeož však přes to všechno jest
velmi vlivným činitelem na Staroměstské rad
nici. Ačkoliv jsou ©ministerské nařízení, že
koncesse mají býti udělovány jenom v těch
případech, kde jeví se toho gvláštní potřeba,
jsou v Praze přece koncesse udíleny Šmahem.
Jest nutno prohlásiti, že děje se to hlavně
v případech, kdy jde o koncesse „otcům města“,
čiliměstskýmradníma obecnímstarším,kteří
jsou v kompromisu. Zejména když takový pan
obecní starší míní dům výhodně prodati, ta
jest jeho první starostí, aby měl v něm kon
cessi hostiuskou. Radní, jenž za svůj mandát
má co děkovati úředniotvu na Novém Městě
pražekém, má sa zetě advokáta. Pan s.£ jest
členem sdružení obecních starších strany evo
bodomysloé,tak zv. Grošovoů, a není nikde
postrádán, kde v komisích jedná 60 o nějaké
obecní dodávky. Ale jednobo jest napřed po
tFebí. .. Kdo choe koncessi, musí napřed se

ně roshodnouti pro pivo! Brámík — Ho
ešovice — Nasle? — —

Po roshoduutí, pro které pivo,věo'pak
jiš jde dále svým chodem. VKomisi obochí
zasedají akcionáři těchto pivovarů, kteří c
potom toho „ujmou“, až to prosádí. Nedělá
jim to šádných obtíží. Jednou tomu, podruhé
zas omomn. Aby kašdý něco ztoho měl, odpo.
ručaje se slíbiti „otcí města“, panu staviteli
který v komisi zasedá, že mu bude sadáno'
upravení místností. Pak vzájemnými ústapk
rostou výčepy v Praze jako houby po dešti,
páni obecní starší stávajíce sámožnýmia jich
domy, resp. jich známých v ceně stoupají. Až
na řídké výjimky pivnice a výčepy obyčejně
se neudrží a zajdou záhy po prodeji domu.
Kompromisování při udělování živností hostin
ských jednou Praze velmi špatně se vyplatí.

Obrana.
Proti pověročným modiitbičkám a

růsným „nebeským psaníma“jak katolický
tisk tak duchovenstvo vaše dosti se naprotes
tovaly. Ale marno všeckol Jísliví zákeřníci,
kteří by nejraději viděli v lidu katolickém
skutečnou pověra, aby mohli hodně spílati
církvi, sami takové modlitbičky skládají a
tajně rozesílají, aby pak v listech svých mohli
s odporným farisejstvím Ibáti, co prý katolíci
lidu dávají.

Jsou také knihtiekároy, které beze všebo
atadu tisknou různé nábožnůstkářské vymyčle
niny, které se pak po jarmarcích prodávají.
Zoáma jest v té příčině tiskárna V. Augusty
v Litomyšli. Právě nám zasláno od jednobo
kněze k nablédnutí „Psaní od Panny Marie“,
v kterém jsou vymyšleniny senižojící hluboce
náboženství naše. Mimo jiné v brožurce té
čteme: „Tato knížka, kteroož psaním jmeno
jeme, jest na roskas pána Ježíše Krista vs
stavená (anebo na rozkat ziskuchtivého speku
lanta?).. . Tato knina pochází z pornčení
Božího.. . Pán Ježíš pravil sám: „Vlastníma
rukama jsem sepsal tato slova . . . kdo ji čísti
počne, ať ji požehná znamením svatého kříše
.... byla nalezená pod jedním olivovým stromem
(kde?), kdo by se ji obtěl dotknouti neb čísti,
gama se otevřela a v níbylo psáno: „Já, Ješíš
Kristus... já poroučímvám křesťané...
Já vám dám vědomost nejmilejší křesťané, kdo
této knize žádnou víru nedá, ten je věčně
stracen a nebeskou radost na věky neepatří“
.. . atd. Tolik pousena ukázka citajeme i
s pravopisnými cbybami, jimiž se ten šmejd jen
hemží.

Taková tiskovina snižuje a uráží nábo
ženství víc než neomalené protikřesťanské pam
flety socialistické. A o konfiskaci přece posta
ráno není. Když některý socialistický list
sprostě se vysmívá našemu náboženskému pře
svědčení, konfiskační aparát obyčejně jest
v klida. Jakmile by však chtěl katolický list
na ukázku sloby nepřátelské citovati jako od
strašající příklad takový některý výpad, jest
jiš skonfiskován. Tudíž bez závady takový
útok projde, chce-li vzbuditi protikřestanskou
jizlivot. Jestliže však se otiskne s případoou
kritikou a odsouzením, tudíž nikoli s protikřee
fanskou tendencí, ožJest starostlivě posteráno,
aby světla denoího nespatřil. Podivná starost
o pedotknotelnost citů náboženských! A 60
zaslouží dokonce takový podvodník, který ee
snaží k vůli svémo zisku neboz jíslivosti mrsa
čiti mozky nábožnůstkářskými vymyšleninami?
Na takové bezeotné matení duší by měl býti
přísnější paragraf než na padělatele peněz a
velké zloděje.

Do humoru ce nutila „Osvěta|.“ nad
zprávou oaší, sdělující, že lurdský zázrak
stane se ve Francii předmětemsoudního šetření.
Nože, nyní dopovíme, jak sood dopadl. Oaoma
poraněnémo venkovanovi bylo přiznáno od živ
nostenského soudu odškodné 8000 fr. Když
však zaměstnavatel seznal, jak se čeledín
v Lordech pozdravil, podalodvolání. A jak roz
hodl zcela neklerikální soud? Uznal čeledína
Alliauma za tek dalece vyhojeného, že mu
prozatím přiznanou rentu na úraz apížil zo
8000 na 3000 fr. „Frank. Zeitung“ (do níš sám
Masaryk psává), oveřejuila ten případ z „Revue
psychologigue“ e podotknutím, že prý Lurdy
badoo příště prohlášeny za Sanatorium pro
různé úrazy. Tak tedy tvrdí kruhy nekatolické.
Sám slavný francoazský lékař dr. Charcot,
který svým smýšlením nebyl katolíkem, pro
blásil sa vhodno posílati některé nemocné do
Lord. Ovšem se svého stanoviska přičítal ú
spěšný vliv Lord prosté suggesci, ale nespílal
sprostě Lurdům jako listy nevěrecké a ovan
gelické, nelhal tak drze, jako Zola, který byl
jasně z nepootivého lhaní o lardských zázra
cích usvědčen.

Jak rozumějí v rajehu pořádku.
V meklenborské Střelici buršáci stropili vý
střednosti. Proti nim zakročily úřady rázob;
rospustily prorinivší se stadentské spolky a
zakázaly jim sositi barovoé čapky. V rajcha



jsou skrátka toho náhledu, žese má každá ne
urvalost, kašdá flamendrovská výtržnost po
kárat a zamezit. V Praze však jinak. Tam bar
šáci za potleska „Tagbluttu“ tlamendrovskými
výtržnostmi manifestají a representejí něme
otví. Ubohé němectrí, které z nedostatku sil
ných čet snaží se jeviti čivot aspoň vysíláním
nezralých (z polovice židovských) mladíků na
silně frekventovaný chodaík, kteří bulákáním
projevují, že matka Germanie posud má v Prase
několik dětí!

Politický přehled.
„Baml“ je nezmar, opět žije, žije n chrání

ho policajtskékloboukya četnícképikibaubny.
Baršáci vyvolali v -neděli svým provokativním
ohováním opět nové výtržnosti, při kterých mu
gelo se zakročiti se zvláštní rázností. Němci
chystají se náležitě k zasedání říšské rady,
která v tomto týdnu svolána byla. Chtějí vší
mocí vzboditi zdání, že oni jsoa utiskování, že
omi jsou obětí národnostního sáští. V říšské
radě jednati ee bude o 21 pilných návrzích,
mezí nimiž jsou návrhy o národnostních kon
Hiktech v Praze a Loblani. U větjině návrhů
se ovšem už předem předpokládá, že v pří
padě potřeby budoa odvolány. Myslíme, že
vládě ani nebude na tom zálsžet, aby byly
hned odvolány, poněvadě chce vyplnit čas a
doba jednání, dokad nebade skončena národ
nostní anketa, která počne 26. t. m. Poněvadž
rozpočtové provisoriam má vláda povolené aš
do konce června, potřebuje v nejbližší době
souhlas parlamentu už jenom ke dvěma kar
dinálním otázkám: schválení annexe a kontin
gentu nováčků.

Ústava pro Bosno a Hercegovinu má býti
vydána během několika málo měsíců a vedle
toho, jak již sděleno, má dojíti k volbám do
nového zemského sněmu. Bosenský zemský
sněm bade čítati 90—100 zástapců, při čemž
podmínky pro aktivní a passivní volební právo
budou podobny těm, které jsou také ve voleb
ním zřízení a jiných rakouských zemských
sněmů. Volby badon rozděleny dle kurií kon
fossijních, při čemž budou také zastonpeny na
zemském sněmn současně i národnosti. Dle
statistiky z roka 1895 bude poměr blasů ka
tolických k mobamedápským a ortbodoxoím
4:6:7, takže katolíci by měli asi 16, moba
medáni 24a orthodoxní 27 poslanců. Na 8 tisfo
židů rozšířených po celé zemi nebude moci
asi býti brán zřetel. Celkem však ta budou
pouze dva proudy, kleré badou spočívati na
otázkách národnostních.

Bolbsrsko na místo oděkodného, které
Tarecko žádá, chce postoupiti Torecku pásmo

Území ve východní Ramolii, obývané mobameny.
V Srbsko válečná nálada nentachá. Vroz

bodojících krazích se prý smýšlení podstatně
povátlivě změnilo a nabyly prý tam převahu
úmysly krajně válečné. V neděli povolání byli
piloými telegramy do Bělehradu všichni ve
litelé divieí. V pondělí odpoledne se t>u
pila se válečná rada v ministerstva vojen
etví, které předsedal ministr vojenství Živ
kovič. Faktam válečné porady bylo, že žarna
listům odepřely se veškeré informace a že
ministr vojenství nařídil urychlení různých
dodávek vojenských a zapověděl prodej koní,
kteří byli k válečným účelům kooskribováni.
Smýšlení lido v hlavním městě i také všade
na venkově stává se následkem podpalajících
řečí koranoího prince a věrolomného prý cho
vání Toreckaá vždy podrážděnějším, takže král
Petr dostává výbrůžné dopisy, še bude zabit
jako král Alexander Obrenovič, neodhodlá-li
so k rásnému vystonpení proti Rakousku. To,
že by Srbsko žádalo nějaký pruh země mesi
sandžakem novopazarským, aby tím způsobem
bylo docíleno apojení s Černou Horoua mořem,
není officielně známo. Jsou to pouze dohady
některých politiků, jak by se mohlo předejít
válce. Pruh semě byl by as 65 km dlouhý a
86 km široký. Jen aby se pak Srbsko a Černá
Hora v případě mírného řešení nepopraly o něj!

Správce ministerstva veřejných prací po
dal poslanecké sněmovně vládcí předlohu o
směně všeobecného zákona szr. 1854 k ústav
vímo projednání. Podetatoým obsahem zákonné
osmovy jest srašení těžařské svobody, pokud
jo o uhlí a vyhražení tohoto nerostu státo.

vě tak, jeko my bojejeme za národ
nost VČechách, bojují těžce naši slovanští
bratří Cborváti a Slovinci. Do městské rady
Loblsňské vysílati budezemský president vlád
ního zástupce, jehožprvní vystonpení a hájení
Jednání zemského presidenta přikrvavých a
dálostech v sáří vyvolalo ký odpor a sta
rostovi Hriberovi byla pak vyslovena důvěra.

V pcadělí dne 1€.ledna byl na gavernéra
rjeckého braběte Naka ačinle atentát. Kd
vracel se automobilem = výleta do Opatije,
vypálila oesnámá oscba poblíš Cantridy ma
ně o ránu s revolveru. Kule zasábla cbaofou
rův rokáv. Útočník prehl. Na udání guveraé

rovo zahájeno bylo vyšetřování. Guvernér nebyl
vůbec ranou sasažen.

Ústřední rada zemědělská měla dae 19.
ledna svoje sezení. Během jednání podal pro
feesor vysoké školy zemědělské, dv. r. Gaten
berg návrb, aby vláda věnovala určitý obnos
na zřízení zemědělského musea při vídeňské
vysoké škole zemědělské. Dr. Víškovský pou
kázal na natnost náležitého vypravení vysokých
škol zemědělských, blavně zemědělské fakulty

fi české technice v Praze a učinil návru,
mě se vyzývá vláda, aby také náležitě vybu

dovala zemědělské vysoké školství slovanské,
zvláště českou vysokou škola šemědělskoa
v Praze a v Brně.

Hrabě Jalius Andrassy b,l přijat císařem
v aadienci, jež trvala plnoo hodinu. Odpůldne
kooferova: se zabraničním ministrem baronem
Aebrenthalem a o 5 bod. vrátil se do Buda
pešti. Předmětem konferencí bylo stanovení
lhůty ka projednávání volební opravy oherské.
Výsledaem porad těchto bylo vůbec odročení
projeduávání volební opravy na doba pozdější,
která však stanovena nebyla.

Kor. Centram sděluje z pramene úplně
spolehlivého, že je vládou rozbodoato ne
předložiti zákon Axmannůvo výbradném práva
němčiny jako vyučovací řeči k císařské sankci.
Za důvod vláda uvádí, že usnešení to odporuje
státním základním zákonům a říšskému zákonu
Školskéma.

Zprávy místní a z kraje.
fehůze městské rady dne 18. ledna.

Béře se na vědomí, že okresní výbor soublasí 8
návrhem roční těžby v obecních lesích Králové
bradeckých pro rok 1908—1909. — Učty drob
ných vydání za rok 1908, předložené farním ú
řadem Pouchovským, zašlou se c. k. okresnímu
hejimanství se žádostí za povolení výplaty jich ze
zádušního jmění kostela sv. Pavla tamtéž. — Vý
kaz pokladní hotovosti ze dne 11. ledna 1909 byj
vzat na vědomí. — K žádosti c. k. krajského 800
du navrhnou 8e městskému zastupitelstva za pří
činon doplnění knihy pozemkové pro kat. obec
Hradec Králové 2 důvěrníci. — Žádost p. Ant.
Vokala za koncessí kavárenskou pro dům čp. 291
postoupí se živnostenskému odboru. — | Učiní se
dotaz u měst Karlína a Královských Vinohrad
stran výše nákladů spojených se zřízením pod
zemních pissoirů. — Panu Josefu Hametovi, bo
stinskému, dá se povolení ku prodloužení poli
cejní bodiny v domě čp. 249 za obvyklých pod
mínek. — Výměr c. k. okresního hejtmanství v
Hradci Králové za předložení statistiky o pobybu
obyvatelatva místní samostatné zdravotní obce za
rok 1908 a za předložení celoroční zprávy o čin
nosti obecního lékaře za týž rok postoupí se p
MUDru Otakaru Klumparovi ku vyřízení. — Vzato
bylo na vědomí, že firmě „Hollmao, Jindra a
spol, slévárna a strojírna v Hradci Králové“ udě
leoo bylo povolení ku živnostenské výrobě a 0
pravě parních kotlů. —- Návrh policie na prová
děví minister. nařízení o každodenním opovídání
cizinoů bostinskými postoupí se živnostenskéma ú
řadu. — Se edražením architektů S. V. U. Manes
se sdělí, že k žádosti jeho lhůta konkurenční na
regulaci nové části města Hradce Králové prodlo
žuje se do 1. července t. r. — Obecnímu výbora
se učiní uávrh na zařízení obecní sirotčí rady. —
Jedna ehudinská podpora byla zvýšena.

Vánoční zpěvohra v Adalbertinu.
Jednota katolických tovaryšů pořádá kašdoročně
oblíbenou vánoční hra za velikého účastenství
obecenstva. Letos nastudoval p. Wůinsch ml. vlastní
svou skladbu, která i při reminiscencích na cizí
motivy působila velice příznivým dojmem. Solové
partie svěřeny byly dobrým pěveckým silám. Uvá
díme p. Pácita, p. Černého, ua jejichž bedrech
spočívala tíha celého večera. Velmi zdařile sho
stily se svých partií 8l. Štalmachová a Fábrová.
Zdařile vedli si pánové: Hostýnek, Šalanda, Malý,
Česák a Pech, jehož basové sólo zvláště se za
mlouvalo. Slečna Náhlíčková přes patrnou bla
sovou churavost přece podala znamenitý výkon,
Sbory držely se statně a orchestrální průvod, pro
vedený vybranými silami hudebního kroažku, tla
močil věrně krásy hadební skladby. Představení
poctil svou návštěvou J. Exe. adp. biskup dr.
Doubrava a ndp. opat Schachleiter « Praby, jenž
téhoždne nábodouv Hradci meškal.Vedletoho
oslá řada vzácných hostí a veliký počet obecsn
stva, zejména mládele, naplnila dvoranu Adal
bertina.

Valná schůze „Charity“ v Hradel
Králové. V neděli 17. t. m. pořádal spolek

Zo valnou schůzi za přítomposů©a členů.zahájil předseda spolku p. dr. Roeylstru
mou řečí, v níš dokazoval, že „Charita“běbem 8
měsíců rychle vytvořila te v jeden « největších a

nej jších spolků bradeckých, nebot čítá
600 členů a poskytuje za členský příspěvek

K v případěúmrtí 1.200 K. Po stračném pro
elovu čten zápisník ustavující valné schůze smí
aěného roku, v němě bylo vz sásluh těch
mužů, kteří o založení opolku 00 přičinil. Jeou to

Čersý, V. Medek, A. Fajt a

V. Jenčovský. Poté přednesenabylazajímavá jedna
telská správa, která p i čísly dokásala roz
mach spolkové činnosti. Vypraveno bylo celkem
740 dopisů, úmrtní podpora vyplacena byla dvěma
semřelým členům v úbroném obnosu 1600 K. Z
přijatých členů třetina jest starších než BOlet, dvě
třetiny mladších. Ze členů náleží 164 stavu živ
nostenskéma, 177 bylo žen, 29 kněží, 11 učitelů
atd. Ke správě jednatelské podotýká předse
da, že výborové schůze byly vždycky pilně na
větěvovány, ačkoliv mnohdy zabíraly mnoho času.
Zpráva účetní, velmi pečlivě a snalecky sestavená
p. účetním Černým, poskytla přehledný obraz
spolkového jmění. Do konce prosince 1908 přijato
oa zápisném 1182 K, ročních příspěvků 592 K,
úmrtních příspěvků 3168 K, na dluzích zůstalo
736 K. Veškero jmění uloženo jest ve spořitelně
královóbradecké na vinkalní knížky. Zpráva po
kladní pak vykázala v podrobnostech meněf vý
loby v obnosu 300 K. Když py. revisoři potvrdili
správnost položek a vyslovili své uznání p. účet
nímu, udělila valná schůze výboru absolutorium.
Po zprávách funkcionářů přikročeno k volbě od
stupujících výborů, náhradníků; revisorů, členů
rozhodčího sondu. Zvolení byli všichni odetupující
výboři, což jest nejlepším důkazem, že členové
chovají naprostou důvěru v činaost výboru. Valná
schůze rozbodla, že zápisné v roce 1909 má 80
poměrně dle let zvýšiti, a to od 24 až do 30 let
2 K, od30až do40 let4 K, od40až do 50
let 6 K; roční správní příspěvek zvýšen na 2 K,
úmrtní příspěveknezměněn (2 K); podpora úmrtní
bude se vypláceti jako dosud 2 K za každého
člena. Členové budou se však přijímati pouze do
stáří 50 let a musí předložiti dobrozdání lékaře
o svém zdravotním stavu, jakož i osvědčení o své
mravní sachovalosti. Při volných návrzích přijaty
některé doplůky ke atanovám die návrhu výboru.
Mimo to k návrhu p. Podhorského ueneseno zahá
jiti agitaci zvláštními řečníky ve prospěch spolku
a k návrhu p. Hofmana bude výbor uveřejňovati
občas zprávy v Časopise „Štítu.“ Průběh valné
hromady byl zcela hladký a dosvědčoval, že nově
založený apolek plní v ploé míře naděje, které do
něho byly na počátku kladeny. Další Činoosti vo
láme: Zdař Bůb!

Nový případ spály v Hradei Král.
Minulý týden onemocněl studující reálky spálou
a byl ibned nálešitě isolován. „Osvíta lidu“ píše,
že se onemocnělý student nakazil patrně ačkde
na venkově a že nnše město věnuje veřejnému
zdravotnictví velikou péči, takže odstraňuje vše
možně typické příčiny nakažlivých nemocí. Zdra
votní referent „Osvěty lidu“ připouští tedy mož
nost přenesení nákazy spály z veokova a doznává,
že nelse obviňovati město z nedbalosti, ač událo
se během letošní zimy několik případů spály přese
všecku desinfekci škol, Odvoláme se na tento roz
umný názor pana zdravotního referenta, až začne
zase v návalu pokrokové horečky obviňovati Bor
romeum z nedbalosti v případu možného onemoc
nění spálou některého chovance. Dosud ovšem
Davzdor moudrosti pokrokového referenta neadál
se ani jediný případ onemocnění ve zmíněném
ústavě, ač spála v Hradci nabyla povaby epide
mické. Pokrokoví vzdělanci mívají tedy také světlé
okamžiky a pak píší zcela rozumně.

Ples spolku ma podpora chudých
stadujících dne 12. ledna v „Besedě“pořádaný
těšil se i letos vzácné přízni mnohých štědrých
dobrodinců atadentstva jakož i hojné návštěvě
tancechtivé mládeže. Finanční výsledek plesu byl:
příjem čioil 1077-20 K, vydání 37031 K, takže
zbývá ku podpoře chudých žáků 70689 K. Vět
šími obnosy přispěli: 30 K P.T. důstojaický sbor
c. a k. pěš. pluku č. 42, 25 K Jeho Excellence
odp. biskap dr. Josef Doubrava, 20 K p. starosta
JUDr. Fr. Ulrich, 14 K p. K. Hubáček, lékárník;
po 10K: p. cís. rada V.Coslino, H. Erlbeck, řed.
cukrovaru, F. Fiale, řed.dolů, dvor. rada president
F, Kosobin, A. Libický, řed. reálky, MUDr. Noheji,
J. Střemcha, mlyvář, K. Teubner, velkoobchodník,
dále P. T. staniční voj. velitelství, Záložní úvěrní
ústav, Všeob. úvěrní společnost; po 6 K: místo
držitelský rada H. Steinfeld, knihkupecJ. Tolmaa;

p b K: pp. vrch. inž. V. Červenka, bótelier F.olub, MUDr. V. Kracík, inep. dráhy F. Kathan,
sládek J. Mattoš, vlád. rada J. Novák, soud. se
kretář V. Sláma, továrník K. Schulz, ředitel J.
Urban, ředitel J. Vojta, ředitel dr. O. Wagner,
prof. Fr. Zdařil. Těmto i všem ostatním přízalv
cům vzdává výb:r spolku srdečný a uctivý dík.

iská Jodmnotav Hradci Král.
pořádádoe 34. ledaa přátelský večírek pro zvané
a uvedené hosty. Z velmi osnného pragramu vy
jimáme: Dvořák: „Allegro vivace“ | (slečny

Vicenovy čtyřračně Karin) Erimmlovy: „PísněZávišovy“ (spívá p. Jan Veverka). vý dvej
hlas: „Skrýval se měsíček“ (pi Boková a alč.
Novobradská). Ze sborů sajímati bude nová val
číková píseň dra Rad. Šetiny: „Chvilku sami“ a
veselé „Tatti frutti“. Klavír Petrof.

£ městského průmyslového musea
v Hradci Králové. Čítárnu mosejnínavštívilo
běbem měsíce prosince v 10 drouhodínách 786
esob. Domů vypůjšílo si 280 osob 207 ovrasků
kniha 987předlob.Dookolísapůjčeno24eno
bám80 avasků a661 předicha. Zokolí vadálo
wějšího vypůjčovaly 2i pomejvice koly obecné,



měšťanské, řemeelnické a pokračovací, méně spolky
a společenstva. Přespolní členové musea hojně
knihovny používali, třeba někteří z nich přesídlili
do Praby, Brna, Čáslavě, Pařížeaj. měst. Agenda
knihovny vzdor stísněným poměrům stoupá rok od
roku. Hyovněžobsah knihovny se rozšiřoje a letos
překročil značně 7000 svazků. Pro nedostatek
místa nebudou již vykládány některé zaniklé
časopisy. Nově vyloženy Jsou časopisy: Neueste
Erfiodaogen, Brdský kraj, Preemyaloviec, Stavební
věstník, Živnostník. Běbem r. 1908 nově zařadéno
celkem 478 svazků, jichž setnam je v rámu nad
stolem u dveří čítárny. Přednášek vr. 1908 aspo
řádáno bylo 14 Účast 1932 osob. Kursů konáno
8 8313 účastníky. Členů přiblásilo se 22; celkem
čítá museum 182 členů. Pro rok 1909 ochystána
nová řada přednášek odborně vzdělávacích, 5 kursů
a několik menších výstav, zejména barevných leptů
Šimonových a plaket Španielových, návrhů na ro
dinné a dělnické domky, české grafiky, mod. foto
grafie. V předvádění menších kolekcí ve výkladní
akřípi tržnice bude pokračováno, jakmile to jen
poněkud počasí dovolí. Umístěna v ní bade nej
prve nová kolekce moderních hraček bradeckých
dle návrhu pí E Mikanové-Urbanové, řada jejích
barevných leptů, poslední nákapy pro sbírky mu
sejní a j. Zdárců, kteří v poslední době knihovnu
neb sbírky obobatili, sluší jmenovati p. J. Jandu,
úř. spořit. zde, za dar předlohového díla „Villen
Eotwůirfe“, Slav. Českou Akademii za vénované
spisy, p. Frant. Píšu, koihkupce zde, za barevnou
reprodukci Úprkova obrazu „Dětské procesí“ vo
zdobeném rámu a V. Vraného, učitele zde, za vě
nování 4 ozdobných dýmek,

Bezplatný kurs pre lakýrmiky na
imitaci dřev a lučební technologii za pomoci tech
nologického průmyslového musea v Praze při
městském prům. museu v Hradci Králové zabájen
bude dne 8. února o půl 2. hod. odpol. v čítárně
musejní Vyučovíno bade po 14 dnů vždy od 1—7
hod. večer. Přednášky lučební odbývati se budou
dne 11. února od 4—7 bod. večer a doe 12. úaora
od 8—11 bod. dopol. Praktickým cvičením v imi
taci dřev vyučovati bude odborný učitel p. V.
Hladík. Přednášky o lacích a barvách vykoná
přednosta chem. oddělení technolog. musea p. inž.
Břet. Šetlík. Veškeré potřeby dodány budou ů
častněným zdarma.

Kurs kreslířský pro trublářehodlá se
svolením c. k. ministerstva veřejných prací uspo
řádati v březnu za pomoci c. k. stát. řemeslnické
školy v Jaroměři městské průmyslové museum zde.
Kura potrval by asi 40 hodin vyučovacích. Vy
učováno by bylo dvakrát týdně od 5—8 hod. več.
a Sice detailování, konstrukci a navrbování ná
bytko. Vyučování říditi bade p. arch. V. Jeřábek,
c. k. professor v Jaroměři. Kurs bude scela bez
platný. Přihlášky přijímá řediteletví musea i knibov
ník v čítárně musejní.

Omramoru a jeho npotřebení před
nášel se zevrubnou znalostí sochař p. V. Škoda
dne 14.t.m. v čítárně průmyslového musea. Před
náška byla upravena velice poutavě, takže přítomní
8 nemalým zájmem sledovali vývody skušeného od
borníka. S velikou pozorností prohlíželi ukázky
nejrůznějších druhů mramoru. Litojeme jen toho,

že mnoho těch, které měla přednáška nejvíce 38jímati, zůstalo doma. Snad kdybyse tak důležitá
přednáška opakovala, účast by byla daleko větší.
— Podotýkáme, že p. Škoda započne pracovati
sochu Panny Marie, která bude umístěna v kapli
Rožberské. Model sochy té již p. Škoda dokončil.

Na ošacení chudé školní mládeže
Zívnosten. čtenářské jednotě v Hradci Králové
přispěly: GOK spořitelna královéhradecká, 30 K
okres královéhradecký, 25 K atolová společnost u
Macáků, 20 K p. dr. Heller z Prahy, 20 K záložna
královéhradecká. 15 K obec královébradecká. Po
10 K: společnost „Srornosi“, p. Teubner = Vídně,
gremium zde, zastavárna zde, pravováreční měšťan
stvo, Záložní úvěrní ústav, společenstvo IV., sto
lová společnost Krákora u Úernéhokoně, výbor
Sokola.

epojočenstvo stavebních a přídělených šivmostá v Hradci Králové koná svou
řádnou valoon hromadu v neděli dne 24. ledna
t. r. o 2. bod. odpol. v místnostech zasedací síně
obecního saatapitejstva. Na pořadu jest mimo jiné
též volba společenstevního posia. Písemné žádosti
přijímá do 24. t. m. starosta společenstva.

Země půlnočního slunce, divakrásné,
smutné Norsko s blabokými fjordy a drobnými
ostrůvky, vystavena jest ve dnech od 23. do 29.
ledna 1909 v panorámě Národní Jednoty Severo
české v Hradci Králové za Bílou věší.

Dobročinná sbírka ve prospěch zo
mětřesením postišemých. Nepopsatelnéne
štěstí, jež velkým zemětřesením jižní Italii stihlo,
vsbůdilo všude, kde srdce lidská jsou útrpná, po
třebu, dobročinnými dary nouzi postižených zmír
niti. C. k. místodržitelské praesidiam a c. k. po
loejní ředitelství v Praze jakož i všecka okressí
hejtmanství na venkově phjímají“ peněžité dary

ro neštěstím atižené. Jména dárců se uveřejní a
samy badou svému účelu odvedeny.
Dary. Administraci naší k dalšímu dodání

odevadali p. t. pp.: Václav Stroad, děkas v Wo
branicích,na Soyvaiterův útalek slepých dívek na
KampěvPrase? K, Boh. Neumana,c. k. prof.

Jen
a

v Něm. Brodě ma dobročinný úěel 8 K, firma
Fejgl a Byčiště ve prospěch školy „Komenského“
ve Vídni4 K 30 h k odvolání se na vánoční insert
v „Obnově“, nejmenovaný vojín 1 K na Útalek
sv. Josefu v Praze.

UMĚL.PŘEDMĚTYA OBRAZY
RNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně
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B. E. Tolmana
VEradoi Králové.

(Založeno r. 18b2).

Nové jízdní řády.

OOOO00000000000
Vóem šivnost. společenstvům. Loni

Usnesl se župní odbor zemské jednoty raložiti
místo dosavadní župy okresní jednotu, ku které
náležela by veškerá společenstva z okresu. Sta
novy k témuž účelu byly též schváleny a zadány
politickému úřadu. Před nedloubou dobou obdržela
veškerá společenstva v okrese od zdejšího c. k.
okr. bejtmanství dotazník, v němž zodpověděno
býti má, zda-li to neb ono spol. 8 atvořením se
této jednoty souhlasí; vyžaduje si schválení val
ných hromad, i protokol má býti předložen. Pro
cedura táto snad jest zbytečnou. Přihlížejme k
tomu, že ve valné hromadě župního odboru súčast
něno bylo 14 delegátů, zastupojících většinu spo
lečenstev v okrese, každý delegát má plnou moc
od společenstva za toto jednati a usnesla-li se
valná hromada župy na utvoření se okresní jednoty,
jednala tudíž za soublasu většiny společenstev v
okrese a stačiti má v případě tom zápis této valné
hromady, který ostatně byl též přiložen. Není
však cílem tohoto poučovati vlel. c. k. místodrži
telství, které tak nařídilo; fakt jest však ten, že
stěžuje 8e postap organisace živnostenské, ku které
připojuje se dále nepochopení celé této akce se
strany jistých společenstev. Každému jest známo,
že schválena jest při ministerstva obchodu říšská
Živnostenská rada (viz „Český Řemeslník“ čís. 9.
s 9. ledna 1909). Po té následovati budou zemské
Živnost. rady a za těmito zřízeny býti musí okresní
jednoty. Chýli se k uskutečnění velká politická
organisace živnost., jejíž členové (společenstva spo
jená v okresní jednoty) badou v nepřímém styku
8 ministerstvem obchodu. Živnost. spol., sloučená
takto v celek, tvořiti mají kořen této velké orga
nisace a jejím účelem bude dodávati materiál
vyšším instancím (zemské, říšské živnost radě). —
Účelem této jednoty blavně jest: Podávati zprávy
a dobrozdání úřadům a jich orgánům dle ustano
vení živnost řádu; podávání návrhů, žádostí, rog
klady, odvolání a stížnosti úřadům a sborům ga
stupitelským buď o sobě nebo společně a jinými
jednotami nebo Be společenstvy k jednotě náleže
jícími a to ve všech záležitostech šivnostenských,
zejména však v příčině zákonodárství živnosten
ského i zákonného upravení živnostenských spo
lečenstev raditi se společně o zájmech stavu
živnostenského, upravovati jednotný postap ve
všech záležitostech epolečenetevních, zejména v
příčině učňovství, sproatředikování práce, apolečen
stevních pokladen nemocenských a sřizování škol
pokračovacích, konati kočovné schůze s přednáš
kami ootáskách živnostenských a národobospodář
ských na různých místech v obvodu jednoty, po
řádati výstavy výrobků maloživnostenských, motorů
a pomůcek pro maloživnostnictvo a výstavy prací
učňovských, navrbovati a zsekládati hospodářská
sdružení, zejména výrobní a nákupní družstva
atd. Jest tudíž pole působnosti této jednoty velice
dalokosáblé a blahodárné, bude-li se svědomitě
prováděti, a bude na příštím představenstvu této,
abyse práce, přikázané mu dle stanov, energicky
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co možná nejdříve utvořili; a ktomu účelu alouší
právě vydané dotazníky od sl. c.k. okr. hejtman
ství společenstvům zaslané. Nechť každý předseda,
pokud ktomu valnou bromadon již jest zplnomoc
něn, dotasník ten neprodleně vyplní a zašle; po
kud není, nechť noopomeze do valné hromady,
které se právě nyní odbýrají, sobě souhlas od

tek neačinilo! V příčině příspěvku nebuďte úsko
prsi! Nelitujte vydati nějský ten baléř ve pro
upěch vlastní; ten příspěvek nebude as! větší, neš
jaký dosavad zemské jednotě odvádíme,o čemž se
ostatně usnáší kašdý rok valná bromada. Po
hleďme na dělnictvo, které platí tak veliké pří
spěvky; dle tobo zkvétají též jeho Organisace.

ovasu, avšsk jedná-li se o placení na organisaci
šivoostenskou, tu síce vůle dobrá, ale skutek utek.
Protož vzhůru k obranným činnům!

Odchod řeholnlc = pardabské okr.
nemocnice. V měsíci dubnu odejdou feholní
sestry s pardubské okres. nemocnice. Posud ne
známo, kdo nastoupí jejich místo. Protože tu a
tam se předstírají scela jiné důvody jejich od
chodu nežli skutečné, podotýkáme znovo, že jen
bestaktní a hrubé sacházení s ními dalo jim ne
zvratný podnět k opuštění nem.cnice. A prosím,
to všecko — veliká práce a utrpení — za 10 K
měsíčně pro jedno sestra. K tomu všemu se ještě
vrátíme a ukážeme ty rudé baržoy v paprecích
Rěntgenových.

Zvláštní dar mezmámé dámy pro
„Eostelíček“ v Pardabieích Přednedáv
ným časem obdržely ctihodné sestry v okr chu
dobinci v Pardubicích, které mají zároveň tamější

kostelíček“ vopatrování, poštovní zásilka ze Sla
ného a vní zvlá'toí dárek s přípisem podepsaným
„A.F.“ Zásilka obsahovala cenoé, bílé hedvábné,
svatební šat. s dlouhou vlečkou a přiložený dopis
zněl asi takto: Zasílám k apntřebení pro váš ko
stelíek a prosím zato 0 vspomioku v modlitbách
za nešťastnoo duši A. F. Ctihodné sestry s po
vděkem přijaly zvláštní zásilku a určitě splní
prosbu dotyčné neznámé. Z hedvábné látky velmi
ještě zachovalé daly ve svém mateřinci v Badějo
vicích zříditi pěkně zd bený ornát spříslušenstvím,
krásně malované antipsodium a pláštík na cibo
riam. Neznámá by jistě pocítila blabou radost
z toho, kdyby nyní přijdouc do útulného „koste
líčka“ spatř la (am savékrásné svatební Šaty pro
měněné v tak nádherná roucba bohoslužebná,

Z Nevéhe Bydžova. Jako každoročně
zavítala i letos k zimnímu svémo pobytu do na
šeho města vysocectěcá paní Karla Klazarová, ma
jitelka velkostatku Komorova nu Moravě. Pobyt
této vzácné paní zasmená u nás vždy řadu šle
chetných skutků, vykonaných ke cti a slávě Boží
a ku blaba blížního. Nový hřbitovní chrám Páně
kromě velkomyslného daru ozdoben od této šle
chetné dámy „dvěma Úgurálními okny a posledně
jejím nákladem za 3000 K obnoven hlavní oltář
děkan. chrámu Páně. Městskému sirotčinci věno
vala na 20.000 K a podmínkou, aby domácí výchova
sirotků svěřena byla školským sestrám, jichž obě
tevost a láska jedině může nahraditi sirotkům péči
zemřelých jejich rodičů Kde jaký lidumilný a
podpůrný spolek, najde vždy u této šlechetné paní
podporu a vzácnou přízeň ©Spolky na podporu
chudých studujících a školol mládeže mohly by
z každoročních svých zpráv velmi mnobo vypra
vovati o ošacení chudých i o velkomyslných čarech.
Šťastné město, v němž sídlí dáma8 tak šlechet
ným erdcem! Církevní úřady ocenily šlechetnost
a lidumilnost vzácné této dámy a postaraly se o
jich ocenění i a papežského trůnu. Od papeže Lva
XIII. vyznamenána byla tato šlechetná paní sá
složným křítem „Pro Ecclesia et Pontifice“. Kéž
šlechetnost a obětavost vysocectěnépaní velko
statkářky Klasarové je dobrým příkladem i jiným
zámožným našim rodinám, aby zavládlovíce lásky
v naší společnosti a sociální otáska lehčeji se u
nás řešila. — V neděli dne 17. t. m. byli jsme
svědky utěšené elavnosti, pořádané na poduět dám
ského odboru místního spolku Červeného kříže.
Týž deo ve 2 bod. odpol. byl slavnostním způ
sobem odevzdán v zasedací síni městské radnice
řád Alžbětin II. tř. vysoce ct. paní Anně Kichtrové,
šlechtičně « Bargbrůcken, předsedkyni místního
odboru Červeného kříže a dámě svou vzácnou lida
milností široko daleko známé. Zasedací síň napil
nils se jiš sáby před 2. hod. vybraným obecen
stvem, jet s dychtivostí očekávalo příchod vzácné
paní, kteréž všichni dobří lidé pro její nálechtilost
upřímně jsou nakloněni. Když se pak přesněo 2.
hod. dostavila, byla při svém vstupu pozdravena
Bendlovým sborem „Probusení“, jej precieně před
nesl mužský odbor místního spěv. spolku Ladiše
a Lubora. Slavnost samu zahájila vřelým proslovem
místopředsedkyně odboru Červeného kříže pí. Kůb
nová, kterát upřímnými slovy vítala všecky pří
tomné, jakož i samu oslavenkuv jejich střed. Poté
ujal se slova p. místodržitelský rada dr. Volkar a
vylíčil srdečnými slovy veškeru záslužnou činnost
ušlechtilé oslavenky a připial na prea její řád sám.
Vzácná paní zřejmě dojata děkovala pal všem sa
sympatbie touto oslavou jí projevené, žádajíc zá
roveň, aby přítomný p. místodrž. rada tlumočil
její dík ke stapňům nejvyššího trůnu. Jménem
odboru Červeného kříže vsdala pak ještě jednou
všem přítomným deputacím a spolkům povisný,
upřímný dík pokladní odboru pí. Bursíková. Šle
chetná oslavenka přijala pak blahopřání městské
rady novobydžovské z úst náměstka p. Peřisy.
Blahopřání chudiny, kteréž přednesli jadraými slovy
dva prostí dělalci, pohoalo jak oslavenku tak i
téměřvšecky přítomnéaš k slzám. Sborem „Krásný
můj kraji“, předneseným bezvadně, byl zakončen
slavnostní akt. Velectěná paní přijímala pak od
přítomoých gratulace, kteréž nebraly konce a
místy měly svou srdečaostí velmi pobnutý ráz.
Byliť tam mesi gratalanty csnosí, kteří dovedným
rukém šlechetné paní mnoho vděčí. Slavaosti ú
častnila se městská rada, deputace všech místních
státních a semosprávných útadů, všech místních
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škol, duchovenstva a mnohých spolků. Omluvenky
a blahopřání zaslaly moobé vynikající osobnosti,
mezi nimi téš Jebo Excellence B. M. Dr. Josef
Doubrava. „Bůb Vám žehnej a dej k Vašemu řádu
mnoho štěstí a zdraví za všecko, co pro chudý lid
činíte“, tak Vám přáli, šlechetaá paní, prostí lidé
práce. Téhož i my, vzácná paví, sa všecku Vaši
lidamilnou činnost ze srdce Vám přejeme"

Z Čáslavě. Obecní zastupitelstvo
avoláno bylo poprvé v novém roce na den 16. ledna.
Na programu bylo několik důležitých záležitostí,
jejicbě rozluštění nesetká se na některých stranách
s radostí. Byla to především koncesse na novou
knibtiskárnu. O věci této mluvilo se již několi
kráte, ale byla vědy odložena, | novinářsku pole
mika vznikla k vůli ní, ale utichlo to brzy. Daes
ovšem již jest rozhodnuta, neboť zastupitelstvo
usneslo se většinou blasů dáti svůj soublas a (o
po vývodech p. Vančury z Kalabonsku, jenž vidí
v novém závodu nový zdroj příjmů pro «byvatel
stvo i obec. Těm, kterým se zdá, ač to tají v hloubi
nitre, nová koihtiskárna počátkem nové etrany a
nového novinářského podviku, ukáže teprve všecko
budoucnost. — Pochopitelnou sensaci způsobila
mezi zástupci města jediná toliko žádost, a to žáka
vyznání mojž , o městské stipendium. Žebráno bylo
na to, že město zřizuje stipendia pro syny svých
příslušníků, a nikdo 8e ostipendium neucbází. Pan
prot. Pokorný vysvětlil důvody této zdánlivé ne
všímavosti a vdp. děkan Jos. Folta prosadil přes
odpor některých zástupců, kteří žádali, aby sti
pepdium bylo znovu vypsáno, aby uděleno bylo
přece synu p. Agulára, byť i byl israelitou. Vdp.
děkan dal tím: nejlepší odpověď našim židům, kteří
tak ostentativně podporují prolikatolickou Volnou
myšlenku u nás. —Krozšíření tržiště, jak již bylo
referováno, zakoupeny budou domky p. Minaříka,
p. Pytla a kovárna p. Růžičky. Pan lic. tbeol. Fr.
Kozák žádá, aby byl domek p Minaříka postoupen
evang. olrkvi sa příčinou novostavby semináře a
fary. P. purkmistr upozorňuje, že obec šla evang
církevní obci všemožně vatříc, ale za podmínek,
jaké ona žádá, v jednání pokračovati nelze. Slova
tato přijata budou se soublasem všech katolíků,
neboť všeobecný zájem města žádá, aby oběti šly
jen k branicím možnosti. — Souhlasu všech a jistě
i vděčnosti mnohých občanů našeho města získal
si p. Ant. Kruliš, že tlumočil veřejně nepřístojnosti,
které se dějí při kopání základů pro okr. chorobi
nec na býv. břbitově sv. Alžběty. Jménem mrtvých
občanů na tomto hřbitově pochovaných, když živí
k tomu mlčí, protestuje proti toma, aby blína byla
odvážens na pole, jsk to někteří rolníci činí, bez
ohledu na to, že mobou být a snad jsou tam ú
lomky kostí. P. purkmistr konstatuje, že děje 8e
to proti nařízení a še přísně zakročí. Hlíny má
býtipoužitokzásypapodhřbitovemakostívšecky
mají býti vybrány a pochovány. Veřejnost naše
ráda tato slova uslyší; ale jen aby bylu také vy
plněna! Dnes se vidí, že myšlenka použíti tohoto
místa za staveniště byla pochybena, a sám pod
nikatel stavby se tím netají. Když bylo chybeno
v jednom. ať aspoň v ostatním jde vše v přímém
pořádku. Rozhořčení v obecenstva je veliké a my
jako katolický list znovu to zdůrazňujeme, neboť,
kdo to naposledy odnese, bode katolické věc. A
proti tomu již třeba předem se ohraditi, neboť
katolické nadřízené instituce nemají vioy na tom,
co je věcí místních dozíracich orgánů ať zdravotně
politických, ať policejních a co je povinností af
mejetníků místa, at podnikatele. — Pro sicil
ské nešťastníky. SI.okres. hejtmanstvíroze
slalo provolání na sbírky pro nešťastníky země
třesením postižené. Doutati Ise, že veřejnost naše
hlasu tohoto nepřeslechne.

Z Hlimeka. V jednom z posledních čísel
„Osvěty lidu“ promlouvá patrné opatrná hlava
města s velikým sebevědomím (jak jinak, vědyt
jest to pokrokář| Pozn. red.) a s hrdostí o tom,
co na dráze „pokroku“ od našich pokrokářů ve
oprávě města i mimo ni v poslední době bylo vy
konáno. Pochvaluje si boj vedený proti „zpáteč
níkům“ (rozamějme katolíkům). Haed na to ale
skuhrá, še prý nemá býti veden boj osobně. Aha!
Pálí bo ty mravní vyflokace, jichí se mu v po
slední době dostalo! S tím se nž, milý pane park
mistře, musíte smířiti, že kdo chce veřejně vy
stapovati, musí si také nechati veřejnou kritika
Ubiti. — Oblabné plíce pana dopisovatele hrdostí
se dmou při zmínce o zavedení elektrického oavět
lení města, které ze samého vlasteneckého cítění
zadáno bylo německé firmě berlínské. — Ale o
drubém velikém podniku, o naprosto pocbybené
kanalisaci, do níž nynější pokrokářská správa
města zakopala obromné tisíce a z níž v krátké
době budou jem zříceniny, ani muk! Náš pan
perkmistr si potrpí v podnicích za jeho vlády
provedených ua pamětní desky, na nichž by se
v mramoru zlatem stkvělo jebo u poplatníků bes
toho až do kolikátého kolena v „libé“ paměti cho
vané jméno. Ale jedna věc jest nám divna, totiš:
je si na kanál ani. desku ani podobiznu nedává.
Snad myslí, že by to bylo sbytečné, když už jeho

n v Hliosku dostatečně svěčněnojest mueouovébo básolka v popěvku: „Kanále,kanále, uš
je tě na mále. . . V poslední době provedla ny
eější správa města dva veliké podniky: kanalisací
e elektrické osvětlení. Ale budou-li ebtíti opatrní
olcové města městu býti opravdu otci a meotčími,

jak obs tyto podnikyse neobejdoubez velkých

procesů. Z toho no, že ta bilance nynější
správy města sa Břanlou dobu není tak stkvělá,
jak by nám rád p purkmistr namluvil.

Z rychmovského vikariáta. (Skalecké
sedmdesátiny.) Na našem vikariátě mezí tím, C3
někteří vid. páni se blíží již k osmdesátce oslaven

o němž by to podle už od řady let nezměněného
a stále svěžího vzhledu nikdo nesoudil. A přece
je to pravda. Slavil své sedmdesátiny vedp. Pavel
Rozínek, zámecký farář, bisk. notář, konsist. rada,
kněz podle srdce Božího, miláček avého lidu i
dachovních spolubratří, ardce rychnovekého vikari
átu. Skalecký pán je milý všem. Nahoře i dole.
V paměti zámecké kaplánky na Skalce navždy
bude trvati ten den, kdy pro veliké zásluhy jejího
kněze návětěvon evou ji poctil r. 1905 o Sv. bit
mování na vikariátě rychnovekém sám J. M. vrchní
pastýř, náš biskup Josef. A nedávno dostalo se
mu i vyzoamevání od samého trůnu; bylť mu u
dělen zlatý záslužný kříž s korunou. A jak lid
okolní ke skaleckéma pánu Ine, o tom dalo by se
podati d.kladů maoho. A to vše pro to jeho vy
soce zasloužilé půs.bení. Narozen roko 1839 ve
Svioném ve farnosti skubrovské | vysvěcen byl
v Hradci Králové r. 1864 Působil po nějaký čas
jako kaplan v Přepychácb a pak a to již přes 40
let jako pensista při zámecké kapli na Skalce u
Dobrašky. Nemá kolatury žádné a přece má tu
největší. Působí v celém širém okolí Skalky. —
Říkával ve skromnosti avé, že si vždy jen pfával,
aby měl svou zpovědnici, svůj oltář. Tou zpověd
nicí, tím oltářem jeho stala se Skalka střediskem
celého širébo okolí. Za rytíře Mladoty na Skalce
spěchali sem lidé z daleka a Široka o pomoc. Za
působení vadp. Rozínka upěchají sem mnozí pro
útěchu duševní, jak dělník rolník, kněz, taki
paní vzácná. Skalecký pán slyne opravdovou zbož
postí, on získává duše Boha, víře, církvi pravou
láskou, slovem otcovským i bratrským, zároveň
příkladnou obětavostí. Jako kněz deficient při
poměrech materielních nevalně přízoivých co pro
čest a chvála Boží podnikne, jest až na podiv. Za
působení svého na tiché zámecké kaplauce rozšířil
přímo stohy dobrého českého Čtení mezi naším
lidem. Když se u nás začalo 8 orgauisací katol.
lidu, jemu to mezi jeho věraými mnobo práce ne
dalo. Měl ten svůj lid sorganisovaný svým dřívéj
ším působením. Zasloužil si v plné míře toho, aby
sedmdesáté narozeniny jeho byly důstojně oslaveny.
T> se také stalo a síce dne 16. t. m. Ku přání
svých ctitelů, jichž sešlo se deset v milém zátiší
skaleckébo zámku, posečkal vadp. jubilant se mší
svatou k hod. '/„11. Přede mší svatou promluvil
k němu i o jeho zásluhách velice případně vdp.
A. Kaška, dókan z Kostelce n. Orl. Po mši sv.
v příbytku oslavence oslovil jej srdečně vdp. J.
Čížek, děkan z Dobrého, jménem duchovenstva
rychnovského vikariáta. Za patronátní duchoven
stvo Opočenska — ana Skalka náleží k opočen
skému patronátu — řečí vzletnou oslovil jubilanta
vdp. J. Řehák, děkan z Opočna. Ku slavnosti do
šlo mnoho blahopřání z různých stran. Ke všem
těmto připojujeme i my to vřelé a upřímné přání,
aby dobrý Bůh nám skaleckého pána ve zdraví a
svěžesti zachoval na mnohá a mnohá ještě leta!
Dens det!

Zo Žďára u Borohrádku. Spíše se
dočkáme soudného dne než toho šťastného oka
mžiku, aby náš drahý říd. učitel Kajetán Peiskr od
nás jinam ee obrátil. Máme ho tak rádi, že jsme
již před dvěma roky podali k okres. školní radě
v Rychnově n. Kn. 150 podpisy opatřenou žádost,
aby od nás byl bez odkladu přesazen, alo marně.
Páni v Rychnově mají jej více rádi než my a
proto nám jej nechávají. Ale on to je bodný uči
tel. Před 2 roky chtěl z naší školy vyhodit našeho
vp. B. Hubáčka, při čemt užil krásných, pokro
kových slov: „Já vás mohu vybodit, tam jsou
dvéře, marš ven!“ — Páni u c. k. kraj. soudu
v Hradci Králové udělili mu za to místo odměny
30 K p.kuty a určili mu zaplatit přes 166 K
útrat soudních. Ani věrný přítel jeho pokrokový
advokát dr. Štemberka mu ubobéma nebyl nic
platný. — Neviňátko, vědyt přece tak moc pasu
kaplanovi „oeřeki“, jen těcb několik „nevinných“
slov a za to takový trest! On jen poněkud „volač
myulil“, všdyť proto nosí macešku, odznak „Volné
myšlenky“. Pan říd. učitel Peisker přeje všem
pokrokovým a moderním směrům, je také přívr
ženec soc. demokratů a nosí nas kabátu červený
karafiát a také jiš nechal vyvěsiti na chodbě školní
budovy plakát, zvoucí na scbůzi socialistů. Pan
školní inspektor po uplynutí půl roku to vyšetřuje,
a jsme zvědaví, jak to přece dopadne. Výsledek
uveřejníme — bude zajímavý. Ve schůzi místní
Školní rady náš p. farář Vacok vytýkal p. říd. uč.
Peiskrovi, še nesrovnává se to s jeho služební at
sahou, aby nosil veřejně odznaky 80c. demokratů
a volných myslitelů, ježto jeou tv strany proti
náboženské a on še přísabal jako učitel Bohu, že
bude děti dle sákona náboženeky-mravně vycho
vávati. Zle se dardil p. řídící na p. faráře; jaká
prý to opovášlivost omezovat jeho svobadu a chtít
mu něco takového zakazovat nositi, to že gi nedá
líbiti. PAisnal tedy p. Peisker, že nosí odanaky ty.

My rodičové k tomu něcopřipojujeme ; ale jen 60peslobit, p. Paiskře; rozčllení vám škodí. My
jeme vás neprosili, abyste k nám žádal, vy, pane

Da vás platíme a chceme, abyste ve smyslu škol.
zákona naše děti nábošensko-mravně vychovával, a
proto si nepřejeme, abyste před zraky našich dětí

chceme míti ze svých dětí suc. demokraty a volné
myslitele, nýbrž zbožné křesťany a bodaé vlastence,
milující Boha a českou vlast. Ještě před nedávnem
nad hlavními dveřmi školní naší budovy byl nápis:
„Škola.“ Teď zmizel a místo něho je tam nama
lovaný „Červený“ pruh. Co to má zoamenat ? Snad
že tam je afdlo a hnízdo oějakého „rudého“ ? —
Však rozumíme| — A teď něco jiného. Je a nás
moc známý „pokrokář“. Na věrnost manželskou
tuze nedrží a jsou o něm nepškné malby na růz
ných sdech — zejména na domku p. Krákory —
a pod těmi nepěkné nápisy. Děti i velcí mají
z toho náramný „bec“, což k zušlechtění neslouží.
Týž pokrokář byl nucen dáti své alužce za „pla
čicí maličkost“ jedno sto zlatých; bylo to sice
málo, ale oa jí ještě pětku utrhl a nedoplatil.
Není divu, že tu nemilujem+ volných (a viloých)
myšlenkářů. Zatím dosti — jindy více!

||
PAPIR

dopisní, obehodní a kancelářský.

Obálky, obchodní kniby
a veškeré ostatní psací potřeby ve

velkém výběru má na skladě
papírniotví

František Píša
JÉ v Hradci Král., Velkénám.135.

Pánůmobchodníkůmzvláštní výhody.je
Knihkupectví. — Antikvariát.JE

JE Obchod s hudebninami.
JE Prodej obrazů.
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Z Chrastecka. Ojborové| organisace
v našem okolí nabývají příznivější půdy. Všeodbo
rové sdružení křesťanského dělnictva přechází
všechny překátky a kráčí za svojí ideou přes
posměch a teror našich nepřátel. Vědomo, že kráčí
cestou pravou, že v křesťanské organisaci spočívá
jeko moc a uskutečnění jeho pošadevků. — V mě
síci listopadu miculého roku přičiněním dp. Jana
Beneše založena byla odbočka českých křesťan
ských zemědělců v Rosicích, která nyní čítá přes
60 členů a cbápe ge svěpomoci. Zakláiá dražstvo
na pojišťování dobytka. Páni agrárníci bad tím
žasnou, jak se mohou ti šabatovci odvážiti něčeho
podobného na baště agrariemu (I). Jenže ta bašta
pro samé pletichy agrární 8e jim bortí pod no
hama. Na jedné straně lákali lid do řepařských
organisací a na druhé statkáři tajoč se umlonvali
8 cakrovary, které jim dávaly zvláštní výhody
proti malým zemědělcům. Jenže ten vrabec, Co
seděl na mříži, byl moc prostořeký a vyštěbetal
všecko. Též i v jiných obcích se zakládají nové
odbočky. Výrok despoty agrárníka Hrdličky v Ře
stokách, který prohlásil, že kam ta černá banda
přijde, všude to rozryje, nás nopřekvapil. Pane
Hrdličko, dávejte si pozor, kdo ryje více a jakým
právem smíte jménem'celého okresu sasílati projev
nedůvěry našemu poslanci a výsva, aby 8e vzdal
mandátu? On se ovšem nechce podříditi vašemu
agrárnímu komandu. Tak rozumíte svobodě? Rád
byste brál na despotu, ale žádný vás již nechce
poslouchati. Zvláště páni agrárníci v Rosicích štvou
proti našim příslušníkům, kteří jsou v obecním
výboru a ve školní radě. Rádi by je odtamtad
vyštvali. Roxumějí také svobodě. Pamatujte ai,
pánové, že žijeme v státě koustitučním a ne
v dobách zámeckých pánů Franců. — Pozorovatel.

Působoní „Venkova“ na venkově.
Měl prvé křtiny zámožný rolník z P. (s volebního
okresu p. Udržala). Sám si určil den; farář proto
odložil zamýšlenou nutaou cestu. Jako poplatek
požádal furář (i 8 úvodem) tolik, co všdy sámožní
rolníci dávají, 4 K. — Ale otecklade na stůl 2 K
Po sv. křtu farář připomíná: „Snad jste mi špatně
rozuměl; nikoliv 2 K,2 zlaté dávají takoví zá
možní otcové jako jsto vy.“ — Anato pilný čtenář
„Venkova“: „My musíme šetřit. Vádyť víte, jak
nám to vaši poslanci s tím Srbskem odblasovali.“
Dostal ovšem své 2 K zpět. — „Venkov“ výhradně
proti „klerikálům“ píše, a rolafk z osady sacho

valé, který sám dříve v dobrých stycích ja sesvým farářem, dává se unésti duchem politického
štvaní, věří svým novinám, jichž redaktory a pi
Gatele jak šiv neviděl, a protože kleriku nosí jeho
farář, musí tento pocítit umravňujícívliv agrár
albo tisku. Pomyaslete si, še by byl farář fekl:
„Agrársí poslanci nehlasují, jak mně 00 Jíbí, já
vám nepokřtím mobo novybovím vašemu přání 0
bledně času“ a podobaě kdybykašs tak plell.po



Z Ústí m. ©. V neděli 17. ledna £.r. sv0
Jali: důvěrnící strany katol. lidové velikou důvěrnou
schůzi, na kteréž mluvil po 3 hodiny říšský po
slanec p. Václav Myslivec. Sobůzi přítomno bylo
as 200 lidí, vesměs možů, povětšině živnostníků.
Řeč p. poslance, ve které jasně vyložena taktika
katol. poslanců na říšské radě v příčiné hlasování
o annexi Bosny a Hercegoviny, zmocňovacím zá
koně, provisorním rozpočtu a veškeré činnosti
jejich za uskutečnění starobního a invalidního po
jištění, jakož i zásluhy o zrušoní stanného práva
v Praze, vyslechnuta byla s napiatou pozorností.
Pan poslanec uváděl, že všecky politické činy po
sledních dnů plně chápe, ale vystopování českých
radikálů. kteří nedovedcn rozumně přemýšlet, ale
za vše činí zodpovědny poslance katolické — to
počínání že nechápe. Soublas všech přítomných
dosvědčoval, že p. poslanec mlavil od srdce k srdci.
Konetatajeme pouze, že lidé, daleko od přesvěd
čení našeho stojící, ploý soublas s vývody p. po
slance projevili. Nás však překvapilo, že před
nášku našeho zasloužilého pracovníka ve houtí
katolíků českých paši velební páni igaorovali. Nač
jen se bát ? Děkujeme p. poslanci z celého srdce
2a jeho velice poučnou a všestrannou přednášku,
kterou zapsal se ústecké společnosti hluboko
v paměť. Jame přesvědčeni o tom, že slova jeho
a klidný průběh schůze nezůstanou bez účinku na
výsiředví živly, které se kasaly, kterak p. poslance
„usadí“. Jeme hotovi pro naši svatou věc přinésti
oběti všecky. Chceme jíti za svými cíly třeba sami
— opuštění, ale jíti za nimi po příkladu pana
poslance a voláme mu k brzkému uskutečnění
všech jeho snah a cílů upřímné „Zdačt Bůh“

Z České Bělé. Dne 27. m. m. konala se
v Č. Bělé agrární schůze velmi četně navštívená,
na níž mluvili egrárof poslanci pp. Hyrš a mi
rous a za sgráraí mládež p. Chroustovský. Pan
Hyrš, který měl mluviti o politické situaci, 8 re
spektem mlovil o Kristu, Vánocích, náboženství,
ukázalna utlačováníŠkolstvínašehov uzavíraném
území, promlavil o otázkách hospodářských, které
mají být na říšské radě projednány, a ostře od
soudil blasování katol. poslanců českých pro pro
visorní rozpočet. — P. posl. Smirousmluvil krátce
a rovněž odsoudil katol. poslance české pro hlaso
vání pro rozpočet. — Místaf kaplan vp.Tažín pro
hlašuje vůči řeči p. Hyrše, že každý poctivý Čech
bez rozdílu politického smýšlení souhlasit musí
s otázkami národními a hospodářskými, jak je p.
Hyrš přednesl; v otázce náboženské že jest žá
doucno, aby p. Hyrš také vždy ve veřejném životě
tak mluvil a jednal jako na této schůzi. Dále
problašaje vp. Tužíp, že nevytýkalo se agrárním
poslancům, že po několik roků hlasovali pro vládní
předloby nám Čechům o nic příznivější než byla
předloha rozpočtu a za okolností tehdy onic lep
ších než byly v poslední dny. — Hlasováním pro
vládu chránili sgrárníci českého ministra (tehdy
ze svó strany), který spolupracoval na vládních
předlobách. A proto, když nyní ve vládě zasedá
ministr dr Žáček, který, jako staročech, blízký je
poslaccům katol., nemohou zase nyní agrárníci
katol. poslancům vytýkati to, co dělali k vůli
svému ministrovi sami. Vůči p. Šmirousoví pro
blašuje vp. Tužín, že dosti nerad 86 8 ním ve
řejně utkává, když aspoň na poli národohospodář
ském se sblížili; ale v příčině otázky náboženské
vytknonti musí p. poslanci, že katolíci našeho
okresu nelibě nesli, že p. Šmirone podepsal pro
volání ke schůzi v Něm, Brodě: „Proti útokům
klerikalisma na svobodnou škola.“ Podrobně vy
světloje, včem záležel návrh na zkrácení návštěvy
školní do 13 let, že vlastně by dítě, kdyby úlevy
odpadly, chodilo do školy déle než nyní (k tomu
ještě opakovací hodiny do 16 řoků). Když učitelé
žádalidelšíprázdninya svátky, neozvalge nikdo,
že bude snížena úroveň vzdělání; dle tobo jest
vidět, odkud onen prond proti návrhu křest. soci
álů pocházel, a divíme se, že tím proudem dali
se strhnout i lidé jinak řádní. Běbem repliky vp.
Tužípa došlo mezi ním a občanstvem se strany
jedné, a řídícím učitelem p. Mančálem a učitel
stvem vůbec se strany drahé k ostrému výstupo,
který uvádíme jinde. Pan posl. Šmirous odpovídá
vp. Tožínovi, že před volbami se proti něma
štvalo se strany katol. lidu a v důsledcích toho
že podepsal se na provolání k oné ochůzi. (Tak
tedy chtél „na truc“ dokasovati p. Šrirous, že
jest lepším křetťsnem a že si náboženství vlo
váží než katolíci? Inu teď vidí, že jest pro jeho
politiku lépe aspoň ne venek obraceti. Kdyby se
byli katolíci rázně neozvali, ulevovsl by svému

krokovému srdci svobodněji). Čliní prý rozdíl
i náboženstvím a klerikalismem. Na tuto frási

trefoč odpověděl theolog p. Fiedler, — Pan posl.
Hyrš praví, že politika se hlásá a kazatelen, proti
čemuž se brání vp. Tažín a žádá předsedu schůze,
aby vyzval všechny přítomné, by se přiblávili, kdo
vip. Tožína slyšel mluvit s kazatelny o politice.
Na vyzvání p. předa.dy nepřihlásil se nikdo ani
ze sociálních demokratů, ba ani s učitelstva. —
Za mládeš sgrární promlavil p. Cbrouatovský; jen
že jeho řeč jinak olašná, naprosto nebodilase os
poměry v Č. Bělé; zejména v příčině onoho vy
sedávání a hraní karet hospodářů v hospodách, a
oné neavědomělosti. Vědyť rolníci v Čes. Bělé až
na nepatrné výjimky ve spořádanosti, stavovské
uvědomělosti a pokroku jsou vsorem. Nato vymě

dosvak achůse ozvalo se několik malomocných
nadávek v „Hl. « Posázaví“ proti vp. Tužínovi.
Podotýkáme ktěm nadávkám pouze, že žádný rol
ník se strany kterékoliv něco tak hloupého a rol
níky urážejícího (v příčině oné „akciové(?)“ to
várny v Utíně!?) ani napsati by nedovedl, poně
vadě pisatel nerozumí ani abecedě drušetevnictví.

Také český učitel. Na ostrůvkuJihlav
ském vede se dloubo úporoý boj o českou Školu.
Každým rokem rozpoutává se s umírající německé
strany zořivá agitace o každé české dítě. S novolí
odvracíme se od takých rodičů, kteří dávají své
děti ještě nyní do přelejváray. Co však říci o
českém učiteli, který, místo aby hájil zájmy české
školy, ještě němectví podporuje? A přece tomu
tak, jak vyšlo na jevo při agrární scbůzi v Č. Bělé
27. m. m. Tamní kaplan vip. Tužín vytkl předákn
českého pokrokového učitelstva, řídícímu učiteli
p. Fr. Mančálovi z Kojetína, že poslal hocha svého
do schulveretnské školy v Jilemníku, kde vášnivě
musíme brániti každé české dítě. Pan řídící na to
odpověděl, že hoch vyšel již i měšťanskou Školu
českou a doslova pravil, že ho poslal do německé
školy proto: „. . aby z něho nebyl hloupý Honza
vyválený sa pecí“ (a ne jek se snaží p. M. vy
omlavit v „H, z P.“, „aby nezůstal stále doma za
pecí jako ten hloupý Honza z pobádky.“) Také
odpověď p. M., jako by česká škola vychovávala
hloupé Honzy a že by se musely děti ještě do
německé a k tomu ještě achulvereinské úkoly po
sílat, aby z nich nebyli hloupí Honzové, vzbudila
u přítomných bouřlivý odpor. — Skutek svůj suaží
se p. M. v „H. s P“ omluviti. Praví, že v Čes
kých novinách objevil se v době, kdy uvažoval
o vhodnosti svého kroku, úvodník, že se majíděti
do německé školy poslat tehdy, až nabyli plného
vzdělání v jazyku mateřském, a dle tobo p. M.
jednal. — Odpovídáme: Správné jest, aby člověk,
když jest řádně vzdělán ve aré matetětině, naučil
se i jiDým jazykům, ale nesmí se to díti na úkor
češtiny nebo vůbec české věci. Správným by bylo,
kdyby p. M. byl dal dítě do německé školy do
krajiny čistě anebo velkou většinou německé a ne
do Jilemníku do německé přelejvárny, kde povět
Šině děti německy ani nerozumějí a kde i jilem
ničtí eami, chtějí-li se smlavit, mluví česky. Kolik
se dítě naučí oěmecky v takové ško'e, tolik by
p. M, kdyby si dal se synkem trochu práce,
naučil ho také Omlouvá se dále p. M, že pre
střednictvím svého brcha chtěl působit na jilem
nické, aby své děti aspoň poslední rok poslali do
české školy, a aby mohl kontrolovati německého
učitele, u něhož boch byl na bytě. — Jaká to naivní
výmluva! Co 86 nezdařilo dosud lidem vlivným,
to měl očinit hoch, o kterém p. M. ještě ke všemu
pravil, že do schulvereinské školy chodil, aby
z něho nebyl hloupý Honza. Ronza — a obracet
jilemnické! — A že chtěl prostřednictvím dítěte
sledovat a regulovat činnost německého kollegy?
K smíchu! To by byl ten německý kollega na
hlavu padlý, aby hned nevypozoroval, k čemu má
u sebe díté, a aby boed 8 ním dle toho nezatočil.
Mnozí uvědomělí rodiče z Jilemníku a okolí ani
neposílají děti do schulvereinské Školy v J., ale
činnost protičeskou tamního učitele zuají až moc
dobře; vše možné již učinili, aby tato Čínaoat re
golovali, a nezdařilo se jim to. — Nejpovedenější
je výmlava, že by p. M. musil v Jihlavě platit
přes 40 K, v Jilemníku u německého kollegy
platil 28 K. Za hanbu se pokládá českým chudým
rodičům, když daji dítě do německé školy proto,
že tam zdsrma dostává šaty, knihy, jíst atd. A
přece ty věci mají u těch chudých lidí mnobem
větší cenu než u p. M. měsíčně 12 K. Jak vysoko
stojí chudý dělník a nádeoník, který proto, že
dítě posílá do české školy, nechá ae vyhnati z práco
a bytu, trpí bídu a hlad... . a český učitel pro
12 K měsíčně pošle dítě do schulvereioské školy.
Jiblava prý nás ohrožuje, Jilemník nic. — Tak?
Jilemník nás neobrožuje? Jestliže nás neohrožuje,
tu nebylo třeba působst prostřednictvím dítěte na
jilemnické a nebylo třeba kontrolovat a regulovac
činnost tamního učitele německého, a to vše se
moblo díti tam, kde nás ohrožují. Ale ti čeští
obyvatelé v Jilemníku a Ždírci nejlépe vědí, jak
je to němectví v Jilemníku neohrožuje! — V Ji
lemníku prý měl chlapec vliv!? Tolik vzdělaných
a prozíravých lidí českých snažilo se uplatnit svůj
vliv v Jilemníka a nemohli toho učinit ; a najednou
tím Jilemoíkem zatočil boch!? Smutným zjevem
je, že na schůzi v Č. Bělé, kde jednalo 8e0 čest
České školy, nikdo z přítomných učitelů se jí
proti p. M. nezastal ani slůvkem. Snad tu činnost
svou dobře znali? — Zato hájili ji skoro všichni
ostatní otčané svorně, všech stran, kteří asi pc
cbázejí ještě z těch českých škol, z kterých ne
vycházeli bloupí Honzové vyválení za pecí. —Teď
se národnostně nespolehliví rodiče vymlouvají, proč
by neměli sami dáti děti do přelejvároy, když tak
učinil sám český učitel! Prý také chtějí, aby hoši
jejich chtěli dál do světa. — Oroce „vsorného“
příkladu tedy už dozrálo.

Na dům Katolické
štátě darovali: Nejmenované z olískéoboe 1600K.
Dále z Libětátu: Vdp. Frant. Dohuálek, farář,
1000 K, dp. Kůgler Ladvík, kaplan, 200 K, p.
Kobánek, rolaík, 200 K, pí Buichtrová Barbora
200 K, sl. Matějáková Bohumila, tovární tkalčinka,
200 K, al. Šimonová Emilie 100 K, p. Janek
Fraat., tovární tiadlec, 100 K, p. Fejfar Josef

č. 148, 10 K, sl. Františka Bilková, tovární tkal
činka, 60 K, p. Frant. Těhník, tovární tkadlec,
100 K, sl. Marie Těholková, továrcí tkalčinka,
60 K, p. t. dárcové z Libštátu a Košťálova, kteří
nechtějí býti jmenováni, 339 K, al. Nyklová Bo
žena 10 K, p. Šmíd 6 K, p. Junek Fr. tov. tkadlec,
10 K, p. Hadinec 6 K. p. Prášil Petr 10 K, al.
Jírová Marie 8 K, sl. Řehořova Marie z Libštátu
20 K. — Ze Svojku: sl. M. Kobrlová, dcera
rolníka, 200 K, p. Jos Kmínek 2 K, p Ant.
Kovář 2 K, p. Jos. Podsímek 1 K, p. t. jicí 530
K, p. Prášil Jos. L K, p. Nosef Petr I K, p.
Fejfar Fr. č. 30., 12 K, p. Panlů Jos. 1 K, p.
Beran Jos. 1 K, p. Dejmek Ant. 4 K, pí Korbe
lářová Marie 1 K, p. Mikáska Fr. 5 K, p. Petr
Podzimek 1 K, p. Fišere Jan 1 K, p. Jerie Jan
V60 K, p. Podlipný Jan 1 K, p. Jína Fr. 1 K,
p. Medlík Fr. 3 K, p. Beran Ant. 1K, p Křížek
Jas. 1 K. — 2 Košťálova: pí. Anna Rolcová
200 K, p. Umáčený Jos., tovární tkadlec, 10 K,
p. Fr. Bílek, tov. tkadlec, 10 K, pí. Aona Lukšová,
tov. tkalčinka 20 K, pí. Anežka Rolcová 2 K, p.
Jan Svoboda, tov. tkadlec, 4 K. — Z Lib-rce:
al. Fejfarová Fr. 5 K. — Různí dárcové:
d. faral úřad v Solnici 3 K, dp. Řebáček Václav,
kaplan v Cblumci o. C, 2 K, dp. Fr. Boštík,
kaplan ve Věestarech, 2 K, dp. Václav Mezač,
kaplsn v Ponchově, 1 K, vdp. Dittrich František,
děkan v Jičíně, 10 K, vdp. J. Gabriel, duchovní
správce c. k. trestnice v Kartouzích, 2 K, dp. Jan
Baborovský, duchovní správce c. k. trestnice
v Kartouzích, 2 K, vld. Konvent v Kaksn 2 K,
vldp. Jos. Kašpar, farář v Rosicích, 50 bal, vdp.
Václav Je ínek, farář v Hoříněvsí, 2 K, vdp. Bo
humil Tomíček, farář v Petrovicích, 4 K, dp. Josef
Šmejkal, kaplan v N. Bydžově, 5 K, dp. Jar.
Pavelka, kaplan v Cblebích, 2 K, sl. Hospodářská
besídka pro Jestřábí Lhotu 4 K, vdp. Jan Le
tošník, děkan v Poličce, 4 K, dp. Josef Ulík,
kaplan v Lužanech, 1 K, dp. J. Jílek, kaplan
v Mikolovicích, 2 K, vdp. Josef Kučera, farář
v Seči, 106 K, dp. A. Máka, kaplan v Polné,
5 K, el. Katolická jednota v České Skalici 10 K,
al. Katolická jednota v N Bydžově 2 K, dp. Josef
Svobodu, kaplan v Přelooči, 1 K, ctihodné Školská
Sestry D. N. D. v Jičíně, 2 K, ctibodná Sestra
M. Prokopie Zítková v Hradci Král. (seminář)
440 K, el. Konvent sv. Voršily v Hoře Kutné
3 K, dp. Josef Černý, katecheta v Jičíně, 5 K,
vdp. Josef Moldán, farář ve Váp. Podole 2 K,
dp. ThDr.C. Antonín Mikan, kaplan v Brandýse
n. Orl., 5:10 K, vldp. Josef Koasal, děkan a b.
notář v Hořicích, 20 K. — Za bloky odvedli:
sl. Fejfarová Albína z Lobštátu 5 K, p. Bílek
Stanislav z Košťálova 5 K, al. Marie Prášková
z Libštátu 6 K, sl. J. Vodseďálková z Libětátu
6 K, sl. Nolcova Emilie ze Svojku6 K, p. Zajíček
z Bělé 580 K, pp. Doubek a Korbelář 13 K, p.
J. Šafář z Libštátu 6 K, sl. Těbniková Anna 6 K.
Vdp. František Matouš, farát v Bystrci, 100 k,
vdp. Václav Groh, farář ve Zvoli, 1 K, vldp. Jan
Haátek, f«rář ve Skorenici, 2 K, el. křest -sociál.
spolek v Sedici 2 K, vdp. Frant. Kašťák, farář
v Runové, 5 K, sl. Katol. jednota v Brancé 5 K,
důst. farní úřad v Noré Pace 10 K, vdp. Theodor
Črmák, kněz 9. v. L K. — Vzdáváme vroucí
díky těm, kteří nám dárkem přispěli, a prosíme
snažně dobrotivé příznivce o dary další. Snaba
naše nalézá dosti ohlasu v diecési. Dp. TbDr.C.
Antonín Mikan píše: Milerád zasílám malý ovšem
dárek a tím vroucněji přeji, aby Vám Pán vzbudil
více a daleko bohatších příznivců. — Pan Špátu
Hynek, předseda Katolické jednoty v České Ska
lici: Zašlete mně ještě dra bloky, postarám se,
abych je odprodal, chci se přičiniti. — Dp. A.
Máka: Jednáte ve směru velikého, českého biskupa
Brynycha a proto milerád a ocbotzě několik cihel
posílám — Seznam darů dalších uveřejněn bude
postupač.

Z Kolíma. Dne 31. ledna pořádá zdejší
lidový epolek křesť. sociální elitní věneček.

Ka koupi

Hudebnin$
doporučuje se © nejzdvořileji

Dobdan Moliobar
knihkupectví
nakladatelství
sávod bodební

antikvariát

v EHradoiKrálové.
Zal r. 1808.



Z Chotěbeřska. Dne 17. ledna t.r. byla
sehůze ve Svinné. Za hojného účastenství il
poslanec p. Adam o zemědělských úkolech českého
soěmu. Promlouvá o zemském pojišťování, země
dělských nacených družstvech. Trpce faluje na
německé poslance, kteří obatrukcí všelikou činnost
sněmovní překazili. Rozhovořuje se o zrušení po
zemkové daně, za niž dlužno učiniti náhradu vze
stupnou daní z příjmů, aby tak nebyli stále zda
dováni lidé malí, nýbrž kapitalisté. Požadavek
tento jest nejen sociálně spravedlivý, ale také
lidský. Doporučuje pilně sebevzdělávání rolnictva. ;
Končí za blnčného souhlasu. Po té mluvil p. farář
Vlček o nutnosti obrany katolické proti nepřátel
ským stranám. My nikomu přesvědčení své nevou
cajeme, ale obražajeme se proti tomu, aby nám
byly voucovány nepromyšlené násory rozpálených
blav, které do života usilují přenášvti vyčtené ná
pady knihové. Proti agitaci utavme všude svoji
agitaci, proti tisku tisk, proti slova slovo. Rečník
podrobně rozebral myšlenkové zmatky a povrchní
fráze mravouky, která prý má nabraditi oábožen
sko mravní vyučování ve školách. Také přečetl
přítomné katolické mládeži, jak si z al posaměcby

„tropí tisk protikatolický. ©Všechna přítomná mlá
dež přihlásila se k organisaci a jako odběratel
svého časopisu. Dospělí přiblásili se ze odběratele
časopisů, pro ně vydávaných. Schůze dosábla ni
prostého zderu a výsledku.

Z Nechanle. V „Hlasech Venkova“ 80 u
vádí, že proti volbě účetuího do městské spoři
telný podán byl rekurs zbylou menšinou a sice
starostou města, dvěma radními a dvěma členy
obecního výboru z důvodu, že nebyl vypsán kon
kure veřejně, ale jen doma a že zvolen byl nc
tářský písař, k čemuž Vám, pene okresní tajemníku,
jako jednomu radoímu připomícáme, že Vy jste
to byl sám, který navrbi ve schůzi výboru, aby
konkurs vypsán byl co možná nejširší a domácí,
neboť jste chtěl prosaditi, aby zvolen byl kame
nický pomocník, s čímž ostatní Vaše menšina by
byla souhlasila, neboť až do dnes se Vám vždy
povedlo to, co jste sám vždy chtěl, jako svolit do
občanské záložoy — kde jste ovšem sám. ředitelem
— kupeckého mládence bez prakse vůbec (ny
nější pokladník), pak tamtéž za účetního písaře
od městského úřadu, který k tomu je synem ny
nějšího kontrolora téže záložny (tedy otec má re
vidovat eyna |) a kde ještě tómuž dána hned za
dva dny deiinitiva; pak kancelistou okresního vý
boru spolusprávce okresní stravovny, dřívějšího
slubu, předtím však pekařského pomocnika a ko
nečně správcem okresní nemocnice knihaře. Ze
tentokráte se. Vám to nepovedloaostatní členové,
jimž roskvět spořitelny leží na srdci (nebot Vy
jako ředitc! ústavu konkurenčního více ge ataráte
o rozvoj zálošny než spořitelny — parcelace, Bo
hárna a Zvíkov) — volili proti Vašemu přání, tu
podáváte rekursy. Zapomínáte, že tentokrát nebyl
svoleu notářeký písař, ale solieitátor a 19letou
praksí, že však Vy sám jste byl jen advokátním
písařem a žádoý Vámto nevyčítá, že zastáváte
místo, kde oyní má býti právník. Konečné vyzý
váme Vás z důvodu, že sám jste byl zvolen do
komisse v příčině právě vyzkoumání oné stráty
cenného papíru, o čemž list ten se zmiňuje a kde
jest číselná chyba, abyste onu chybu sám veřejně
opravil.

Různé zprávy.
Ve prospěch českého živlu vo Vídní

počal vycházeti samostatně týdenník „Pravda“, bá
jící národnostní i náboženská zájmy utlačovaných
Bašichbsourodáků. Zkusí-li ve Vídoi mnoho našinec
pro svoje češství, zkusí ještě více, je-li zároveň
upřímným katolíkem; zápasí netoliko proti vlád
novcínacionálníklice, alei proti soc. demokratům.
Proto jest potřebí, aby „Pravda“ nalezla bojnost
podpory. Na časopis ten, řízený velice dovedně,
předplácí se pouze 4 K 80 h ročně administraci
ve Vídni X., Weldengasce 13. Pamatujme na u
tiskované sourodáky!

Upozornění. Po diecési chodí stařičkýJos.
Němeček z Král. Lhoty, bývalý vojín, a nabízí
katolíkům různé tiskopisy ke koapi. V admini
etraci „Čas. Úvah“ mu byly z útrpnosti prodány
brožury za nejnižší cenu, které si pak rozprodával.
Stavěl se jako horlivý katolík. Prý se mu nabízí
stále, aby chodil 8 brožnrami nevěreckými, ale to
on prý neučiní. Dověděli jeme se však, že 8i dělá
velice přemrštěné nároky za to svoje prodávání,
že obtěžuje příliš fary a pod. Docela si i v Hradci
vymáhal zvláštní odměnu za to, že — 8e mu bro
žury daly tak lacino. Nyní dochází nás zpráva, že
roznáší v brašně také volnomyšlenkářské tiskopisy
a nabízí je katolíkům, při čemž prý se chlubí od
poručením nejd. kousistoře. Připomínáme, že jestli
že si nějaké odporučení vyprosil, bylo ma jistě
dáno z útrpnosti a nikoli k tomu, aby šířil ne
věrecké tiskoviny. Maš ten je stařičkým ubošákem,
ale přes to, že při svých pochůskách výhradně

" bere almužnu £ rukou kněžských, velice nopříz
sivě o nich mluví. Prý útoky na církev zavinili
kněží jen sami. Ubožák jest patrně inspirovaný
od někoho, kdo -au sice ničebo nedal a chcu bo
použiti jacino proti katolictva. Odperečujeme dáti
tm almužnu, ale na veliké stařecké povídání a
„chlubení pranic nedbati.

Firma Radolf Pajkr a spol.v Hrad
ol Králové, továrnu na americkácottagováhar
monis, moha co nejlépe odporučiti svým spolu
bratrům, jak přesvědčiljsem se na svém nástroji
ve stylo „Triumph“, jenš mi právě tento týden
došel. Za svědomiton a přesnou obsluhu výše na
značené ct. firmě vyslovuje svůj dík P. Vít Ště
pánek, kaplan v Sezemicích u Pardabic.

A zase pokrokové vlastenectví. Po
krokové zastupitelstvo v Uher. Hradišti zadalo ká
cení obecního lesa německému židovi z Kojetína;
zajímavo to proto, že v témže Hradišti dělali
pokrokoví protiněmecké demonstrace. — V Kyjově
zadány byly pokrokovou obecní radou (v jejíž Čele
jest známý p. Jokiik) dodávky židovsko-německé
firmě Redlichově v Hodoníně. A když statisícová
dodévka tak „vlastenecky“ rozhodnuta, čel p
Joklik a jinými členy měste. rady do Hodonína
protestovat proti Němcům. — Zářivý příklad do
brácké matičky Prahy vrhá silné papraky na druž
nou Moravu. ,

Čeští stemografové. Ústřední jednota
českých těsnopisců žádá za příčinou sestavování

adressáře, aby udali hned svoje úplnéAdroney1. Všicho!, kdož těsnopis ovládají, nemají z něho
žádné zkoušky a nejsou sdruženi v žádném itěsno
pisaém spolku. 2 Všichni učitelé těsnopisu se
státní zkouškou, kteří nejsou zahrnuti ve schema
tismu českých professorů. Adresay přijímá jednatel

M n T. pan Prokop Novák v Praze-IIÍ Újezdls. 22.

Tabák ukazovatelem, jak se kdo
šetří Francouzská vláda vydala právě statistiku
o spotřebě tabáku. Marpotratní lidé ve Francii
prokouřili za rok 1907 okrouble 39,900.000 kg
tabáku a erár stržil za něj přesně506,400 000
franků! Cistého výtěžku měl stát z tohoto prodeje
386 mil. franků. Číslice tyto převyšují dosnd ve
spotřebě tabáko v letech dřívějších dosažené čí
slice. Výtěžek z prodeje cigaret činil více než 79
milionů a doutníků — jichž spotřeba nápadně
stoupá, prodáno bylo 2,400.000 kg. Doutatků jest
ve Francii 30 drahů, a to kas od 5 centimů až do
5 franků. Pětifrankových doutníků prodáno bylo
za celý rok pouze 909 — jiných arcit do milionů.
Na jednoho obyvatele připadá tedy ve Francii 1013
gramů roční spotřeby tabáku — tedy více než ki
logram — a dle peněz 13 franků. Tím ovšem není
řečeno, že by Franoouzi co do spotřeby tabáku
byli největšími marnotratníky. Holanďané jsou na
prvním místě a připadá tam na jednoho 3 kg
400 gramů tabáku ročně; potom následuje obyvatel
Spojených států sev. roamerických, jenž každý vy
kouří ročně 2 kg 110 gramů; na třetím „místě jest
Belgičan (1-552 kg), na čtvrtém Němec z říše (1485
kg), na pátém občan z Rakouska (1:360 kg), na
šestém Nor (1.335 kg), na sedmém Kanaďan (1060
kg) a pyní teprv Francouz se svou troškou, vášící
ročoě 1:013 kg. Nejméně vykouří Španěl — totiž
675 gramů ročně. Není to mnoho, ale vyfouknouti
ročně do vzduchu 8 franků — také marnotratnost.

Dobredinečkové. VUhrách nastévá sen
sační přelíčení se 194 polskými židy, kteří před
třemi lety všemožnými prostředky osvobozovali od
vojenské povionosti. V díle tom vyznamenali ge
i někteří rabíni, kteří v matrikách zapisovali
chlapce za děvčátka.

Z ruského šivota. [aspektor zemských
nemocoic v Husku Šingarev oa nedávném sjezdu
raských ženských spolků v Petrohradě poukázal na
babno v raském lidu. Podle něho prý 839, všeho
obyvatelstva vesnického a déloického v městech
jest nemocno tajnými nemocemi. Na vai veškerá
práce ukládá se ženám, mož buď pije nebo leží.
žena musí všecko odřít a při tom bídně se živí.
Čím více poslední léta množí ae selské statky bez
tažného dobytka, tím Častěji nacházíme na venkově
ženu zapřaženou do plubu a do brány, pole orati
a vláčeti. Přírůstek obyvatelstva v Rusku musil
by býti ohromný, kdyby dítky přicházely na svět
zdravé a živó. Ale 54"/, všech dítek v prvním roce
umírá, tedy jen každé druhé zůstává do druhého
roku na živa. Na 5, bývá potracených dětí a
tyto potraty dlužno připsati právě tajným nemocem.
Nedivno potom, že v takovémto prostředí získávali
židovští revolucionáři ochotné následovníky.

kedy ze zemětřesení v Italil. Ze
zničených budov přizemětřesení platilo se 3,086.000
lir daní, což odpovídá asi ceně 90,000.000 lir. Při
tom ovšem nejsou počítány budovy veřejné, musea,
kostely, knihovny a pod. Na pohyblivých daních
platilo se z poškozených krajů 2.301.799 lir daně.
Znovuzřízení přístavu measioského, největšího a nej
chráněnějšího na italském středomořském pobřoší,
bude státi na 100 mil. lir, Roční ztráty pro
Messinu obnášejí 500,000.000 lir, pro Reggio
180000000. Hmotná škoda zemětřesením způsc
bená páčí se tedy dle odhadu turinského kata
strálního úřadu, jak jistý paříšeký list sděluje, na
několik miliard lir (1 lira — 0:96 K).

. Papiraleký kartel. Nemámeani jediné
české papírny, všecka ta obromná spotřeba papíru
pro České lidi Lere se z papíren nám nepřátel
ských, které té okolnosti užily k založení kartelu

Kea ptám o B tímvícevys o . Papírna česká
byti už ya pí mohlatuvRo, snad tedy: česká k
bude donucena k zoehlejším re podalkovost

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 10. ledna 1909. 1 al

plenice K 17-40—19-00, te K 14:00— 15:00, ječee
BeK 11*40—13'00, prose K12'00—14-00,vikve K 13-00
aš 16:00, hrachu K 26-00—30'00, oves K 7-40 —8-80,
čočky K 3400—40'00, jahel K 36-00—2600, krap K
8400—38-00, bramborů starých K 4-4)—6-00, nových
K 00:0—00'0, jetel. semene červanéhoK 93:00—108-00
1 bl. jetelováho semíaka bílého K 000:00—00000
mákuK20'00—2800,lnčm.semeneK00*00—00*00,100
kg žitných otreb K 14-80—00*00, 100 kg pěeničných
otrub 13'50—00'00, 1 kg másla čerstvého K 2—
až 12-08, 1 kg másla převařeného K 0:00 —00*00,
L bg sádla vepřového K 1:76—184, 1 kg tvaroha,
024—0-28, 1 vejos K 009—0-12, 1 kopa zelí K 000
aš 000, 1kopapetršeleK6-00—7:00,1kopakapusty
K 080—360, 1 g cibule K20-00 —134-0,1kopa drobné
zeleniny K 0'80—1 00, 1pytel mrkve K4-0—6:00, 1 hl
jablek K 600 —2000, 1 bečka švestek K000—0'00
1 bl jablek K 0:00—00-00, 1hl hrušek 0:0—00-00. Na týd.
trh v Hradci Králové dne 16. ledna 1909 odbývazý
přivezeno ©bylo: 1) obilí: pšenice 05 hektol., žita
138, ječmene 80, ovsa 113, prosa 0, vikve 5, hra
chu 6, čočky 7, krup 00, jahel ©, jetel. semínka
236, lněného semene 11, máku 6. — 3) Zeleniny:
petržele 35 kop, oerele 80 kop, kapusty 16 kop, cibule
20 g, drobné zeleniny 60 kop, mrkve 25 pytlů,
brambor 101 hl, selí 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
68 hl, hrašek 0 hl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 8 kusů, podavinčat 304kusů, kůzlat
0 kusy.

PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍ HROBY.
KŘÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ 1 MALOVANÉ.

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ

IKleČÍcí „ANDĚLÉ“
ATĚLA PÁNĚ

ZE DŘEVA ČEZANÉ A Z TVRNÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO YELICE LEVNÉ),

JESKYNĚsP.M.LOURD.
————

JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

SULIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVÉ

P. BUSKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Kupte si a rozšiřujte!

Ňě Právě vyšel důležitý, velice poačný spisPSZ domácnosti
sociálních

Í (Eadsm) demokratů
Vyšlo jako 10., 11. a 13. číslo tohoto roč

M níků „Časových Úrah“.
OBSAH:

1. Úvod atr. 1. — II. Sociální demokraté a
náboženství, str. 9. — III. Českoslovaneká 60

8 ciální demokracie, str. 21. — IV. C. k. sociální
ME?demokracie. — Její poměrku vládě aanarchistům,

str. 27. — V. Budoucí stát, str. 35. — VI. „Tajné“
15 všeobecné hlasovací právo, str. 44. — VIL Ve
J<| službách židů, etr. 51. — VIII. „Volná lásta“ a

ú mravy soc. demokratů, atr. 69. — IX, Starost
NáO soc. demokracie o dělniotvo, atr. 67. — X. Soc.
A) demokraté a střední stavy. — XI. Doslov,str. 89.
( Jestliže jiš prvó dva díly setkaly se s ta

; rovým úspěchem, že bylo natno poříditibrsysf“ nově vydání obou, doufáme, že tentoIII. díl, zpra
PiS covaný s velikou péčí, bude uvítán s horlivostí

| ještě větší. Všecko spravováno na sákladě mej
spolehlivějších pramenů.

Stran 96, cena pouze 24 hal.
X PH hromadných objednávkách snačné olevy
Ráh Pro křest. sociály nutná příračka.

| Objednávky vyřídí obratem

M administrace „Casevých Úrah“
v Hradci Králové.



KRXDXAKKK KOAX!
(MB*“Prodá se levně "Ť,Schwarzův so

VÝKLadZÁLODAVDOOÁDŮ kon| M. bílé zboší Iněné 1 bavlněné

Vydáno r. 1898. V v obrovskémvýběru, v kvalitě nejlepší a v cenách nejlevnějších

Nabídky přijímá a dále dodá admioistrace d čí
„Obnovy.“ Oporoné

YOYO YTD COE CDOVOČ StanislavJirásek, Hradec Králové,Velkénám. 136.
Kněžské kolárky. Objednávky obratem.

KAKAO Křesétné liséy
, Služební výkaz - (exoffo)40 kusůza60 haléřůnabisí

Krásný jako přílohak žádostio kvinkvenálky Biskupská.knihtiskárna.
(dle Ord. listu č. 8., str. 88

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 60 kusůzalK Rozšiřujte
o biskupské knihtiskárně

vHradolKrálové. Časové úvahy!
automobil

málo ojetý 14HP, 4—6 sedad.
„pel“, v nejlepším chodu

prodá levně , ,

Vinc. Chomrák, 1. k
sportovnízávod Navštivenky ZB o Wnás okevě I

Pardubice. všehodruhu rPk nohaot TTOP
nabízí

Saalel (alaý FOVOGRAT
Biskupská RT Z Eo APP

| f | [ | | | f | knihtiskárna -PŘÍJMUTÍMOŽNOPROVĚSTIVKAŽDÉHODINĚVEČERNÍv HradciKrálové.

9 Eravá „FRANCKOVKA: z Pardubic doporučovánabudiž ©
všemšetrným hospodynimJakožto: nejlepší: přísada ku kávě.0-33ICVDD4hl:

Akciový kapitál K 6,000.000-— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 800.000-—

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

)

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.)

0D"bd Záložní úvěrní ústav
v Hradol Hrálové.=

JUSJPPPOJUDBUUOJU|

Bursovníobchody.

na knížky vkladní 

Vklady napoklad. poukázkyZE ode dne vloženído dne vybrání. Š

Stav vkladůkoncemprocinooK 21,903.53090. Jj>J
Telefonč. 9, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.EDUCCD 0

Majitel::Politické družstvotiskové vHradci Králové — Vydavatels zodpovědnýredaktor Antonín Pochmen. —Tiskembisk. knihtiskárny vHradol Král.



Příloha
Kulturní hlídka.

Spis o současném českém učenci

Nákladem R Prombergra v Olomouci vyšel
s péra Ferd. Menčíka spis: „Prof. dr. AloisMusil.
O jeho cesťách, spisech a jejich významu“. Cena
$ K. — Kniha ozdobena 16 poučnými obrázky;
připojena též mapka krajů, které dr. Mosil pro
eestoval a vědecky prozkoumal.

Přáli bychom si, aby pročetl koiba tu každý,
kdo chce poznati, jak vytrvale, 6 jakým krajním
napětím všech sil, s heroickým sebezáporem do
vede pracovati katolický učenec. Různí pldimužci,
kteří sotva znají český pravopis, 8 velikým blukem
projevují bázeň o svoji „moderní vysokou kultaru“ ;
sekají do strašidla klerikalismu, jež si v pověrčivé
feotasii sami vytvořili, aby aepoň nějakým „kul
tarním bojem“ na sebe upozornili. A satím co tito
malí a směšní lidé svůj pokrok vyčerpávají křikem
proti „temným choutkám klerikalismu“, rozvinoje
katolický badatel vědu skutečnou, otvírá širé ob
sory, o nichž i ti nejpokrokovější „strážcové mo
derní kultury“ sotva Bnili.

Kniba Meněíkova líčí, jaké překážky musil
náš slovotný krajan překonati, než se ocitl v mí
stech, odkud vyvážil na základě samostatného
stadia tolik překvapujících objevů. On jako doktor
bohosloví sačal se učiti znova r. 1895 v jeraaa
lemské škole biblické. Osvojiv si důkladně jazyk
hebrejský a arabský, po delší bromadné studijní
cestě (na Sinuj a do Egypts) odbodlal se putovati
r. 1896 samostatně za Jordán do krajiny moabské
a idumejské na východ od Mrtvého moře. Začal
s malou ochrannou družinou cestovati s velikým
pebozpečenstvím života do krajů, ježv oynějším
véku od žádného evropského badatele nebyly pro
zkoumány. Svízele měl hrozné. Tu byl přepaden
rosjitřeným kmenem beduinským, tam vyháněn
s míst, kde bylo ontno načerpati vody, Jinde byl
okraden o své důležité poznámky atd. Upadl při
nadlidské námaze v nebostinných krajích několikrát
do těžké nemoci. A při vňem tom často musi) lé
čiti jiné. S krátkými přestávkami pracoval v Zá
jordání několik let za neztenčenýchobtíží.

Hned když se navrácil z cest 1896 a 1897,
spracoval nasbíraný materiál a sestavil mapy okolí

údabského. R. 1903 počal pečlivě upravovati
celkovou mapu prozkoumaných krajů, do nichž
větším dílem noha Evropana sotva kdy vkročila.
Mimo to doplnil výzkumy slaveného prof. Brůanova
a podal k jeho knize „Die Provincia Arabia“ na
800 místopisných oprav. Sám Brtionov vděčně 0
pravy ty přijel a vřadil je do II. svazku svého
vědeckého díla. Musilova znamenitá mapa Arabie
Petrejské (Skalnaté) vzbudila po konečnémvydání
tiskem veliké nadšení v odborných kruzích celého
evěta. Jevu v ní podrobné místopisné údaje veli
kého kraje 950000 čtv. kilometrů, procestovaného
a vědecky zbádaného Musilem samým. Listy ruské,
francouzské, německé a anglické vyslovovaly se
e jedaomyslnou pochvalou o Mosilovi, zvláště
když pronikla znémost o jeho velikých očených
úvuhách, zpracovaných po dokončení mapy. Sama
vláda aoglická r. 1905 vybídla našeho učence, aby
svými zkušenostmi přispěl k úpravě branio mezi
Egyptem, který stojí podavglickým protektorátem,
a mezi Tareckem vlastním. A dobrozdání Musilovo
přijato ochotně Anglií i Tureckem

To budit důrazně připomenuto, že v Čase,
kdy socialisté a jiní „vzdělávají“ svoje stoupence
ubobými protibiblickými pamflety, dr. Musil svými
přesně vědeckými výzkumy sěrobodnost biblických
správ znamenité potvrdil. Nyní nachází se na vý
skumné cestě znovu a napsal 16. prosince m. r.
do Olomouce dopis z Al-Kefry, v němž píše:
„Odtud ještě nikdy nebyl poslán dopis do Olo
mouce, ba ani ne do Evropy, poněvadě sem dosud
Evopan mepřišsl. Před více než G měsící odjel
jsem z Evropy a po měsíce vedu život Bedainův.
Mám svůj stan, 17 velbloudů, 5 slubů a dopro
vásí moe velký kmen Rwalo-Eben-Solon. Můj stan
a potraviny se pobybují s celým kmenem, kdežto
já a 5 velbloudy a 3 sluhy podníkém vědecké vy
jítďky na sápad, východ, sever a jih. Dosud pro
skonmal jsem území od Dmejru po Eufrat a od
Resofy po Mijdy. Teď právě jsem na podobné vy
jitďce na příč Arabií a doufám, še dorarím po
sítří do Rebobot(18. pros. m. r.) na Eufratua že
odevzdám dopis ten v Miodinu na pcátu. Jinak
by se mnou cestoval 3—4 měsíce pouští. Život
můj jest velmi krušný. Míváme až 12 Celsia pod
nulou a při této teplotě spáti venku beze stanu
není příjemno. Jsem již snám u všech náčelníků
po celé Arabii, ale přecestrádám velice od lou
pežných tlup Razw. Dosudbyl jsem sedmkrát pře
paden. Obyčejně mí později vrátí vův, ale dostanu
ran, ba i nošem mne bodli do prsou.Byl jsem

- 18 dní těžce nemocen, ale sotavil jsem se chvála
Bohu opět. Výsledky jsou dobré a vydám dílo
Ještě důležitější než Arabia Petrasa ..

Z těch řádků zjevno, jaké nové obtíže zmu
dilý učenec musí překonávati. Bůh dejš noumav
néma učenci hojně síly a ochrany k dokonání nové
veliké práce!

O významu nově nalezených aramejských

papyrů pro biblické studium Starého záona

napsal dr. Jan Hejčl velice obsažnouúvahudo
brněnské „Hlídky“ (vis 11 a 12. číslo z r. 1908),
kde jasnými dedukcemi osvětluje otázka židov
ského chrámu v Elefantině (v jižním cípu Egyp'a).
Tam tvořili židé již v 6. atoletí před Kristem
soačnou kolonii, což potvrzují osvědčené historické
správy. Chrám jejich „rgora“ neznamená pouze
synsgoga, nýbrž skutečný chrám 8 oltářem, na
němž obětováno. Budova ta byla dle všeho velko
lepá. Dle líčení nalezených papyrů svatyně ele
fantinská měla patero portálů, sloupy z pevně te
saných (nejspíše ©granitových) balvanů. kryt
« pevných trámů cedrových, dovezených až z dál
ného Libanenu. Dvéře se otáčely na bronzových
veřejích. Uvnitř byly misky zlaté i stříbrné a
množství jiných draboceoných věcí. Armmejština
oněch papyrů jest poněkud starší než jest ara
mejština či „chaldejštiva“ biblická. Sepsány za
Daria II. (424—405) dne 26 říjoa r. 407 před
Kristem (datum v nicb uvedeno: dne 20. mar
chešvanu roku 17. krále Daria).

Ku konci svojí detailní studie dr. Hejči od
mítá velice bystře a věcně domněnku, dle níž prý
papyry jsou dokladem, že Pentateuch ve formě
nám známé nebyl ještě v 5 století před Kr. pro
židy elefantinské žádnou autoritou. Naopak samy
hstiny potvrzají biblickou charakteristiku králů
perských Nový nález papyrů jest novým svědkem
pro bistorickou věrobodaost bible, objasňoje a
potvrzuje věci, o nichž se Starý sákon zmiňuje
stručně.

Zase v roli historika.

Machar svojí až příliš vzletnou fantasií zase
připravil mrzutou chvíli příteli dru. Herbenovi,
ctiteli českobratrakých pohrobkův. Dopálil se na
augsburského učitele Klímu a odpověděl uvojí ori
Ginelní historickou kritikou. Muž jako Machar
zná všecko bned. Nač listovati v Jansenovi,
Denigovi, ©Pastorovi, Weissovi a v koihách
jioých ubožáčků historiků? Rázná fantasie nade
všecko| Gordický uzel všelikých historických prc
blémů proseknese jednodušeširočinou— a jest
hned jasno. Ubobý dr. Kalouu-ek, dr. Goll a jiní
dějepisci, kteří myslí, že „scholastickým“ zkou
máním zaprášených foliantů dopracují se k světla
nejjistěji I Ostrovid Machar vidí přítomnost, minu
lost i badoucnost lip než lékuř vnitřek rany po
mocí Rontgenových paprsků. A tak Machar
v „Čase“ dne 17. t. m. promluvil:

„Myslival jsem kdysi, že by protestantismus
mobl býti přechodní fásí v boji našeho národa proti
římské oblapující tmě — člověk mívá během života
lecjekous pošetilou myšlenka . .. A tenkrát jsem ni
chtěl také dát přešít avůj římský kabát na sugsbar
stý — ale kdo mě vyléčil, byli právě protestanti.
Mojí telezaon obrač okolo lebky jako lidé římětí a
studenou rokou drží doše lidské jak) Řím, Ba, Řím
je konciliantnější: jemu chytrákovi stačí vyznávat
ústy — duše ať si myslí, oo chce. Římjde konečně
i oa pohřeb Edverda Grégra a Svatopluka Čecha —
diplomat, úžasný diplomat. Ale protestantismus je
jako solný sloup Lotovy ženy v Starém Zakoně. Uče!
se Sodomy, jenše chtěl přece rědét, co se tam bade
dít. Zastavil se, ohlédl se a stojí na polovici cesty
smrazen římskou Medusou ra nehbybný sloup. Re
formace počals jako revoluce proti Římua skončila
jeko opereta: mniši se poženili, jeptišky povdaly —
dál ani krok. Za čtyři sta roků ani krok, A zatím
celá te tak zvaná koltara kře-Čanekápodevate. úcti
sty letém působení (s strašném působení) se řítí
v trosky, a protestautirmue, jenž jediný byl povolán
sachránit, co s ní bylo sachránění hodno, stojí jak
ta Lotova žena a dívá se ztroule na Sodomu. Ale té
uš dávno není. Smrduté, mrtvé moře stojí na místě
jejím, a on jí nevidí, protoše je uš dávno tapým ne
divotným sloupem.“

Tak tedy popravuje Machar Herbenovy a
Masarykovy Ččeskobratraké pobrobky. Stojí jeho
slova za kritický rozbor? Anebo měl by katolík
poukazovati se zadostinčiněním, jak sám veliký,
obávaný, geniální Machar protestantism odsuzuje?
Ani jedno — ani drahé. Machar se dopálil a
podle toho dopadl rozsudek. Nač by ho vtakovém
rozohnění šimrala vzpomínka na zápas Herbenův
s „Nár. listy“ ! Konstatujeme pouze proto, že evan

gelíci z K proti kutolicismupředněkolika
eg tolik hlučné Machara velebili. A výlovy jeho„Čas“ uveřejniti musí. Nejsou s tím rázným mažem
totiž šáané žerty, jak poznala pokroková frakce
„Přehledu“ i — sám Masaryk, když musil číati
přísné pokárání Macharovo, uveřejněné pod vý
křikem: „Tomáši!l“ Tenkrát ani slovemse neozval
se strachu před rosjitřeným Ivem.

Bohovědný slovník český

konečně začal vycbáseti nákladem V. Kotrby,
Praha II., Pětrossova alice 200. O potřebě ta
kového velikého, nákladného díla mlovilo so
již dávno £ potřeba jeho stávala se stále pal
čivější. Dobré soaby však narážely na velikoo
překážka, spočívající ve fioancování drahého
podnika. Konečně příkročeno k dílu v oka
mžiku nejnalehavějším ce vším potřebným appa

rátem, na široké basi. Za spolapracovaíky při
blásil se veliký pečet odborných, osvědčených
znalců. Již z prvých ukázkových sloupců se
znali jsme, že slovníx ten bude podrobnov, dle
nejnovějších výzkumů vědeckých pracovanou
encyklopaedil theolegických vědomostí. Slovoík
bade vrcholným dílem nejrůznějších «dborů
bohoslvf; bude pro každého bohatou poklad
nicí vědění, nahražující celé kuibovny, v nichž
Často pracně se mrusí vybledávati u pomalu
vestavovati různé poznatky, jež se naleznou ve
slovníko ihned. Hojné mapy a illustrace vhodně .
dopluí a objasní text. Dílo vycházeti bade mě
síčně v sešitech po 1 K 40 hb. Předplatné na
5 sešitů franko obnáší 7 K. Celkem vyjde asi
80 sešitů. Přes to, že bode potřebí obětavosti
i se strany předplatitelů, zajisté a velikou ra
dostí bude odbíráno netoliko od kapitol, klá
šterů, spolk. koiboven, ale i od jednotlivců,
Jim? na důkladaých vědomostech záleží. [ kruhy
laické jiste radostně uvítují dílo to jako spo
lečnou práci odborných učenců a jako nový
doklad kultorního pokroku národa vůbec,
Nechf bued z počátko se přihlásí co možno
nejvíce abopentů, uby výče nákladu byla hned
úspěšně odhadnuta.

Elektrické
— „ | —————= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný.
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Hospodářská hlídka.
Vzrůstající medontatek dřevaa jeho

cema. Lesy a báje se kácejí neastálea dorost ae
stačí. Zvláště však chybí dřeva tvrdého, k účelům
průmyslovým nesbytně potřebného. Pěkný dub,
javor, jasan, habr, ořech, brušeň, trnovoík a po
dobné drahy jsou k nezaplacení, protože málokde
lze ještě takové stromy koupiti. A jak bude dále,
až poslední zbytky bývalých doubrav, hájů a Badů
z niv a luhů našich zmizí? Jest věru Da čase,
abychom pamatovali na budoucnost a na místech
vhodných, podél potoků, na pastvištích a pustinách,
na stráních a ve žlebech okolo lačin i podél cest,
kde se ovocný strom nebodí, vysazovali atromy
vhodné, jak tobo poloha, podnebí a půda vyžaduje.
Ty časy již dávno minuly, kdy stromy samy se
rosmoožovaly bez lidského přičinění. Nyní samc
volný dorost již málokde se ukazuje. Nesbývá
tedy, než užitkové stromy polní a lesní dosazovat.
K tomu účelu by každá obec měls pořídit lesní.
školku, vníš by se vypěatovaly potřebné stromk
poměrům místním nejlépe odpovídající. Z jara pak
rok po roce každý hospodář na svých pozemcích,
obec na obecninách by měli aázeti stromy polní,
jichž dřevo je hledané v kolářatví, strojnictví, teah
lařatví atd. Posvoloa se tak docílí dorostu bez
snatelného nákladu, obohatí celek i jednotlivec,
kraj zelení ozdobí e předejde se pohromě,jakáž
nám brozí následkem nedostatku dřeva.

Kdy se vyplácí zahradalčení. Vza
hradě každý kousek půdy má býti zastíněn uži
tečnou zeleninou. Slance nesmí ani den zabřívati
holou zem, má-li 8e sahradničení vypláceti. Na
vhodném místě po celou dobu letní musí býti zá
soba růsných sazenic, aby ihned, jakmile se ně
která zelenina oklidí, již byla Jiná po race. Ne
smí se ani čekati, až pouledol lístek zeleniny
zmisí, nýbrž sáhon se ihned rozryje, popřípadé i

boojí, jakmile hlavní sklizeň ukončena. U
rálové Hradce, kdese s úspěchem provádí zele

eriobi ry pol Bale Birolnícitakto: Nas se Bapř. čty salátu,
mesiněj kedlubay,ranní zelí,olarky barofa cerel;



onka získá pár korunek.
Co věnuje Bakonskoe ma zeměděl

ství. Dle státního rozpočtu na r. 1909 obnášejí vý
daje 2803,596 103 K. Z obnosu tohoto věnuje Be
Ba nejvyšší dvůr 11.300.000 a kabinetní kancelář
184.416 K, dále příspěvek na společné záležitosti
státní 300.636-890 K t. j. 13:69, všech státních
výdajů. Ministerstvo financí pošaduje 753234.140
korun, t. j. 32*/, všech státních výdajů, minister
stvo. železnic 465,884570 K, t. j. 20%, všech
státních výdajů, ministerstvo obchodu201,154 090
kor., t j. 8:9"/, všeho nákladu, ministerstvo vy
učování a osvěty 104,618 185 K, t.j. 469, všech
výdajů státních; pense státního úřednictva a sří

* zenců 91,625.626 K, t. j. 399%, všech státních
výdajů, ministerstvo vnitra 46,216 424 K, t j. 2%,
všech státních výdajů, ministerstvo spravedloosti
92,598.190K, ministerstvozemskéobrany87304574
K. isinisterstvo veřejných prací 89 460.704 K a
měnisterstvo orby pouse 50 596840 K, t. j. všeho
všudy 219/, všech státních výdajů. Srasíme-li
z tohoto obnosu položky věnované na h rnictví
18,244 549 K, dále náklad na státní lesy a statky
12972870 K a na ústřední správn těchto statků
1,602.058 K, sbývá na vlastní semědělství a les
nictví pouse 24,771.838 K, t.j. 13%, všech stát
ních výdajů.

Zemědělská organisace v Německu
v mnohém předhonila naše české zemědělcea jest
rozšířena především v jižním a západním Německu.
Největší jest bavorský se.ský spolek se 138.055
členy, bádenský s 63810, porýnský s 55.097,
vestfálský 8 48500 atd., všeho členstva v polovici
r. 1908 bylo 367.510 Osm srazů má avé listy,
devět jich uděluje právní poradu, devět spolků
zařídilo pro svó členy pojištění, 8 spolků zpro
atředkuje v životním a požárovém, 6 v úrazovém,
4 v krupobitním a 2 v dobytčím pojištění. Zboží
různého zprostředkováno přes 10 mil. metráků. Tři
svazy mají pro své členy stavební kaucelář, banky
selské 7 svazů, zprostředkování dělnictva vedou
2, prodej statků jeden, prodej řepy kontrahuje
ze své členy jeden atd Veškerý obrat peněžní ve
spolcích činil 205-7 mil. marek (2427 mii. K).

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u banky SLAVIE v Praze.
OY“ Pište ©sasby. "Ji

Z činnosti katol. spolků.
Z Černilova. Valnáschůze,čestníčlenové,

přednáška, volby. — V neděli dne 17. t. m. ko
nala Jednota naše svou řádnou valnou schůzi obou
odborů. Ačkoli počasí bylo právě velmi nepobodl
né, přece prostranný apolkový sál byl naplněn členy
3 bosty, kteří přišli, aby jednak přehlédli celou
Činoost za rok uplynulý, jednak aby vyslechli řeč
milého lidového řečníka vsdp. kanovníka Fr. Šalce
s Hradce Králové. — | Zahbájiv schůzi uvítáním
přítomných, poukásal předseda vldp. děkan J.
Seidl ke skvělým výsledkům prací Jedncty naší,
pazuačil směry, jimiž členetvu neustále bráti se
jest, vytkl i krtěí, Bohu díky marné a nevysvětli
telné úsilí „přítelíčků“ jednoty, vzdal zaslouženou
chválu členům mnobými způsoby zasloužilým. K da
nému pak návrhu jednomyslně zvoleni čestnými
členy jednoty, sasloužilí o Jednotu: dp. Jos. My

nařík, jednatel, dp. Jos. Profons, farář v Křižli
cích, jenž neobyčejně cennou knihovnou i s nadá
Bím obdařil osadu černilovskou, a p. Ant. Toman,

kladník. — Na to pojednal vsdp. kanovník v
ouhé, poutavé řeči o věci časové, totiž „O soci

álním pojištění.“ Velmi krásně a jasně vysvětlil
předlohu zákona o pojištění invalidním a starob
ním, poukázav na přednosti i také vady předlohy
této. Sonhlas mezi řečí a dlouho trvající nadšený

potlesk byl odměnou vsdp. řečníkovi, kterémužéž Pán Bůh popřeje hojně adraví a síly, kteréž
lidu věpuje a jehož učitelem a miláčkem se stal!
— Po té podali jednotliví fankcionáři avé zprávy,
kteréš s uznáním jednomyslně byly echváleny, s
vykonápy volby nového výboru. — Za nadšení
schůze tato velice zdařilá skončena. Příští
neděli po odpoledních službách Božích začínají
opět poučné přednášky pro náš dorost i dospělé.
— Další činnosti Zdař Báb!

Katolická národní jednota v Nov.
Bydševě konala dne 17. t. m. řádnou valnou
hromadu. Dle jednatelské správy pořádáno v r.
1908 13 výborových schůzí, 2 mimoř. valné hro
mady a 10 členských důvěrných a veřejných echůzí,
Ba nichž pojednáno bylo o organisaci a nymější
sitaaci katolíků ve veřejném životě, o výsnamu
apolkového prapora, o volné myšlence, o rodině,
o klerikalismu, o ženské otázce, o otázce dělnické,
o emancipaci šen, o sdružení křesť, dělnictva, o
organisaci katol. mládeže a j. v. Nezapomenuatel
ným dnempro jednotu je den svěcení spolkového

praporu pod protektorátem J. O. Em. br.Mensrífa z Chotělje, kterášto slavnost byla opravdo

bylo sedm, jichž výsledek byl vždy stkvělý. Počet
členů na počátku roku obnášel 47 a do konce
roku stoupl na 185 Vkaždé výborové schůzi při

(mání byli noví členové. Dle pokladniční zprávyyl za rok 1908 peněžal obrat 3207 K 64 bal.
Rosmnožena byla spolková knibovna, předplaceno
250 exempl. Sv. Vojtěcha, 70 exempl Štítu, 180
exempl. Jitřenky, 10 exempl. Obaovy,20 exempl.
Meče, po 10 ex. Živnostaík, Dělník, Žena,Mládež,
5 ex. Sels. Listů, 10 ex. Práce a j. v. Čisté jmění
spolku obnáší 971 K 73h Zisk z r. 1908 byl
606 K 14 h — Čestaými členy jednoty ve valné
hromadě jmenováni byli: J. O Em. hrabě Meos
dorfi a Vincenc Šetina, kaplan. Po valné hromadě
ustavila se skupina „Všeodb. sdružení křesť. děl
pictva.“ Kéž jednota ve svoroosti a práci všech
členů pokračuje na této cestě dále, aby byla plat
ným činitelem v našem veřejném životě a oporou
kříže a naší milé vlasti!

Z Bousova u Ronova nad Doubrav
kou. Myšlenka kat. organisace mládeže, přijatá
s takovým nadšením ve všech obcích farnosti r.
novaké, přinesla i hojné ovoce v naší osádě,
mocně prostoupené živlem evangelickým a agrár
ním. Radostno bylo spatřiti veliké účastenství na
300 osob, jež sbromáždily se, aby vyslechly řeč
p. prof. Fr. Kohouta z Čáslavě, který uvolil 8e
promloviti o organigaci mládeže katolické. Dp.
Martin Klonda, kaplan v Ronové, zahajuje scbůsi
a uděluje slovo p. řečníkovi. Ten ve své procítěné
a přesvědčivé řeči ukazuje na důležitost kat. orga
nisace vůbec a mládeže zvlášt a to se stanoviska
vlasteneckého i náboženského. Vysvětluje pak, co
jest to organisace mládeže kat. a ovádí, že úloha
Její jest vychovati nám řádné cbaraktery Čechy a
katolíky. Naznačuje cesty, kterými se bude k do
sažení účelu toho bráti a vybízí přítomné jinochy
a dívky, aby cbrabře se postavil. pod vítězný
prapor kříže. Řeč jeho přerušovaná četnými pro-,
jevy souhlasu povzbudila přítomné tak, že všichni
jinoši a dívky dali se sapsati za Členy organisace.
Dp M. Klouda vybízí ku konci echůze přítomné,
mesi nimiž bylo viděti i dosti příslušoíků stran
Jiných, aby se otevřeně přihlásili ku slovu a pro
jevili případně své mínění. Nepřiblásil se nikdo a
proto ve světle tím podivnějším se jeví počínání
některých pánů, kteří ještě než posluchači ge ro
sešli, v sousední místnosti se rozčilovali. Nač to?
Pravdu sobě mluvme, dobře spolu buďme!

Z Chvalovicepod Želounými horami.
Konec koranoje dílo, mobli si říci obětaví pra
covníci kat. organisace z Ronova, kdyš v neděli
17. ledna zapisovali členy organisace mládeže kat.
v této svou láskou ku katolickému hnutí proslulé
obci. Nebylo kat. jinocha a dívky, kteří by se ne
byli přihlás.li. Prostorný sál naplněn byl do po
sledního místa, když ujal se řeči p. prof. Kohout
z Čáslavě, aby povzbudil a přijal mladý dorost
našich katolických řad. Osvětliv smutnou a rozhá
ranou dobu nynější, jež podvratně působí v ro
dinách, obcích, zemi ietátě, dovodil, že lepší časy
Ise čekati toliko od návratu k praktickému pro
vádění zásad křesťanských. V tom přesvědčení
musí růsti naše mládež, budoacnost národa a
k tomu ji chce vésti organisace mládeže. Úkol
její ukazuje odznak, který si zvolila. Na lipovém
listě v národních barvách atkví se kříž, spojené
race a pluh. Chceme, aby naše mládež byla prod
chnuta láskou k vlastí a národu, láskou ka kříži
a jeho spásonosné nauce, aby rostla v upřímné
bratrskosti a byla pilna, šetrna, svých povinností
vědoma. Slova jeho sledována byla s plným pořo
suměním, jak také svědčily o tom stálé projevy
souhlasu. Dp. M. Klouda, kaplan z Ronova, dě
kuje řečníku za jeho ochotu a vybízí přítomné,
aby, nesouhlasí-li s vývody přednesenými, otevřeně
se přihlásili. Zdůrazňaje tuto svobodu slova, kterou
nabízíme, aby neopakoval se zjev, jak stalo se
v Bonsově, še příslušníci stran protichůdných ve
řejně se nepřihlásili, ale po straně se hněvali. Než
přes toto vyzvání tak důrazné nikdo ne nepři
hlásil. Odbočka chvalovická bude jedna z nejsil
nějších. Kéž příklad farnosti ronovské nalezne
v brsku hojně následovníků! Statečným jinochům
a dívkám všech organisací pa Ronoveku : Zdař Bůh!

Z Lomnice m. P. V neděli dne 17. ledna
sehráno na nově zříseném jevišti katolické jednoty
divadelní představení „Spanilá Savojanka“ od J.
K. Tyla. Celková souhra, jakož i vypravení kusu
bylo zdařilé, e účinkujícím za výborné provedení
přidělených úlob dostalo se hojné pochvaly od
velmi četně shromážděného obecenstva. ©Budiž
vsdán uctivý dík všem účinkajícím, zvláště důst.

p Kudrnovskému za obětavé nacvičení a řízení!lného uznání zasluhuje také umělé a za mírnou
cenu provedené namalování nových dekorací od

pane Fr. Kadrnovakého, oletopřodaedykatol, jednoty a dekoračního malíře z Pecky, kterýprove
dením dekorací těchto poznova svoji dobrou po
věst co skušený odborník potvrdil a může směle
odporačen býti pro svoji solidnost a vskatku

krásné provedení ka podobným„Pa všem
palle organisacím a katolickým j . Srůjovému|

Z Říkova. Velikýdojem a vzrušení zase-.
obala sde ochůse, kterou v Říkově vykonala or

Českoskalická, Po nadšené řečí známého
čníka p. sekretáře Mušíka z Hradce Králové za

ložena byla ij u nás organisace katol. lidu. Nie
nepomohlo našim příteličkům vystoupení páně Ře
hákovo, jehož „osvícené“ řeči p. sekretář v dlouhé
replice podrobil důkladnému rosbora a kritice.
Pan Řebák avíjel se jak bad, mluvil konečně tak,
že předseda echůze byl nucen odaíti mu slovo.
Agrárníci zdejší prokookli jednání agrárnické
kliky a obracejí se k pravdě. Nově založené or
GAnisaci a všemu jejímu konání Zdař Bah!

Ze Svlšťan. Sohůse, kterou ve Srišťanech
konali přívrženci strany katolické a při které řeší
6vou všechny uchvátil p. sekretář Mužík z Hradce
Králové, měla zdárný výsledek. Založena velice
silná organisace, zlskání i mírnější dosud protivníci
naši, takže přibláci:i se ku straně, kam uš dávno
táhlo je srdce, ale růsnými ohledy byli sdržováni.
Při schůzi této prodáno bylo dvé bloků na stavbu
spolkového domu katolického v Libštátě.

Z České Třebové. V nedělidne 17. t.
m. pořádala odbočka Všeodb. sdružení důvěroou
schůzi v vále p. Kestřánka, ve které za účasti asi
300 osob vbojího poblaví přednášela al. Jakub
cová o postavení žen ve veřejném životě. Před
náška sledována Se vzornou pozoroostí a častý
potlesk svědčil, že posluchačům alove slečny Ja
kubcové se jak náleží líbila. V této schůzi měl
dle svého slibu přednášeti o politické situaci vip.
V. Krenk z Ústí n. Orl., kterýšto však pro po
vinoosti v duchovní správě musil, ač nerad, slib
svůj zrušiti. Téšíme se srdečně, že jednou později
určitě do Třebové přednášeti přijede. Svolavatelé
scbůze vzdávají tímto dík al. Jakubcové za její
krásnou přednášku; účastníkům schůze pak děkují,
že v tak hojném počtu v tak hrozném nečas»,
který před zahájením schůze byl, se do schůze
dostavili. Příští schůzi zdař Báh!

Ze Sezemie. Křesfansko-sociální spolek
šen a dívek pro Sezemice a okolí pořádal 17.
ledna ve 2 hod. odp. ve srých místnostech „u
Stárků“ valnou echůzi s přednáškou vlp. P. J.
Beneše, organisátora a kaplana z Chrasti. P. řečaík
ve své řeči: „C) nutí nás, abychom sa spojili“
poukázal krátce na bídný stav hospodářský i
mravní. Šířeji zabýval se tažbou pokrokářů „sre
formovati“ manželství katolíků, Poukázal na zhoubné
výsledky této akce. Dile ukázal na některé pří
činy dnešní pokleslosti mravní u naší mládeže a
na důležitost mravní výchovy v rodině. Vytýkal,
že děti tak záby jsou posílány do továren, kde
při nedostatku vzduchu abíjejí "svůj mladistvý
život a ve apolečnosti slyší věci, kterých slyšeti
Ještě nemají, a tak mravně klesají. Dovodil, že
právě rodiče iusí položiti základ, na kterém by
se mohlo budovati dále. P. řečník pak udává, čím
by rodiče mohli zaměstnati děti ze školy vychě
zející aspoň do 16 let. — Pi Balcarová, jednatelka
spolku, která má lví podíl o zdar schůze, vzdává
vlp. Benešovi díky nejardetnější za jeho obětavost
a námahu. Každý si přál, aby p. řečník k nám
sevítal znovu co nejdříve. Po přednášce rozvinula
8e na vyzvání samého p. řečníka čilá debata.
Klidný průběh schůze nedal spáti našim švarným
sokolíkům; vědyť dostali povel, aby, kdekoli ae
objeví P. Beneš, schůze jeho snemožňovali.
k tomu fysickou sílu mají, tím pochlubil se tlu
močník sokolských citů br. Procházka. Bujaří 80
kolíci, ač nezvaní, s blukem vhrouli se do míst
nosti a poněvadž proti přednášce nemobli ničeho
namítati, vzali útočiště dle svého zvyku ku bab
skému klepu, že p. Beneš je ve spolku se židy
u štve proti Sokolu. Bylo by dobře, kdyby páni,
když sami máslo na hlavě mají, nechodili mnoho
na slance. Dlouho-li toma, co br. starosta Sokola
Dr. Rychtr, syn katolických rodičů, jak sám vy

znává, hostil © ek při sabijačce bida Wachtla,wlěra Němce Nežnáš řečník vše e klidem vy
slechi, objasnil místní situaci a veřejně pro, i
že nikdy neštval žádného továrníka proti sokolům,
ač neměl nikdy příčiny, aby je snad obhajoval.
První 8alva selhala. Vystoupil p. Roubíček s Husem,
toť útočiště všech pokrokářů a frázistů. Nastal
jásot. Ale na otázku, zda někdo četl spisy Husovy,
kolik se jich řídí tím tolik velebeným životem
Husovým, hrdinové ntichli, a letem sokola odlétli
a stratili se z parády. Nevíme, jak br. pohlavár
byl se svým štábem spokojen; ale na upozornění,
že by celý tah se mohl octaouti před tribunálem
soudním, dovolávali se křesťanské lásky. Poněvadě
všechny místní politické strany se organisojí, ta
na návrh vip. P. Víta Štěpánka bylo projeveno
přání, aby stoupenci národní katolické strany
v naší kolatoře po většině katolicky smýšlející se
sorganisovali a vědy drželi se besla „Svůj k svému“
jak ve směru národním tak i v obledu nábošen
s«xém. Dnes je třeba otevřeného, přímého jednání.
Buď přihlásíme se pod prapor kříže, nebo jeme
proti němu. Buď s Kristem nebo proti.

Kupte ol tyto opisy:

KareliV.jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Bahula, Cena 8 K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
Pio Jih Sahula. Cena 1-80K.

Objednávky vyřídí
Biskupská knihtickárna v Hradel Král.



Slaslná domáznosí
příraění kniha a účetní zápisník českých, křesťanských žen

a díveks kalendariem na r. 1909,

má DÝd v Každé TOdIDě|
Jeťnevyhnutelnou pomůckou pre každou

pořádku milovnou a o rodinu starostlivou hospodyni.
Zvláště oddíly: „Potraviny“ a „Účetnictví“ v do
mácnosti s podrobným návodem a praktickými tabalkami
účetnímibudou hospodyňkám vitenými. Hodíso
též za účelný dárek pro dospělé dívky, zvláště pro
nevěsty. — „Šťastná domácnost“ úhledně hrožírovaná atoji:
1 výtisk franko80 hal. Pre členy katol. spolků a
erganisaci: 1 ex. iranko70 hal., 6 kusů franko
3 K 30 h, tucet (17 kusů) franko 6 KG.— Objednávky
obratem vyřizuje vydav. Frant. Svatek, redaktor
„Krítků“ w Praze— WH.,Salmovská ul.

MASOPUST 1909.

Novinky veškerých pří
prav a ozdob na dámské

tollety.

Vějíře,pánské i dámské
rukavice a prádlo,

kravaty atd.

Fejgl 4 Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Kněžské kolárky a
náprsenky.
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zlatá medaile.Paňiž 1005

Mkmale Londýe 1005,zlatá medaile.Praha boos.
diplom čestnéhouznání Vídeň 1006, zlaté medaile

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobkyvšestr. uznané.Vzorkya cenníkyzdarma »franko
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Světoznámé lomnické
u o suchary u
vyráběny z borakého másla, jsou pro svoji vý
tečnon chuť velice rozšířeny. Suchary možno
uschovati bez nebezpečí, že na své jakosti

utrpí a zasílají se v každém množství jendobírkon.

Petr Vinklář,
první výroba lomnických uucharů

w Lomnici nad Popelkou, Čechy.

Suchary moje uznány jsou v místě za nejlepší.

(zmeny,
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Novinka! Novinka!

Kvínu, čaji a kávě
zkuste

(oskéoakosŠalno
výtečné výživnézákusky, veliceA ztravitelné.

Balíček 50 h, větší S80h.
Zásilka 5 kg obsahnje 35, větsích 20 ballčků

a zaslla se franko — franko se srážkou 109.

Dr. St. Rejthárek,
EKrál. Městec.

Jindřišská ul. 1.,

doporučuje:

želesné skládací po- železné mycístolky

atele od . „K "9 plemé nesl a 5—železnéskříňovépo- ak "E10 —| Š
stele s 3díl.matrací žalouné stojany na
od. . . .K27— haty od K 11—
"Úplné zařízená lůška od K 38 —.

Skládací polLísedátka

Abrad. klád. lonočky u
zahrad. sklád. enošky U ldon, Jabradnnálylák,
zahradní patentní avi

novací zástěny K 36-—

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
sa cemy zvláště výbodné.

KX

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak teobnické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda i vnitrozemaká, takraniční.

Kancelář „Hětel Hyršl«,

*Zápiené 6 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému | dacho
venstvu a sl. patronátním úřsdům k opravorání

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se osle
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu s provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zbotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medaile z výstavy v Pardnbicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "Jag

Paramenta.
URánÁ"Sadibné

PU

(bratr P, J. Hoškadly, faráře vo Týpraohticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
vsech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
(INEEUNGGNENNNENEANIIMNCOMURNEUXNNMNNY

WmutTATIUSA-. .1Ir“hnpnmamE.

h sklenářům4 hrudnkůn
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

24krát24 cm po 11 h) 10 kg tmele skl: nářskéhoVRRE oa moht
26krát?t cm bo 13 p | Sklenář. zaručeně vyzk.
26krát30 cm po 15 h( diamanty kos za 5 K.
30krát30 cm po 17 h Dodáním
30krát32 cm po 19b kamkoliv drabou.

K. V. Skuherský,
c. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“.
Přiúplnýchbodnáchzvláštní

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
w Hradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.korJózaef
kórát 16 „« — Prala,
Ferdinandova tř. 48. —
VídešoVIL.,Mariakiiforstr.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.a

Legitimace
dle $ 2. shromašdev. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati ise levné

Ahhnaké knhtakérě v rade Krdoní



Doporučujeme

Velodůstejnému

duchovenstvu!
. Praha-i, ul.

an VlANěk, „,srěté
Konviktaké ul km aedě speonv ul., vyu p spe
cielně nakostelní náčiní, dovoluje

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně račné praco“
vamých kostelních mádob a máčini,
jako : monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pyenky, nádobky a t. d., všev přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původuí

Intencí a jem o ohni zlaté a střídbří,Na požádání hotové

na právy Mý nh nákresy neb ceuníky franko,Se velkoré výrodky a slacení ručím. Největíí výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednodaššího do nejstkvostnéjškho. Chndáim kostelům úle
va v placení. Více nanání po race. Žádné presvvané vý

robby bezcenné. Vše posílám již posrécené.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
ebývalou?a

| Použila jsem do vyválřky

|za 6 haléřů:
»Saponit« s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení.
Prrní český katolický zárod ve Yidní.

František kuber
Dílna ku vyšívání

pr©$a zhotovení ku
Ň stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

20VidE,
VTI o., Kaiser

strasse 5., vedle La
saritskébo chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

KEED X GBDKEODX GRDX BD X

Jan Horák,*
ž
x83 soukenník

v Rychnově nad Kněžnou:
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná

x

XC83Xce3

UHRÁNÍ zvláště z kruhů vele- ;
JE důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- JE

oluze mého ryze křesťanského závodu za

a dobu více než třice“iletého působení.Učiňie, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volgjemnélátky na taláry.
|Véžaaoplátkybezzvýšenícon!

XGebdobXA0XA6DXABDX

uměleckýobraz Madonny, Kri=
sta neb krajiny Ati. v nejsolidnější

úpravě, jano dodivá nejlevněji

první východočeský umělecký závod

Jos. Kreslicha
v Hradci Králové.

Závod pozlacovačský. Výroba rámeů.

Obchod papirnický.
Dlouholeté renomé zárukoum a

na reelníobsluhy, na

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jakotvýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

© Řetízky, prsteny, náramky,
at jehlyajiné zlaté a stříbrnéskvosty
jé — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách, Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

oken kostelních.
PRAHA-I,

8. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. »9nové blíše Ja
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje seTpav

Ů6za

Volkeré rocpočty, nkizsy | odborná rada bezevší závaznostikm definitivní

OR" Nostotnáfvařejná| písemná;pochva!nájurnání,ij
Založeno roku 1836.

Nejlevnější a nejrkusnéjší

se dětskévozíkyu velkovýrobce firmy

s Jos.Ježek,
v Hradci Králové.

7: Žádejte cenmiky.

Ke všem příležitostem

praktické dárky
za velicelevné ceny nabízí G

V.Šolc,
zlatoík a stříbrník,

přísežný
„soudní zzalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velky výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

"" .

Šob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

vwHradci Králové,
2 (proti Graodhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
= za49 až5%

úrok a to dle výpovědi.

SRB“ Složní lístky na požádání zdarma. "08

Uhlí nejlepšíjakosti

Vyxnamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradce! Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke=
otelních nádob ze stříbra,

bronaa a jiných kovů,odnějjednoduššíhodo nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryse církevním slohu.
Vše přeaně, čisté a důkladné

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš úmožněso
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskon Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby v ohni“
slatím za ceny ve levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzo nspočty, 1
hotové sboší něukáako
se zašlou.

Ohudělm kostelům možnosplácet bes přirážek.
(NP* Sta odporačenía čestnýchuznání po ruce. B)

Prosímveledůstojnédochovenstvoo laskavoupřízeň
O důvěra závodudomácímu.UoD
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Změna jednacího řádu.
(14) Předloha opravy jednacího řáda sně

movního, jež dělá pp. parlamentárníkům takové
obtíže, má býti odložena až na konec, kdy
řekne bezpocbyby vláda: „Nejde-li to, tedy
tobo, pánové, nechte l“ K věci této, jež je částí
ústavy, je třeba dvoatřetinové většiny, jež se
nenajde ani na straně slovanské; jak pak teprv
e Němců, kteří jsouce v menšině a vědouoe,
še se nikdy do většiny, jež by byla dle jich
choti, nedostanou, o žádnou oprava nestojí|
Každá strana navrhoje něco jiného a ta je
ovšem k dvoutřetinovéma soublasu daleko. Za
vládním návrhem stojí hlavně němečtí křesť.
soeiálové, Poláci, kteří vidí v ví zajištění děl
poati parlamentu a tím i posílení velmocen
ského postavení říše, jak na venek tak oproti
Madurům, kteří až posnd z parlamentárních
amatků této polovice jen těžili. Ostatní menší
strany cítí se zostřením jednacího řáda ohro
šeny, poněvadě by nejen imunita poslanecká
utrpěla, ale i t. sv. piloé návrhy, jež by v ji
stých případech mosily ustoupiti vládním před
lobáw, pro něž musilo by se dle nové změny
najíti nikoli 20, ale 60 poslanců.

Nahlíží sice každý, že jednací řád seně
movny je zastaralý a že masí býti opraven,
hlavr č©novému, na lidové basi stojícímu a roz
množenéma p:riamento přizpůsoben, ale každý
také se bojí, že bude opravou on postižen,
ježto neví, nebude-li moset dnes neb zítra
vetoupiti do oposice a dělati obetrokci, jež je
sbrací, jejíž ostří oamířily by menší strany
proti sobě,

Při doešních neupravených poměrech ná
rodnostních v Rakonsku není divo, že ci chtějí
právě oposiční strany nechati zadní dvířka 0
tevřená, aby mohly aspoň zmařiti, co nemohou
ve evůj prospěch obrátiti Dejme tomu však,
še by 8e i podeřilo najíti pro sménu jednacího
řáda dvě třetiny sněmovny; bude tocv platno,
mepřijdou-liČeši a Němci do Vídně emíření?!
Obě strany jsou v parlamentě tak mocné, že
těch 6O poslanců vždy najdou, po případě še
hrabým násilím budou vždy 8 to jednání zne
možniti,s tak bade obstrukce česká na obzoru,
bude-li vláda nadržovati Němcům, německá,
učiní-li koncese po právu Čechům, což zoa
mená ve vysoké němčině: vládnonti proti
Němcům.

Nejkrásněji vyspravený jedoací řád ne
bude nic platný, jestliže ce nesábne k základu
— k revisi celé ústavy, jejížto volební řády
jsou sice poněkod nové době upraveny, která
však sama jinak je naprosto opotřebovaná a
zastaralá. Nejdříve ačínili do ní průlom Ma
daři, kteří jednoduše nedali svým národům, 00
jim v nedostatečné míře, ale přec prosincovka
zaračovala a kteří se na maší polovici stále a
stále prohřešají, s o to ostatní postarali 8e
Němci, kteří si počínají, jako by $ 19. základ
mích zákonů aoi oebylo, jako na posměch po
vyšojíce vvůj jazyk za státní a to nejen v oc
vísách, ale i v úřadech, jež jsou přece k toma
sde, aby ústavní zákony nikoli kritisovaly, ale
v dechu ústavy s platných nařízení prováděly.

Jak jsme ee kdysi rozčilovali vůči jasy
kovým nařizením Stremayerovým aejhle, dnes
po 38 letech byli bychom rádi, kdyby je Němci
espávali! Tuk daleko jsme to dopracovali, a
jak zahraniční věci stojí, není naděje, že by
weNěmci tak dalece opanovali, aby nám rovno
právnost české řeči před úřady dobrovolně
uznali. Naopak jakási tajemná vie major (vyšší
olla) k tomo pracuje, aby němčina bez zástapců
ebos národů, beze všeho parlamentárního jed
nání, tedy bez sákona a proti zákonu i právo
stala se řečí státní, nikoli pouze via facti, ale
de jure (zákonitě). To, co dnes se děje v oboru
železničním a soudcovském, je výsměch základ
ním zákonůmústavy, kterou boří tadíž ti, kteří
ji eami utvořili. To, co starým Němcům ráza
Plenerova stačilo, nestačí jiš Scheinerům, oni
ehtějí stůj co stůj rosbíti zemský sněm tohoto
staroslavného království a bez něbo opraviti
jasykovou otázku dle okresů, čili rosděliti toto

roncho nesešívané nikoli losem, nýbrž svými
německými nůžkami.

A v takové době chcete zjednati náprava
opravou jednacího sněmovního pořádko! Co
jsou platny nové papírové manžety individua,
jež je sešlé od hlavy k patě?' Ty to nespraví,
naopak v tomto případě sešlost toilety stane
se ještě křiklavější. Chcete-li z něho adělati
člověka, musíte ho celého ošatiti; rakouskou
ústavu nevytrhocte změnou řádu jednacího,
nýbrždokonalourevisí,avCislajtaniinesmíse
čekati, až k tomu Maďaři dají popud novým
útokem aa pragmatickou či finanční stránka
ústavy, národům této poloviny masí se dáti
ústava, která by odpovídala jich potřebám,
blavné však jich historickým právům, která
by je upokojila, aby se mohly státi opravdu
sloupem říše jak proti M:ďsrům, kteří jí bledí
využitkovati, tak proti Němcům, kteří ji chtějí
přivésti do vleka cizího státo, od něhož oče
kávají pomoc nikoli pro říši, ale pro svou
velkooěmeckou ideu.

Muďarům se při takovémto „vyrovnání“
dobře daři; proč by oni chtěli změnu ústavy,
svlášť když nepřišla ještě hodina jejich? Tato
ústava zaračoje jim jejich bezpráví, páchané
Da národech slovanských, ti jsou prozatím
8 dualismem spokojeni, poněvadž každá nová
ústava zanesla by do Zálitaví pradký národ
nostoí boj a oslabení velkomaďarské idey.

Ale zde v Před itavska potřebajeme ji
ného ústavního zřízení, jež v budoacnosti ne
může býti žádné jiné, než jaké vyšaduje a
předpokládá historický vývin říše, základ, na
němž mocnářství Habsburků bylo zbadováno.
Ovšem beze změny na trůně nebo bez roz
hodné odálosti zahraniční, jež by měla vliv na
novou konstelaci říše, není na revisi ústavy po
myšlení, ale právě proto nepřišel ještě také
čas na nový jednací řád, ježto ten sám o sobě
neznamená pro uklidnění národno:toích třenic,
lépe řečeno zápasů, ničeho. Pr.to hledí to ně
kteří páni uecbati na konee, kdy se nebude
moci nic zkasiti, hlavně však asi proto, že
doufají do té doby v utvoření parlamentární
většiny, která by byla s to, nový jeduací řád
podepříti, a 8 ní i parlamentární vlády. O ně
jaké oktrojírce, jako kdysi bývalo, dnes ne
může býti čeči již k vůli Maďarům a k vůli
prosincovce, jež zrušení ústavních poměrů a
zavedení absolatisma vůbec nepřipouští. Patří
na to eilná ruka.

Volné listy,
Dejme si slovo. Na zjevy společenské nelze

ovšem naglrati v jejich vnitřní podstatě, proto
že tajemné ono dění není poznání našemaopří
stupuo, ale za to můžeme pozorovati společen
ské zjevy v jejich vzájemném vztaho zovnějším,
určovati, kterak jedna zvláštnost pojí 60k ur
čitým zvláštnostem jiným a kterak ve skut

Sie odhalojí ve duše jednotlivcův a hromadnýchavů.
Ten tam jest dnes již názor socialistický,

že podmínkou a hybnou silou společenských
přeměn a šivotního vývoje jeou hmotné hospo
daářské poměry. Naopak čím dál víc razí ci
cesto přesvědčení, že jedině myšlenka lidská
jest hnacím perem velikolepého společenského
proudění. Vždyť názorně lze to dokázati na
socialistech samých. Jejich zakladatelé acbytili
se názora Fenerbachova, že neexistoje nic neš
bmota. Čím jiným byl tento názor, než do
močnka, než lidská wyšlenka? A právě tak
výplodem ducha jest názor socialistický, j:ně
s obměnami svými vyproudil = onoho mínění
Fenerbachova.

Důsledně každé společenské hnatí nestojí
mimo řetěz příčin a účinkův a nemůže býti
vyňato ze leda životních jevů. Platí to ovšem i
o bnotíkatolickémv Čechách,které,jsoucpod
miňováno, stej .6 zase podmiňoje jiné. Již z tobo
to sákonného blediska patroo jest, jak neprav
dívě mlaví a píší ti, kdož veřejnosti namloa
vají, že hnutí katolické jest uměle vyvoláno.
Tím více však sřetelna jest nepravda tvrzení

Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pdích v poladme.

toboto, máme-li zření ko konkretním příčinám,
jež hnutí katolické vyvolaly.

Jsou to zajisté hrobé a drohdy i surové
výpady socialistické, které — bohužel — dosti
dlouho jsouce přezírány, mnoho náboženských
zpoust způsobily ve třídě dělnické; bylo to
plytké náboženské svobodářství novinářů, a
nejnověji ke všemu tomu přidražilo se hoatí
pokrokářské a nakonec ze směra pokrokář
ského vyloupli se volní myšlenkáři. Všichni
táhnou za jeden protikatolický provaz a mají
před očima jeden společný cíl.

Hledíme li tedy k soustavnosti, která na
místo dřívějšího rozptýleného harcování v proti
katolických útocích se dostavila, musíme ge
jen diviti opovážlivosti, která tvrdí, že kato
lická strana jest zbytečná a že roší národní
jednotu.

Vizme v tomto ohledu na příklad strana
pokrokářskou! Tato strana ještě nikdy neroz
kládala, že baatí katolické jest zbytečné a že
nemá oprávnění. Aby takovou hloupost tvrdili,
na to jsou pokrokáři dost chytří. Naopak, ena
šíce se nás usilovně potírati, již samými how
ževnatými nájezdy mlčky přiznávají, že 60 mn
síme brániti. A právě titíž pokrokáři, kteří 60
nám tolik lepí na kůži, přioatili nás vyhledá
vati účinné doševní zbraně, pobídii, abychom
se asilovněji vzdělávali, volili vhodnou taktiku
a pozorně obhlíželi válečný terén. Opětný
v tom doklad, jak jeden zjev podmíněn jest
zjevem jiným. .

A proto popírati oprávněnost katolického
hnatí, jest tolik jako počínati si dle způsobu
onoho kaprála, jenž ptával se nováčků, proč
masejí se brániti, když napřítel šene na ně ú
tokem. Jestliže tedy kdo hnatí naše problašaje
za neodůvodočné, dokazaje jen, že vtip mu
vyschl jako tvaroh oa slunci a že nehodí se
leč k tomu, aby obáněl se plácačkoa a na sdi
moochy pobíjel.

Vždyťi tonsilování protikatolických stran,
aby avedly pod své prapory mládeš, odhalilo
opětně katolíkům nový cíl, aby chopili 8e or
g10isační práce i na tomto poli. Věříme rádi,
že i tato činnost naše je muohým stranám ne
milá, ale již nám na ni nkázali a my jsme 8i
jí všimly tak, že nastávají pravé organisační
závody a že rozhodnuto vude nakonec dle toho,
čí tramfy badon silnější.

Všechny urážky, pomlavy, snižování u
bezmezaé drzosti stačily konečně, aby pře
mohly trpělivost katolíků, zejména kdyš čím
dál víc protikatolické ogitace sůčastňají 8e po
křtění i nekřtění židé. Oihazovali nás do kouta
jako zavazadla, a hle ogoí mrzatě poznávají,
že ta zavazadla jsou jim velmi těžkými a že
se nedají již odkopnonti. Vedle zástupů do
spělých, sezelenej ve tváři, pokrokáři a volný
myšlenkáři, řadí se na obrana svého nábo
ženství čilá a nadšená mládež. To jest pro
avrohovaný náš pokrokism velmi povážlivé.
Tak se to bezky deklamovalo a prorokovalo o
blížícím se království pokroku a osvěty,takové
badily se naděje o povaleném katolicismu, a
ble, dnes po dlouhých přípravných trampotách
tožby se boří, evět jest tak divně změněn s
tak maohé, co nebylo, začíná býti.

Oh ano, novékatolické pokolení povstává,
blíží se sebevědomým pochodem a ohlas kroků
jeho mnohým jest velmi nepříjeraný. Tak pra
cuje myšlenka, ješ má právo oa život. Bez
oceli po boku, beze zlata v sáčko, ale se
sohopaostí myšlenky v blavů možno vykopati
mnohdy věci veliké. Ještě mnoho práce čeká
na katolické organisátory, neboť širé lány leží
ještě ladem. Jeme v takových poměrech, že
není radno příliš mnoho mlavit o tom, co 86
již vykonslv, nýbrž o tom, 00 80 posud nevy
konalo, nebo co se vykonává Špatně, Jest pro
nás v přítomné době povšimnatí bodnější ne:
rošná činnost, kterou jsmevzbudili, jako spíše
klid na mnobých ještě místech, kdež se ne
chápe, že klid jest nepřirozený duchu lidskémo
a že jest příznakem hrozícího úpadku. Elíd
v katolických osadách jest živnou půdot ba
doucí činovsti, čionosti však protikatolřelé.
Ostatoě i tam nepřítel nezabálí, ale pracuje,



byť tvářil se třeba pokojným a nevšímavým.
Jsa poučen a nechtěje na sebe uposorňovati,
rozšiřaje své myšlenky potají a plíživě —bez
blačoého zvonění. V každé osadě jest nějaký

pokroák jenž opstrně kolportaje volnomyšlenúřského „Havlíčka“ a má namířeno zejména
na mládež, která nese v sobě děje bodoncnosti.
Či nesbledalo se již oa mnobých místech, že
„Havlíček“ byl podstrčen i mládeži školní?
Áno, shledalo se, a musíme to konstatovati,
pomýšlejíce sároveň na všechny důsledky
mravní a společenské, jestliže tato cholera
zmobutní.

Pozor na mládeš! Posor na osidla, jimiž
ji chtějí zatáhnontil Jest každému dovoleno o
tom míti své myšlenky, alo blavní myšlenka
jest, všemi eilami vrhati 8e na organisaci mlá
dože. Jestliše který pastýř saspí, přijde jistě chvíle,
která mu přinese posnání, še jest od duchovního
šivota osadníkův odřísmut a še nevolky houpá
se na houpačce, strativ pevnou půdu pod nohama
Poznej tedy každý a, pravím, poznej v Čas, že
obzvláště pro tyto poměry a pro tato nebezpe
čenství jest velmi mondrým pravidlem: Braň
se hned z počátku. Každá zumeškaná chvíle
jest na vždy ztracená a nevrátí se již, každá
hodina využitkovaná přináší nová rozpětí a
radostný rozvoj. Schůze mládeže, pravda, se
množí, ale jest potřebí organisačnímo stroji
přidati páry a zrychliti jeho pohyb, a to blavně
z tobo životolho důvodu, še prapor mládeže
jest korouhví, kolem níž sbromažďoje se pří
tomnost a badoucnost.

O vánocích vybíseni byli příslušníci stran,
aby získali vlastoíma tisku hojně odběratelů.
Nože, dejme si slovo, že některou neděli uspo
řádáme hojné schůze mládeže. Návrh tento
činím ovšem zejména pro diecési královéhra
deckou a domnívám se, že není přílišným po
žadavkem, když v každém vikariátu našem
budou aspoň tři shromáždění. Po dorosumění
8 diecísním komitélem mavrhuji druhou neděli po
devítníku dne 21. úmora. Žádají se tudíš p. £.
vldp. vikáři, aby se s kněšstcem domluvili a místa
tří schůcí v kašdém vikariátě určili. Kde nebude
možno opatřiti řečníků laiků, bude tato úloha
zajisté uvědoměle vykonána kočžími, jimž není
potřebí důležitost věcí novými důvody objas
ňovati. Kdo se přiblásí předem bez vybídnatí,
usnadní ovšem přípravy, které nutno provésti
co nejdříve, aby každá z těchto schůzí přinesla
žádoncí ovoce. Snad ten který kněžský řečník
pokusí se poprvé, ale tím lépe pro něbo, neboť
do prouda doby vnoří se sám, nečekaje, až tam
bade později zahnán. Nuše ku předu! Dejme si
slovo na dvacátý prvý dem měsíce února. Pro
hlédněme si dobře úlohu a zmocněme se jí.
Jame-li oprostřed kritické doby, jest nezbytno,
abychom pronikli až do základu otázka: Co
jest mládež a co znamená míti mládež? (Po
známka redakce: Jak nám bylo oznámeno, die
césní komitét výsledky těchto schůzí uvořejí,
aby o nich všechny nače organisace byly uvě
doměny.)

Dejte nám ! Kdykoli visí nejistý
osud nad naší českou politikou a kdykoli jedna

-strana druhé pořádně chce vyčinit, dají se no
vináři a politikové do řeči o programu. Toa
kterou stranou program byl prý opuštěn, anebo
— světe šasní — tam ta strana ani programu
nemá a tamble ta dokonce jednala proti pro
grama vlastnímu. Tak v posledních dnech
„Nár. Liety“ vysazovaly celé stromořadí vý
tek, kde všade poslanci mladočeští břešili proti
nymbarskému programu.

Pokrokáři a hlavně „Čas“zase vyčitají, že
příčina politické mizerie záleží v tom, že mlado

stavili. Vůbec pokrokářům program jest ku
menem madrců, počátkem a koncem veškeré

olitiky a důsledně všechny jejich projevy po
itické nemohouse bez slova toho obejíti, jako

krejčí nemůže býti bez jehly. A kdyš se řeči
© programu do široka rosvlékají a do úoavy
opakují, není divu, že to programování stává
se nejen velmi podesřelou mondrostí, ale také
denním zvykem. Pak ovšem každý mladík,
jenž v politice se zaučuje, bez toho slovíčka
nemůže si ani volně vykročiti. A tak pokro
kářská manie dává olyšeti a tučiti: Dejte nám
program, nemáte programu, bes programu jste
ničím, programem vytřete zrak vládě a skrotíte
Němce, všechna vaše politika jest marna, ba
osadoa, nemáte-li programu; program vyřídí
vše, jest rychlopalným dělem, létací lodí, rych
lým parníkem — skrátka vo vzdachbu, na vodě
j pod zemí, všude vám pomůže jen program.

Přičimněnímpokrokářů stal ee program
nejpřednější formulí, ješ káže ulpívati na za
etaralých předpisech, jež nemohou za to, že
v nichlidé vidí to, co v nich není. Zvykem
posvěcené slovo, straulé obřadnictví, od očhož

najvní lidé očekávají pořád dakéni čarodějné
k artergl jako v nějaké pohádce, v níž právějest povážlivé, že jest jen pobádkoe. Jest
příznačné, že toto programovéčernokněžnictví

Dým myšlením a reálnými skutky. Řekněme
bneda přímo,že sutoremtohotoprogramového
slovíčkářství o pokrokářů jest Masarykova
katedra. Soudný člověk musí v tom viděti jen
titěrnosti, nebof ve věcech tolik proměnlivých
jako jest politika, nemůše býti vodítkem zvyk
programového paponškování. I v politice jest
každý nucen mysliti sonou dávkou originality,
jakou má, anebo očit se od těch, kdo skutečně
mysliti dovedoou.

„Držte se programu, zrevidujte program“,
jak neochaboje hlásat na příklad Masaryk, jest
doktrinářství. Program zajisté vyhovaje svéma
účelu, když strana v něm vytkoe své základní
cíle a když v jejich rámci dle potřeby a pod
nětů stanoví, jak si představuje provedení jed
notlivých úkolů sákonodárných nebo správních.
A to juště jak poměry dovolují a politické
možnost připouští. Programy, obsahojíce nej
podrobnější předpisy, omezují jen samostatnost

že tak složitým jest život sociální a přináší
vždy nové změny, maosí se program přizpůso
bovat dočasnému stavu poměrů. Činí-li 86
každá maličkost předmětem programu, pak
v několika letech program vypadá jako nedo
končená a x různě zbarvených látek sošívaná
přikrývka.

Není pravda, neběží o program přesně
stanovený, nýbrž o způsob oazírání na poli
tickoo práci ve službě české politiky. Obsah
programů všech českých politických sran jest
podstatně tentýž, ale jde o metodu, o sdravou
soudnost, o prosíravou úvahu, jak postopně
dosahovati toho, co jest v rozumu a srdci
národa.

+ *
+

Volnámyšlenka. Minule jsem dovodil, jaká
ironie osudu postihuje volné myšlenkáře, kteří,
hledajíce jednotiícího principu, zásadně zavr
hojí náboženství, které právě obsahuje nejmoc
nější sílu jednotící. Pod:bají se v tom ohledu
plavcům, kteří, chtějíce pevně zakotviti, pře
sekávají jediný provaz, na němž přivázána jest
kotva. Ostatně takových bezhblavýchčinů, jak
se ještě přesvědčíme, volní myšlenkáři dopou
štějí se i jinde.

Přihlédněme chvilku k apolečenským dě
jinám,kterax náboženstvíkatolickéhneds pc
čátku na rozdíl od zmatků pohanských přivá
dělo lidstvo k jednotě. Pohané pracovali o
vzrůst rodiny, později o rozvoj národa, ale o
lidstva nevěděli. Každý národ pohanský nazý
valť cizince barbary. Tito cisinci, barbaři, žili
sice uprostřed národů pohanských, ale nebyli
připouštění k náboženským obřadům občanů,
byli pokládání za lidi jiné přirozenosti, za
otroky mesi svobodnými.

Jednota pokolení lidského mohla býti u
znána jen jako násiedek jednoty Boha. A tato
jednota za rozvrato říše římské oznámena byla
náboženstvím křesťanským. Ježíš Kristus pro
mlavil ono mocné světodějné slovo, že jest
jenom jeden Bůb a že všichni lidé jsou syny
Božími. Rozšíření těchto pravd změnilo tvář
nost světa a rozšířilo mravní povinnosti až po
končiny obydlených zemí. K povinnostem vůči
rodině a vůči vlasti přistoupily povinnosti vůči
lidstvo. To člověk zvěděl, že kdekoli nalózá
sobě podobného, tam jest jeho bratr, bratr
obdařený duší nesmrtelnou jako jeho, povola
nou spojiti se opět 80 Stvořitelem, a že jest
mu povinen láskou, účastenstvím víry a po
mocí ve slově a skatko, kde by toho potře
boval.

A právě olrkev katolická to byla, která
z těchto pravd odvozovala všude důsledky,
rozšiřovala je na každého jednotlivce a na
soubor schopností a sil lidských, přítomných
a budoucích — slovem na celé lidstvo.

Tyto velikolepé jednotící pravdy s úrod=
ňujícím působením a tvůrčí silou svou celá
staletí uplatňovaly se ve vychovatelském, or

anisačním a společenském konání církve.
rávě ve středověku, kdy církev katolická na

společenské zřízení měla vliv rozhodojící, pů
sobily tyto jednotící pravdy tak požehnaně,
že ani sami odpůrci nemohou dobám těm ode
příti svého obdivu a oznávají církev 8amu sa
prototyp (sa prvý vzor) řádnébo společenstva.
A nejeví 6e výsledky našich jednotících zásad
oáboženských jen v zájmech hmotných, nýbrž
také v ohledu duševním, neboť i ta shledá
váme veřejnou jednotu, které jinde marně by
chom hledali. Jeden jest Bůb, všichni lidé, o
patřeni dušemi ne»mrtelnými, jsou jeho dětmi,
se kteréhož poměru plynoa i všechny jejich
povinnosti, směřojící nejen k tomuto ovětu
časnému, ale takó ke světa onomu. Není pak
divo, že tyto pravdy, zjevivše se ve světě,
zaujaly místo saveréna, který ukojuje a elu
Saje všechny v docho jediném. Proto dí pro
fessor v Giessenách August Messer, še cárkov
hotolická podává světový násor a takové pojetí ši
vola, jejichě velikolepost nelse popírati.

Jmenujte nám podobný jednoticí násor
sovětový, který by spojoval přítomnost s bu
doueností v hlubokém míra společné myšlenky,

aby běh člověka byl podoben běhu lodi, která,
odpontánaod břehusilnou rokou, plujeveďena
tou rakou bezpečnou a nebojí se oceánu, jako
ee nebála pobřeší! Voloí myšlenkáři haraší
před veřejností avětovým násorem filovofickým,
vědeckým, jejž vynášejí nad oázor v hlavních
zásadách právě narýsovaný. Přáme se, kde jest
jednota, kde jest šivotní směrodatná síla tohoto
jejích vědeckéhomásoru? Ano, jest tam síla, ale
síla nejrůznějších a zarážejících odporů, jest
tam jednota, ale jenom ta, která se jeví v po
pírání Boha a povinoostí k němu, důsledně
jedaota anarchie, která nemá naděje leč, že
tento svůj stav ještě zdokonalí. Vždyť novo
dobé filosofování za nejvýznačnější známku má
rozdělení duchů. Tof ooen známý individualism.
Patřiti sobě a jen sobě, býti sám sobě principem
duševní čionosti, mysliti pro sebe a za sebe,
zvrátiti myšlenku ráno vzniklou, žíti bez uči
tele a bez žáků, bez minulosti a bodonenosti;
ano, to jest ta síla a ta jednota! A právě na
této plodné půdě svobody vypučela i volná
myšlenka a nyní musí růsti. Soudíce dle její
přehoanosti a chorobnosti, dle ovzduší, v němž
se pohybuje, můžeme očekávati, že nás ještě
mochými věcmi překvapí. Ale jedno jest jisto:
8 takovoa daševní výbavou pokoušeti se o jed
notný názor, znamená z písku aplétati provaz.

Vzájemné vrašdění mesi realistickými notábly.
Již bylo v „Obnově“ vzpomenoto, že Maobar

Je atol zaútočil proti protestantismu, nasvavej ztahlým, solným sloopem. Za rozčilené evan
gelíky odpověděl Macharovi v „Čase*“J. Stěhule.
Nazývá ho průměrně českým ioteligentem. Jaká
to mlava z Čista jasna, jež odvažuje se pochy
bovati o vznešené osobuosti jasného Syna He
liova p. J. S. Machara?| Což protestanté nežili
s Ním dlouhá léta v nejoddanějším přátelství
a což nemnali si radostuě roce, kdykoli se
roszařil proti přesvědčení katolickému? A
slyšte ještě jiné rouhání proti Jeho majestátu:
„Machar jal se řešiti dějiny bez filosofického
vzdělání. Naši čeští lidé berou Macharovy kon
cepce jako zjevení a přestávají myslit. To tak
táhne naše nesamostatné lidi k Macharovi.“
O, nešťastný amrtelníku, J. Stěhule, což ne
cbápeš, že tímto tvrzením vrážíš meč do bo
hatýrských prsou Macharovýcha šeho vraždíš?

Ostatně buďme jen vděčni, že p. J. Stěhole
tato operaci na duši Macharově koná veřejně
a že o všem tom možno také veřejně hovořit.
Jako vzdělaní protestanté vůbec, tak p. Stě
bule zvlášť věděli přece již dávno, že Machar
řeší dějiny bez filosofického vzdělání. My z ka
tolické strany hodně dlouho jeme již dokaso-.
vali, že sově není dáno státi se orlem a le
bohatství vědomostí Macharových jest jako
děravý pytel, z něhož všude teče. Jest v tom
tedy veliká neapřímnost a neopravdovost, když
s takovým poznáním přichází p. Stěbule teprve
nyní. Prozrazuje tedy, že i sám koncepce Me
charovy dloubý čas přijímalza zjevení, neboť
nemá-li Macbar filosofického vzdělání teď, neměl
ho ani dříve, za mlada. Z toho plyne, že naši
vzdělaní evaogelící mají dvojí přesvědčení,
kteráž okolnost hrozně zápasí s protestantskou
mravnosti, kterou p. těhule ve svém článku
tolik vynáší. Když Macbar nadával katolíkům,
byl v očích jejich zjevením, a teď, když zaryl
se do oich, ehledávají, že ho mohli velebiti
lidé jen nesamostatní.

Máme v dobré paměti, jak i evangelíci
mezi pokrokáři přednášeli o Macharovi jako
o člověku velikých roshledů, hlubokého vsdě
lání a mohutné flosofie, čímž lživý násor o
Macbarovi rozlézal se všude o lidí skutečně
nesamostatných jako kokotice. tProč jste tedy
tak vůdcovali těm, jimě předstíraně přinášeli
jste nové poznatky? Kdo se tedy blamoval?
Machar jistě ne, neboť on 60 již ani blamovati
nemůže. Vy jste to byli, realističtí inteligenti,
kteří jste nasasovali lidem falešné brejle. Přišla
však černá a kratá Nemosis, přivedená p. Stě
hulem, který vpaloje všem realistickým inte
ligentům znamení duševní nesamostatnosti,
neboť byli to právě učitelé obecných i střed
ních škol a jiní pokrokářští iuteligenti, kteří
před Machirem padali na kolena, stavěli mu
oltáře a oa ních opalovali — svůj vlastní
rosum. Vždyť oslavovali Machara pro jeho fa
natické protináboženské zbrklosti, či jinými»
slovy, dle smyslu Stěbolovy úvahy řečeno, ko
řili ce nedostatku jeho filosofického vzdělání.
Naše veřejnost může jeo děkovati p. Stěhulovi,
že pravda tato byla pověděna konečně i z tá
bora pokrokového.

Obrana.
Komedie plná omylů. Masarykvkrá

lovébradecké „debattě“ mocným hlasem pro
volal, že učinil pro křesťanství více než všichol

Pot kněší. Jest zvláštní tudíž, žeAleboveiký přítel Machar, který nota bene Masaryka
prohlásil za jedou setří nojjavnějších hvězd
současného Slovanstva, prohlašaje křesťanství



se „jed z Jadey“ a že mlaví « pobrdáním do
oslao existenciBoží Teď se neví. koho clastně
mají žáci Maearykovi posloacbati. Vědyť Ma
obarův protikřesťanský spis o Římu byl velice
vychválen vsamém orgáně „očedníka Ježíšova“

sesryka. A Masaryk sám otevřeně chválil
v „Case“ úvaby Macbarovy, které mají ten
denci protikřesťanskon. Velký vládce českého
pokrokářatva todíš nepřivedl k náboženskému
smýšlení ani svého obdivovaného, velebeného
a velebícího přítele. Akolik jiných svých přá
tel nadchl Masaryk pro ctění a šíření aspoň
nějakého (třebas necírkevního) náboženství?
Obořiti 86 na církev katolickou, sešlehati
bodnělidi, kteří acpoň něco věří, u pak krátce
prohlásiti: „Já sám jsem člověk věřící“ — tof
sajisté není vážným náběhem k novým nábo
ženským metám; a to ani nesvědčí o příliš
dobré vůli. Problašuji-li, že isem mužem věří
cím, a tvrdím-i, že jiné t ké chci učiniti věří
cími, tu musím hodně pilně vysvětlovati, proč
a jak věřím, musím před nevěrci ováděti vy
trvale na předním místě důkazy o existenci
Boší a nikoli chváliti člověka, který ci dělá
úětěpky z víry v Boba. Není tudíž divu, že
výklady Masarykovy o náboženství měly úči
nek výbradně negativní. Kdokoli ještě aspcň
trocha scírkví svojí věřil, přestal býti církev
ním zcela; vědyt jest to obrod tolik pohodlný!
Ale zároveň přestal také vůbec po takových
přednáškách přemýšleti vážně o existenci Boší.
Tohle jest ovšem pohodlnější. Vždyť nčeliví
žáci Masarykovi pozorovali, jak jejich mistr,
tepající tolik církevniky, netoliko chválí Ma
chbara, ale lísá se dvorně i k ace. demokratům,
kteří prohlásili nejednou, že kultorním úkolem
Jejich jest odstraniti náboženské idcály vůbec,
a jak se chová kompromisné Masaryk k vol
vým myslitelům, kteří přece jak zastřeně tak
scela otevřeně (jak se jim kdy hodí) pracují
pro vyblazení idey Boha ze srdcí lidských. A
tak kamkoli ce kžákům Masarykovým obrátíš,
buď uvidíš volnomyšlenkářskou macešku nebo
uslyšíš protináboženské pošklebky a jízlivý
smích nad těmi věřícími (i evangelíky), kteří
jsou nespravedlivě v různých rvavých tiskovi
nách tapeni. Negace, destrokce — jak lehká
práce! To konečně zastanou snadno také de
vatenáctiletí rodí žurnalisté, kteří netoliko o
tázky náboženské nestadojí, ale js7u docela na
štíra ee základními pravidly českého pravopisu.
Bodit odpor a besmyšlenkovitoa jízlivost —
ma to neví potřebí nějakého filosufa.

A teď dále do klobka oedůsledností a
smatků „průkopníků nové, nadkřesťanské mo
rálky“ Masaryk z odporu proti církvi kato
lické, z níš pro něho veliká popolarita neky
pola, přestoupil kcírkvi jiné, v jejíž věroučné
články vlastoě sám nevěřil, jejíž obřadů se ne
účastnil. Pak problásil, že v zjevení Boží (dle
našich evangelií) nevěří, že nevěří v Božství
Kri:-tovo, etaví se v čelo proticírkevníků, ale
aby neztratil velice výnosný úřad, v církvi
evangelické trvá před úřady dále. Kdyby byl
mevystoupil z církve katolické, mohl se aspoň
vymlouvati, že doní nevstoopil v době užívání
rozumu, že tedy není jeho nejvyšší povinností
2 ní vystapovati. Leč vstoupiti manifestačně
do církve jicé e pak se stavěti v čelo lidí
protestujících proti církevnictví, to už jest

řece veliká nedůslednost. Ovšem věrný panoš
erben musil měniti „přesvědčení“ dle svého
oa. Také odpadl k církvi evangelické; když
sary prohlásil, že v zjevení nevěří, nesměl

odvislý Herben okázati v „Čase“ přesvědčení
jiné, třebu že předtím tolik Ikal oad ubohými
sčeskobratrekými pobrobky.“ Teď, kdy po
sirotčí afóře ma Masaryk zachránil existenci,
může tím méně něco jiného psáti než Masaryk.

Astavěti so proti Macharovi, také svému
protektorovi? To by teprv dopadl zle. A tak
mu nezbývá než velebiti „vroucí náboženský
cit“ Masarykův a zároveň poslašně otiskovati
výklady Macbarovy, který pohrdavě píše, jaké
představy v něm badí „pánbů.“ Oršem při tom
všem jest neomylný jak Masaryk tak Macbar.
No — a čtvrté evětlo na realistické obloze,
dr Drtica, může zusce dál opřádati mlhavé
nitky o výchově— křesťanské. Jen ovšem ne
smí mlaviti příliš určitě, aby nenarazil na oba
medůtklivé boby realistického Olympu. Tihle
lidé pak mají dáti národu jednotící priocipI

Jedna okolnost zvlášť zejímavá! Masaryk,
který prý otázku náboženskou velice pilně
studoval, nejdřív se přehoupl do tábora ovan

lického a pak teprve po delším čase „posnal“,
fak neradeo jest býti v kterékoli církvi. Zatím
jeho intimní přítel, který pro samé „kácení
model“ a jiné zaměstnásí meměl tolik času
k otudiu církovnictví a filosofie, pokročil v ros
hodnosti rychleji neš muž, = jehožkaih jako
věrný přítel přece měl se trochu učit. Poznal

t augsburského kabáte dřív než otadu
jel a Alosofojící Masaryk — hned, rázem. Alo

" (6 jest zase jedna nedůslednost. Mechar se
totiš ohlabí, že jeho dobré a spravedlivé děti,
ovědkové jeho práce, jeho myšlenek, jeho bo

loutí,-nemají touby, než ja uš bylo18 dot; še prý ci samy vyplní elář, jímě

osnámí své vystoupení s církve. Je-li to tak

otoovy výchovy. Proč však tatínek sám si už
décno nevyplnll formolář takový? J. Stěhule
dne 21. t. m. v hodně opatrnické odpovědi
Macbarovi praví: „Machar jal se řešiti dějiny
bez filosofického vzdělání“ K čemu tedy jenom
Masaryk tolik kladl důraz na moderní flosofii,
když sám jeho přítel, platící ve straně sa anto
rito, tak málo i z flosvfie Masarykovy poobytil?
K čemu veliká námaha flosofická, k čema
dlouhé úvahy o různých „ismech“, které prý
učí samostatně přemýšlet, když sám jeden
s vůdců dělá přes ně čáru a jde si cestou
úploč eamostataon? A — jakou vlastoě po i
tivní práci si vyberou učedníci těchto brdých
učitelů, jakou positivní cestou půjdou vpřed
sa pravdou a za prospěch.m národa, když
jejich bohové (ovšem neomylní) tančí tolik
zmatený čardáš? Destrakce již ovšem natrc
peno dost. Teď se čeká dychtivě ješté oa ma
ličkost — jak totiž dovedou pánové na vlast
ních křivolakých základech něco velkého a
blabonosného stavěti.

Vrchol protikatolického fanatismu.
Zle se horší masarykovský denník ua Rejzko
vo dílo o Balbínovi. Kniba Rejzkova mrskána
v „Čase“ dne 26. t. m. tak fanaticky, že
uvážlivý Čtenář sezná hned, jak taková kri
tika „tíhne k pravdě“ Ne — obětavý vlaste
nec Balbín nesmí se chváliti; zapovídají to
lidé, kterým vlastenectví poskytlo znamenité
zaopatření. Ačkoli však kritika lista před
židy tolik pokorného odsuzaje se sama, přece
avádíme na ukázku tato perlu pokrokářské
moudrosti: „Čechy nebyly nikdy slavné 8 po
žebnané, dokad byly katolické. Národ český
byl jen jedenkráte slavný a to v době ha
sitské a bratrské“ — Takhle může mlusiti
poaze člověk, jehož odburně vědeckou výba
vou jest výbradně zaslepená zášť, která by
„$ vlastenecké lásky“ nejraději viděla naše
katolické předky jako lidi nejtupější, směšné.
Ať se již němečtí židé nad taksv-u pobanou
radují! Vše jedno — jen když se uleví proti
katolickézlobě|

Ve XIV. století za Karla IV.a Václava IV.,
kdy ještě o rosluce národa našeho s církví
obecnou nikdy se nemluvilo, byla naše země
velice slavnoa, dle úsudku předních znalců
českých dějin. Tomek píše: „Nastoopením
Karla IV. na královský stolec Český začala
ge nová doba štěstí a elávy země Česká.“
(Děj. Prahy II, 3). Dr.Tadra napsal: „.. . ša
jisté každý musí usosati, že řeč česká těš.la
se v době císaře Karla IV. ve všech částech
říše Německé takové vážnosti a rosšířenosti,
jsko nikdy předtím, aniž kdy potom“. (Kult.
styky 180). Dr. Kalousek praví: „Za celých
těch tisic let, co trvá boj mezi Slovanstvím a
Němectvím o tato zemi, nikdy nebyla věc česká
na lepší cestě a nekráčela vítězněji k svému
cíli (vyjma dobu husitskou), nežli sa panování
Karla IV. a jeho syna Václava. Ano národní
převrat v bositatví nebyl by možným býval,
kdyby mu předešládoba byla neupravila cesty
(Srv. Kar<l IV., :04—7). Otec vlasti založil
universitu, která ge stala koltarním oboiskem
celé střední Evropy, byl to dle Palackého
„nejačenější panovník středověku.“ | Hosité
však statky opiversitní „vyvlastnili“, přivedli
universita oa pokraj záboby, protestanté ne
chtěli na ni ničím přispěti a trpěli, že sa rek
tory voleni byli — šlechtičtí chlapečkové. Ale
— za Karla žádná sláva, ta až teprve v době
husitské. Hus nazýval Karla „světlem knížat“
a „císařem svaté paměti“ Podobně mluvili ©
Karlovi husité — i protestanté. To anad proto,
že nepokládali katolickou dobu Karlozn za
elavnou.

Za óry katolické učený Čech stal se rek
torem. university pařížské, vysoká úřady svě
řovány v Německo s velikou ochotou rozeným
Čechům, okolní panovníci volali české učence
za vychovatele svých synů, učenci naši zanjí
mali výzoamná místa na většině aoiversit
evropských, čeští umělci voláni do Vídně,
Strasshorko, Norimberka atd., kde avěčnili
slávu českého jména. Teobdy a nás působil
veliký český filosof, který první ze všech ev
ropských učenců vůbec usiversitní věda šířil
mistrným způsobem mezi lidem. Ale — ten
krát sláva českého jména žádná, to až teprve
sa těch dob, kdy vyústila „všeobecná uvědo
mělost a charakternost“ Čechůve zvolení so
beckého a rosmařilého cizince za krále čes
kého. Karel IV. a Fridrich ILI Ta dvě jména
jsou významnou charakteristikou dvom dob
země naší. A přece ani protestanté Fridricha
poslouchající nebyli tak bezcitní, aby snižovali

památka muže, jemaž dal vděčný národ soulasoě tital „otce vlasti“ To dovedou teprve

ve škole fanatických pastorů. Potřísnit vše, 00

sějakvnároděs katoliotvímsouvisíaspoje„ati se s německými fidy proti vlastní krvi.
Karel salošil první moderní, pevně spiatý

pát votřodníEvropě, sdvojnásobil rozsab semikoruny České,zabespošil veliký vliv český na

osudy říše Německé, učinil Prahu nejvýznam
oějším městem střední Evropy, byl uznán za
nejvlivnějšího současného panovníka, badil
respekt k českému národu v daleké cizině,
pro umění vykonal víc, než co dokázal celý
bositský věk. Sami italští očenci tehdy 8 ne
líčenou úctou vyslovovali jména ačevých Čechů.
Ale to všecko nic —elavnější byly sbrané hu
sitské, které zničily ataroslavný Vyšebrad, jež
Prahu z polovice pobořily, jež s barbar-Kou
bezcitností ničily i na venkově to, CO v 84
mých hrdých Italech bodilo nelíčený podiv.
Prohlížejí s úctou Čecbové v Praze to, co +po
stavily“ busitské cepy či ty památky, jež máme
z doby katolické? ©Husté se mohli před světem
blýskat potud, pokud tyli se sásob Karlem naskro
mášděných. Reservmí maleriál však promrhán a
pak nastala miserie.

Sami rozvážnější hosité bědovali,do jak
velikého opovršení náš národ přišel u sousedů Des
hlavým řáděním soldatesky táborské. Jen čtěte
Vavřince z Březové!

To byla tedy doba „pravé elávy“l A přece
v témže „Čase“ čte se na titalní etraně:
„Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé
více převahou docha nežli mocí fysickon.“

„Čas“ píše, že po husitských bojích
dočkal se za Poděbrada náš národ blahobytu
příslovečného. A dřív ho neměl? Nebyl ten
blahobyt stavěn na základech | položených
Karlem, kdy rozmach řemesel a zemědělství
byl ještě daleko větší? Iau k čemu věda,
k čema veliká práce historiků, když fanatický
tisk dovede ze zášti překroutiti všecko! Ovšem
u „Času“ doba Otakarů a Václava II. také
podle všeho neuf nijak slavnou Patrno, jaká
drzost jest dovolena v době, kdy aspvň abe
ceda českých dějin má každý průměrně vzdě
laný Čech | znáti. Oršem lidé vychovaní
pamfletem Lžipogiovým shltaon všecko. Aš
náš národ zlehčí památku všech svých vyni
kajících katolických rodáků, až jedněmi ústy
prohlásí semitu Hilsnera za oovinného mu
Čedníka, až osad svůj svěří zcela do rakou
židovských kapitalistů, pak teprve patroč na

se vpřed „rozumnou a poctivon politikou“.

Umělecká terrakotta

Kassety papíru

Alba na fotografie

Rámečky na fotografie
mé v největším výběru

Politický přehled.
To, co ee v Praze nyní děje, opravdu

přesahoje všecky meze. Boršáci v neděli při
svém bamlu pcčínali si tak, še i nejchladaůj
čím kypěla krov a div, že se ty obrovské
massy lidu adržely. Boršáci kopali do lidu,
smlátili sorově jednu ženu, ješ se jim náho
dou připletla do cesty, tlonkli svými železnými
holemi, dělníka Honeho stlouklí tak, že mu
zlomili nobu. Za to všecko byl český lid bnán
bodáky haličských a německých četníků. Če
pičková affóra hrozí růsti do nekonečna, pře
růsti úřadům přes hlava, poněvadí ti svým
kolísavým, neroshodným jednáním mimoděk

pobrrnaj jaksi historičnosta právoboršáckéhoomlu. 2a takovýchto poměrů, kdy český lid
jest čtván a provokován faoatickon drsostí
německých stadentů až k šílenosti, bade asi
těžko uvésti v život jasykový a národnostní
mír. Ministerský předseda Bienerth chce do
dvou týdnů předložiti poslanecké sněmovně
jazykové osnovy, doprovoditi je výkladem a
sároveň ohlásiti, jaké osnovy dá ještě sem
skémo sněmu českémo.

Na Balkáně situace, možno-li, ještě no
přísnivější. Bolbarsko ©mobilisaje, Srbsko
s u Horou neostále sbrojí a brosí dále.
Italie, štvána jsouc macionálními listy, které
afairy s právnickoa fakultou italskou použily
proti Beakonskn, stojí příkře protinaší mo
marehií, odmítá i dary, které jí s Rakouska
bylysaelánykukojení9stišení bídyabo



lestí způsobených zemětřesením. Turecko vedi
nikterak tak jistým po přijetí podmínky ná
hrady, jak si Achreotbal, ministr zahraničních
záležitostí, představoval. Bojkot rakouského
zboží trvá dále. Nedávno muosel velvyslanec
Palaviccini zakročiti u turecké vlády pro dva
případy hrubého porošení mezinárodního práva
se strany turecké.

Aoglie není tak nepřátelsky zaojata proti
Rakoosku, jak se z počátku tvářila, nebo jak
ji listy rakouské a německé ličily. O nějaké
rivalitě mezi Anglií a Rakouskem nemůže prý
býti ani řeči. Srbsko dle „Morning Posta“
podniká šíleně odvážnou «ffeosivu. Svudí snad,
Že může rozpoutat všeobecnou válka. Tento
záměr je velíce pochybný. Neboť obsazení
Srbska vojskem rakouským bylo by operací
tak prostou a snadnoo, že mstitelé Srbskem
"očekávaní by snad avi neměli časo přijíti.
Státní tajemník Grey ve své řeči coldetream
ské pravil, že doufá, že návštěva Eduarda
v Evropě všecku nedůvěra odstraní.

V poslanecké sněmovně oherské podán
byl návrh a odůvodněn poslancem Bozokym,
jímš se výbor bankovní vyzývá, aby do 1.
úcora předložil sněmovně zprávu o zřízení
samostatné banky uherské. Řečník praví, že
parlament rakouský již zaujal stanovisko proti
myšlence banky kartelové. Jest todíž nutno,
aby tóž říšský sněm prohlásil, že žádá banku
samostatnou. Nynější kritický stav není bez
toho vhodný, aby se nyní projednávala re
forma berní. Návrh teuto byl zamítnut.

Bilance státní železniční společnosti bude
vykazovati pravděpodobně pro rok 908 —
větší schodek, výdaje značně stouply. Již
v jednáních o sestátnění bylo pro rok 1908
s větším schodkem počítáno, ježto tebdáž
výsledek rakouské altě byl 27 a půl mil. K
proti 29 nil, K v roce předchozím. Bilance r.1908
není ještě přesně známa, platí však za pravdě
podobné, že odpovídá tebdejším příjmům a
že výsledek vykáže schodek 1 a půl až 2
mil. K. Otázka, zda budou smlouvy sestátňo
vací do 31. března říšskou radou přijaty, zá
visí od utváření ee politické situace, která 66
nedá 8 jistotou odhadnonuti ani na dva měsíce.
Vyblídky na nepříznivý bilanční výsledek
státní dráhy by mohly, jak se za to má, 8po
lečně e pokročilou dobou očekávání na včasné
dokončení smlav poněkud při hlasování osla
biti.

Rozpočtová komise sněmovny zástapců
v severoamerických státech snížila navržené
položky stanovené na opevňování, kteréž ob
nášely původaě téměř 10 mil. dollarů, na
7,920.011 dollarů. Mezi nimi je jakožto nej
větší položka million na pobřežní baterie na
ostrovech Filipinských. Též místo žádaných
vládou 4 lodí povolila pouze dvě nové lodi
bite:ní. 

V Berlíně konány byly veliké demon
strace za všeobecné volební právo, při nichž
udály se srážky 8 policií.

V Rosku bylo vydáno v oplynalém roce
959 rozsudků emrti, poprav vykonáno 792.

Německý říšský sněm projednává právě
reformu spolkového zákona.

Koupě | Obstarávání | Prodej

Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DODÁNÍMBlonAh
koihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvariát
v Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Velký sezpam na požádání zdarma.

- Z činnosti katol. spolků.
Ze semináře. V úterý odpol. 26. t. m.

břad.“ Měsíční schůzi, na které předáášel vysdp.
"čr. G. Dotmabyl, professor theologie, na thema:
Plus X a jeho význam.Nedemělujíce se podlitěti

"do bířváčné kritiky, dovolujeme vi "jen tolik po
žttmoánti, do stránce formální to byl výkon
opravdu midtřný, úbsuhorě pak dílo, jaké může
podati jen osvědčený církevní historik. | Obzvláště

jesnými rysy cherakterisoval pan professor bystro
zrak Sv. otce, jakým problédá potřeby moderních
dob v církvi, ukazuje | v nejnesnadnějších pro
blémech správné a zdárné řešení. Vděkem jsme
vedp. řečníkovi zavázáci, že poukázal také na to,
že se Sv. otec nebál nikdy, naopak za svou
povinnost to měl, vystoupiti také nu politické kol
biště; že se neměl za „neoprávoěna“ probonzeti
mesi katolíky myšlenka organisační, kterou pova
Žoval vždy sa Část programu svého kočžského pů
sobení a že a obzvláštním porozuměním a péčí
staral se stále o vybudování katolického tisku.
(Není tudíž třeba některým pánům míti obavu 0
proradu na věci náboženské, badou-li jeviti teké
trochu interessu na katolické organisaci a nabudou-li
chřadnouti brůzou před politikou). Velikost ducha
Pia X., jež ge jeví v uplatňování devisy, kterou
byl Sv. otec oznámil aváj program, když nastoupil
vládu na stolci Petrově: „Omoia restaurare io
Christo“, na poli vědeckém (hlavně zasažením do
bludů modernistických) a v olázve rozluky frau
conzské, naznačil vážený p. professor Črtami věru
charakteristickými. Také charitativní Činnost Sv.
otce došla náležitého ocenění. Vsdávajíce nejsrdeč
nější díky pana professorovi, chovají vděční po
sluchači na.ěji, že jim bude lze opět brzo sáčast
niti se poduboých bodů dachovních.

Katol. národní jednota v Nov.Byd
ževě koná v neděli dne 31. ledna „U anděla“ do
mácí zábavu. Začátek o 7. hod. večer. Vatupné:
člen 1 K, nečlen 1 K 60 bal.

Z Bonova m. D. Večtvrtekdne21. ledna
t. r. byla odpoledne svolána důvěrná schůze na
šich stoupenců v hostinci u p. Josefa Vávry v Ro
nově n. D. za účelem založení odbočky „EHoapo
dářského sdružení katolických zemědělců.“ Úča
stenství bylo veliké. Místní důvěrník p. Jan Hau
dlíř zahájil schůzi a případnými alovy ukázal, že
jen svornou a usilovnoa prací oa základě křesťan
ském se můžeme dodělati v budoucnosti žádoucího
výsledku. Nato navrhl předsednictvo. Předseda
ujal se slova a poukázal na to, proč se organisu
jeme odborově na základě křesťanském a přečetl
a vysvětlil stanovy „Hospodářského adrožení katol.
zemédělců“, načež se přihlásilo 80 členů (stále se
hlásí noví členové) a tak založena odbočka veli
kého významu. Potom provedeny volby výboru a
nábradníků a z nich zvolen za předsedu dp. Fr.
Kašťák, místní farář, za místopředseda p. Frant.
Skokan, roloík v Ronově n. D., jednatelem p. K.
Kratochvíl, učitel v R+nově, pokladoíkem p. Jos.
Vávra, malorolník v Ronově č. 72.; do výbora p.
Čeněk Nesládek, hostinský ve Žleb. Chwálovicích,
p. Vincenc Svoboda, dumkář v Bonusové a p. Fr.
Němec, domkář v Miadoticích; náhradulky p Jan
Mach, kolář, v Ronově a p. Frant. Nesládek, dom
kář ze Lhůt; revisory účtů p. Frant. Hadík, rol
bík v Ronově a p. Josef Forman, rolník ze Zá
vratec a posel p Jan Handlíř, sedlář z Ronova.
Po té rozvinula se čilá debata a schůze za nej
lepší nálady ukončena. Hospodářskému sdružení
katolických zemědělců na Ronovsku voláme s ploa
srdce Zdař Bůh!

Z Kozohled. Pro farnost vikánečskouza
Jošena byla organisace mládeže dno 24. ledna t. r.
Tohoto dne promluvili u nás účinné řeči pp. říš.
poslanec Prokop a organisátor Kaňourek. Účast,
ač agitace pro krátkost času téměř možnou nebyla,
byla četná. Našinci pp. Kabát a Katilek celou
skoro bodinu zapisovali jména nadšených bojov
níků v nové katolické matriky. Díky Boba'

Z Keolima. Křesť. soc. spolek zahájil svou
Čipnost v novém roce I. členskon schůzí dne 24.
ledna t. r. Promluvil na této schůzi dp. Jos. Ma
ina z Kutné Hory o kulturním a národním pro
gramu strany katol. lidu v Čechéch. V řeči 1'/,
bodiny trvající odůvodnil dp. řečník, že pregram
toliko strany této jest zdravý pre gram lidový,
Ježto všímá si prospěchu a zájmů všech stavů a
tříd. Vyvrátil mnohé námitky — s hlučným sou
hlasem posluchačů — proti tomuto programu čí
něné, zvláště ohradil se řečník proti tomu, že by
katolík nemoh! býti pravým vlastencem, a pooká
zal, že právě strana katolického lidu má ve svém
programu hájení státoprávní celistvosti zemí ko
runy české. Dp řečník zmínil se též ostanovisku,
jaké strana zaujímá vshledem k volebnímu právu,
ke školetví a k tiska, jehož pro přílišnou svobodu
Be zneužívá k topení všeho dobra, k snižování
mravnosti, k tupení náboženství katolického, k na
padání osobní cti rozšiřováním lží. Dp. řečník od

věru členové budeu Mleděti, aby dokonale byli

předseda povsbuzujícími slovy skončil tato zdařilou
schůzi, bojaě oavětívenou.

'Sehůmeměst. dne BD.Jedna. Přijme
ve výpotěti kapitálu, jteho sttejšímušpitál
mímu fobdu a vězoonoho na uvedřosti čp. 29. v
Plotišíích n. L, ke dni 90. proslace 1909. — Byl
Vzat na vědomí výkaz poll. hotovosti se dne 18.
jedsta t. r. — tPolio. úřadu we dloší, Aby se Šídil
chkulářemohres. výboru, dle něboštá -00činiti
sávislým od aroloní příslašného soudu jakožto 6

řadu poručenského vydání vysvědčení, jichž úřady
politické vyžadojí ku vydání potřebných cestet
ních povolení osobám nezletilým. Se „Živnost.
bankou pro Čechy a Moravu v Praze“ se sdělí,
že uznáváme, fe možno užívati 4'/,©/, bank, jejich
dlužních upisů k ukládání vadil a kancf, které u
zdejšíbo úřadu aloženy býti mají. — Panu Frant.
Kryštofovi se povolí zříditi krám £«bytu v domě
čp. 416 ve tříděLtisnerově. — Orginisačaí osnova
ženských škol prům. a učební osnova ženské školy
průmyslové pro šití tílého prádla a oděvnictví, sa
slané c. k. ministerstvem veřejných prací, postoupí
se řiditelství městského dívělho lycea. — | Vydá
se vyhláška, aby obecenstvo vodou pitnou co nej
více šetřilo. — Zpráva p. městského svěrolékaře,
že v roce 1908 byly podrobeny problídce 33.782
| mléka tržního a vykonán 311 chemický rozbor
Jeho, byla vzata na vědomí. — Výnosc.k místo
držitelatví o zdokonalení návěstní služby o velkých
vodách postoupí ge policii ku provádění. — Pří
pis c. k. místodrž., aby vydáao bylo problášení,
že obec přijímá závazek, opuštěný díl říš. iloice
u villové čtvrti, který přejde do jejího taktického
driení, oa vyzvání silniční správy v nynějším stavu
navrátiti a že náhradní díl nynější siloice bude
vydržovati, postoupen byl obecnímu zastupitel
stvu. — Měst. lesním úřadem zaslaná kalkulace
na seřezání etatu městských lesů per 5000 m
parní pilou, postoupí se technické kanceláři. —
Připia c. a k. 9. sboru v Litoměřicích, še pouší
vati bude kavalíru č. 36 dle svolení městské rady
do 1. října t. r., že zašle pro zdejší městské mu
seum plány kavaliera č. 34 v originále, béře se
na vědomí. — Pina V. Nedvídkovi udělí ae po
vel-ní k obývání jeho novostavby, postavené r.
1908 na parc č. 6. v bloku VIL. — Ježto p. dr.
Štolba oznámil svou osobní účast na divadelním
představení, jež hodlá uspořádati jednota divad.
ochotoíků „Klicpera“ dne 2. února t. r, povolí 86
výminečně přeložení toboto představení ze dne 14.
února t. r. na den jmenovaný; spolu sdělí se ochot
nickým spolkům, že příště nebudou se vůbec při
ponštěti jakékoli výměny dnů pro divadelní před
stavení jednou již povolených. — Předpis aávky
vodní za IV. čtvrtletí 1908 v obnosa K6288 92
poukáže se ku příjmu. — Pan Jindř. Šole, uzenář,
ge stížností svou na zatékání vody do jeho jídelny
z doma p. Aut. Matka poukáže se na pořad práva.
— Udělena byla jedna řádná podpora, dvě mime
řádné, jedna řádat podpora byla zvýšena a Wi
žádosti za udělení stálých podpor byly zamítnuty.

Projev městeké rady proti návrhu
Axmannova. Městská rada v Hradci Králové
protestuje proti uzákonění mívrbu ©Axmanneva,
schváleného dolnorakouským sněmem zemským,
ješto porušuje čl. 19. základního zákona říšského
a tudíž i čl. 6. ústavního rámcového zákona škol
ského z roku 1869 a směřuje k potlačení nemě
meckých obyvatelů Dolních Rakous. Naše poslamce
a vláda žádáme, aby sankci zákona tobo všemož
ným způsobem zabránila.

Okresní uzmstapitolstvo v Hradci
Králevé +e smysla svého jednomyslného usne
sení ze dna 25. ledna 1909 tlumočí veřejnosti
oprávněné rozhořčení veškerého obyvatelstra ©
kresu nad přijetím na zemském sněmu dolnora
kouském návrhu zákona, aby na všech obecných
a měšťanských školách v Dolních „Rakousích sa
vedla ge němčina jako výhradoý jazyk vyučovací,
neboť zákon tento příčí se základním zákonům
státním, jimiž každému občanu státnímu zaručeno
jest neporošitelné právo na zachování a pěstování
jeho národnosti a jazyke ($ 19. zákl. zák. stát.
o všeob. právech občanů státních), a byli by jím
postiženi černí příslušníci obcí zdejšího okresu v
Dolních Rakonsích zejména ve Vídni trvale usa
zení a k rozkvětu této země pilnou svou prací
přispívající. Z důvodů těchto prohlašuje okresní
sastupitelstco zákon onen sa neslýchaný útok na
práva státních občanů „ústavou zaručená, za útok
na Samy základy státu a za pokus vybubiti če
skou národnost v celé jedné koruoní zeni av
hlavním městě říše před zraky ústřední vlady j ž
hájiti má stejně práva všech národů říši obývají
cícb, a šádá důrazně vládu, povolanou k hájesí
ústavy a prár všem o+čenům státním ústavou za
relených, aby zákon sněmem dolaorakouským usme
sený císaři k sankci nepředložila.

Večírek Cyrlilské Jednoty dne24.
t. wm.vydařil se nad očekávání skvěle. Ač sábava
byla jen pro zvané, přece návštěva byla velmí
četná, tak fe prostorná dvorana Adalbertina sotva
stačila. A zsjisté še nikdo nelitoval: bylo to snáti
ba stoupajícím nadšení, s jekým obecenstvo amě,
lecký vskutku program sledovalo. Hned Eoergte
Tůr melodram „Norská ballada“ upoutal jak pre
eltěnourecitaci slč Novohradské, tak také předne
em přeobtíiného klavírního partu, jejž mistrně
obstarala pí Hobsková. Slč. Vicenovy v brillaat
ním Presto obsásaly aejem překvupající techniku,
nýbrži volbuu hudební vyspělost hlabobým po
rosaměním, te bterým skhadba přednosly. Milo

te dascttopl Behovéaslč. Nor
Oohost "získalai všecb. sympatií abeolvont koafer
vateře ipraáthé p. šar. Verorka vroucím [podáním
„Písní Závidlových“,Bde svidětějaho krásný bo
batý blasový fomd přišel k spistnosii. Ze abprů
osbidila dodřipotlesku valčíhová plarň dirigeuta
vdp. dra Šetiny „Chvilku sami“ m spomtácní o



ace, kterých se mu dostalo, byly výmluvným dů
kasem všeobecné obliby, které se náš p. dirigent
těšk. Rozmarné „Tutti fratci“ mužského sboru
vhodně zakoučovalo program a bystře jsouc před
Deseno, vneslo veselou náladu do společnosti, která
Ještě dlouho v přátelské zábavé setrvala.

Předsáška. Ve spolku paní adívek bude
přednášeti p. vicerektor Keppl v neděli 31. ledna
+0 povinnostech křesťanské ženy. Začátek ve 2.
bod. odpol.

Divadle v Adalibertinu. Tovaryšská
jednota aebraje v neděli dne 31. ledna v Adal

rtinu Samberkovu veselohru „Břinkalovy tram
poty.“ Začátek o půl 8. hod. Ceny míst obvyklé.

Vánoční hra v Borromem. V úterý2.
února bude provedena vánoční hra, původní no
vinka dra. Šetiny. Začátek o 6. hod. odpol.

Jaenování m somde. Kancelářskými
vreb oficiály jmenováni oficiálové v Hradci Král.
Frant Hušek a Rom. Fatter.

Katolickou banku vHradci Královéza
ložila „Osvěta lidu“ Již prý jest kapitál upsán.
Ma četné dotazy sdělujeme, že všecky podrobné
ioformace vyřídí pardubská redakce „Osvěty lidu“,
která eskompt směnek již zahájila.

Osobní. JUDr. Bedřich Petr, advokát a
obhájce ve věcech trestních, zapsán byl do Be
snamu advokátů království Českého se sídlem
v Hradci Králové a otevřel tamtéž advokátní
kancelář v Jiříkové tř. čp. 300 (Adalbertinum).

Městské prům. museum v Hradel
Král. Does v pátek dne 29. ledna 1909 před
náší náměstek přednosty chem. odd. Ustavu ko
svelebení živností v Praze, pan inž. Rob. Urban:
© blabobytných zařízeních pro dělnictvo se zře
telem k obývání. Začá ek o půl 8. bod. večer.
Vatup volný. Přednáška koná se v čítárně měst
ského prům. mosea v budově c. k. odborné školy
v přízemí v levo. Kuratoriam.

Ohlášený kars pre lakýrníky při
městském průmyslovém museu v Hradci Králové,
pořádaný ústavem ku zvelebování živností vPraze,
sabájen bude v pondělí úne 8. února o 1. hod.
odpol. v čítárně musejní v budově c. k. odborné
dkoly a potrvá až do 20. února. Vyučováno bude
vědy odpoledne od 1.—7. hod. večer. Přednášky
ohemicko-technologické odbývati se budou ve čtvr
tek dne ll. února od 4 —7. hod. večer a v pátek
od 8.—11. hod. dopol. Praktická ovičení tíditi
bude p. odb. učitel V. Hladík, přednášky chemické
p. iož. Břet. Šetlík. Do kursu přihlášen 21 účast
ník z místa a okolí. Praktických cvičení súčastní
se 14 účastníků. Veškeré potřeby obdrží súčast
pění sdarma K praktickým cvičením připuštěni
budou pouze ti, kdož ae zaváží navštěvovati kurs
po eelou dobu jeho trvání.

Konečně kasárna v našem mědtěoznačena
i nápisy českými, čímě vyhověno v českém kraji
skutečnému účelu nápisů takových.

Věcob. úvěrní společnost v Hradel
Králové, zapsané společenstvo s račením ob
mezeným, dokončila právě pátou svoji výroční uzá
věrku svých účtů, z nichž opravdový rozkvět spo
lečnosti jest patrný. Ku zoamenitým výsledkům
bilančním za rok 1908 přispěl v nemalé míře při
společnosti zařízený obchod ublím, který velice
dobře prosperoval, neboť obecenstvo v plné míře
usnávalo, že Všeobecná úvěrní apolečnost zařízením
obchodu tohoto pro vždy znemožnila v Hradci
Králové v minolých letech provozovanon lichva
úblím. Hotově splacené členské podíly destouply
koncem roku 1908 výše K 101.130:—, fondy r-
servní s dotací ze zisku za rok 1908 dostoopily
výše přes K 10600 —, vklady na knížky K
308.84360 b. Zápůjčky se zálohami oa cenné pa

. takřka půl milionu koran. Čistý zisk po všech od
plsech, i po odpisu remunerace úřednictvu obnáší
se poslední rok K 6.41995 b, z něhož po nále
šité dotaci reservních fondů valné hromadě navr
šeno bude vyplácení 5%, dividendy členům v le
tech 1904 až 1906 přistoaplým.

Výlet de Belgie a Melandska možno
lně vykonati v panoramě Národní Jednoty

erečeské v Hradci Král. za Blou věží v týdnu
sd 30. ledas do 6. února t. r. — Příští serie:
„SicilieS

Jubilejní dobročinná sbírka. C.k.
okres! bejimanství uspořádalo na místě osvětlení
budov v památný jubilejní den 2. pros. 1908 ve

- gpoospěch české zemské komise pro ochranu dětí
« péči o mládež dobročianou ebírku, ktará vynesla
"eslkem 967 koruz 40 hal. — Všem šlecbetoým
„dáseům nelíčemý dík!

Moštěstí. Minulonsobotu odpoledne r:ak
„sbdhodní | dráhy, přijíšdějící od OVěeatar „do

moeci de vosu přejíždějícího trat. Vůz nárazem
"ab dvě pále rozdrcen, koněrázem odpoutání ze

vgšho ústroje. jakoby dáma odajrojiní, ataké
; gobmoléční. Řídič porosa čeledín Temř těžce

a biuvé:apx , Mistr sám

- anebl. Vlek tehdy, jak nařísono, upozorňoval .ca

„Šeltéta nezastavil, sie chtěl 
-lt fvoyrontnímuž dáno měly

amobli se dobře nadřísení post

i. „Na místě
sávory, 0 to

Z Nev. Hradce Král. Katol Jednota
v Novém Hradel Král. pořádá dne 2. února t. r.
bumorieticko-sábavní večírek pro své členy a jimř
uvedené pp. hosty v místnosti spolkové u p. J.
Duška. Pořad: Koncertní orches'rální skladby od
B. Smetany, A. Dvořáka, J. Maláta a j; smíšené
sbory, dvoj-, čtverospěvy, recitace, homoristické
věci, tombola a j. Program jest velice pestrý a
zábavný a vše řídí p. V. Studený, řed. kůra a
budby. Začátek určitě v 6 hod. večer. Vatopné
jak obyčejně. Žádoueno je, by členové do jedooho
se dostavili a o hojnou účast se postarali. Hosté
jsou nám vítáni! Po vyčerpání programu volná
zábava.

Z Dobřenle. Minulou neděli ps slašbách
Božích vypukl z nevysvětlitelné dosnd příčiny
oheň v usedlosti zdejšího rolníka p. Slezáka a
všechny nás velmi polekal Diváků se sběhlo mnoho,
za to však ochotných pomocníků bylo málo. Mimo
sbor hasičský a některé muže zaslubují oznání
dívky, které obětavě při vynášení nábytka po
máhaly. T.ochu dlouho to trvalo, než byla stří
kačka pohotově. Měla spletené hadice. Musí totíž
naše „obecní“ stříkačka být ve dvoře, svou kolnu,
jako v jiných obcích, míti nesmi; když někteří
členové sboru byli ochotni kolnu zadarmo vysta
věti, jen když obec dodá materiál, byli odmítouti.
V létě prý káranci kropili dvůr, hadici protrhli
a popletli. 

Hvobodomyslná strana v Pardubí
elel usiluje znovu o své obrození a z té příčiny
svolala dne 25. t. m. veřejnoa schůzi do sálu Mě
Šťanské Besedy“ v Pardubicích, aby zde pobovořila
o své dosavadní taktice a, uvažajíc o politickém
životě své strany, probudila se a vstala ze své
ztrnulosti a o své zkušenosti se opírajíc nastou
pila v taktice jiné cesty, nežli ty, jimiž kráčela
a které vedly ji jen k absardnostem a konečnému
skoro baokrotu. Schůze byla četně navštírena a
pěkně pří ní mluvil p. prof. Hlavatý, ukazaje, že
je třeba postaviti se na takové separátní stano
visko, jako stojí jiné strany politické, aby tak
zodpovědnost za veškeré neúspěchy v české poli
tice nebyla přičitána na vrub jen straně svobodo
myslné. Po řeči p. profesora rozpředla se živá
debate. Jeme však toho přesvědčení, že strana
svobodomyslná také v Pardubicích nemá příliš rů
žové vyhlídky na nějakou skvělou budoucnost.
Hyne při své bezradaosti, kolísavosti a vyložené
politické chabosti a možná dost, že jednou smete
ji radá vlna za pomoci židovských pokrokářů stejně
v Pardubicích jako jinde v místech průmyslových.
, Novášidovská bašta v Pardubicích.
Židovský fiaanční ústav ve Vídai „Wiener-Bank
Verein“ zařídil si v Pardubicích za pomoci svých
lidí fliálku pod jménem „Živnostenský úvěrní
ústav“, který si zatídil svoji kancelář na Zeluném
předměstí v domě p. MUDra. Svobody. Pardubské
židovské noviny vítejí nový tento peněžní ústav
se zvláštní radostí jako dávno hledanou spásu pro
naše živnostníky a dělají mu v předních sloupcích
svých hiučaou reklamu. Z toho již jest jasno, že
je to židovský podnik, při kterém paradojí zdejší
pokrokářští evangelíci a aby se neřeklo — také
drobeček stejně smýšlejících katolíků. Rakonsko
uherská banka, která v Pardubicích postavila novou
velkou budovu pro svoji adejší filiálka, nalezne
v „Živnostenském úvěrním ústava“ velikélo a0u
peře.

Baron Binghofer do Pardubic.
Známý majitel továrny na vagony na Smíchově,
baron Rioghofer — jak se v Pardubicích proslýchá
— přentěhuje se prý 8e svým závodem do Par
dubic. Za tou příčinou koapil prý od hr. Henkla
zámek v Pardubičkách a bude ne tom místě ve
velikých rozměrech stavěti továrny.

Zajímavý lnserát v „Usvětě Lida“.
Před nedávnem posmívaly se pardubské česko-ži
dovské noviny, že v státLím rozpočtu jest pří
spěvek na varhany v klášterním kostele v Perdu
bicích. Pardubice budou prý míti nové varhany a
bodou si nyní moci na ně hráti. Nyní najednru
Čteme v témže listě mezi inseráty konkurs na var
haníka při chrámu Páně v Heřmanově Městci.
Myslel: jsme, že se snad jedná o varhaníka pro
synagoga anebo pro kostel evangelíků, ale syna
G e+ v Heřm.Městci varhaníkamá a kostel evan
Gohcký tam neexistoje. Tedy pro kostel katolíků
hledá se v česko-židovských novinách, střanicích
dle potfeby evangelíkům, regenschori. Rádi bychom
opravdu věděli, kojik asi židů anebo erangelíků
se na toto místo přiblásí. Zajímavé to jest roz
hodoé; jest 4o asi tak, jako kdyby se uprázdnilo
mjsto va ka neb) spěváka v evangelickém
kostele nebo v synsgoze v Pardubicích a konkure

p toto místo p by některý katolický list. Tey 60 asi židé anebo ovangelici podivně vyslovili
o takovém avém patronátním komisati, který by

dejich -kostel hledal ředitele kůra v Mtolických

bas Katolická šlechta vůbec a psoba
ého sama se pojeánan hledaným předmě

m jnrovýcůnA n ar A patrunejednou přijde= doprožpje90na
listě miloatiráhopozdepu pomozí přonepěkoJararáta

„šení ovíce“ v Boréám Bydšotě.Baa, dne 2ř. ledno prohlášen
Bydior ma král. .rčnné měste. Od -té Ba

liberní, později šestiliberní svící do děk. chrámu
Páně a při slavných službách Božích obětoval ji
na oltář. Tak atalo se i letos v pátek 22. ledna
přes protest několika členů našeho obecního sa
stupiteletva, jimž asi více záleží na jejich osobní
pokrokářeké popalarité než na eti našebo města.
Neznajíce náležité dějin svého města a nevážíce si
starodávných jebo obyčejů, přáli si, aby položka
na „obětaí svíci“ byla škrtnata a obaos věnován
nějakému jinému účelu. Za řečnický výkon nedo
stalo se jim však ani očekávané pochvaly, ani 800
hlenu a byvše třemi čtvrtinami přítomných blasů
přehlasování, odnesli si. jen blamáž a všeobecné
odsouzení obyvatelstva, znajícího příčina naší „o
bětní svíce.“

Čestnými členy spolku na podporu
ebadých studujících v Novém Bydžově
jmenováni byli: vdp. Jos. Šrámek, č. kons. rada,
bisk. vikář a děkan v Novém Bydtově a vactpí
Karla Klazarová, velkostatkářka v Nov. Bydžově,
jež při té příležitosti věnovala témuž spolku
2.00 K.

Schůze katolického lidu v Čáslaví.
Výbor katolických organigací volebního okresu
Čáslavského svolal oa den 24. ledna 1909 scbůsi
příslušníků katol. lidové strany a přátel její do
Dusíkova divadia v Čáslavi, k níž posval p. říš.
poslance Fr. Šabatu, ústředním výborem přijatého
kandidáta p. Č. Pospíšila a nadšeného org+niná
tora mládeže venkovské p. Kaňourka. Již před
počátkem schůze před 10. hodinou oaplněno bylo
divadlo do posledního místa. Na 1000 účastníků
možno čítati. P. předseda org. výbora dp. M.
Smrčka zabajuje schůzi, děkuje za oběť, jit při
nášejí přemnozí, přicházejíce až s n jzazších
koačin volebního okresu a žádá o důstojný prů
běh schůze, abychom již tak se manifestovali
jeko strana pořádku a mravní dospělosti. Pak
navrhuje předsednictvo, jež zaujímá místo a
představuje přítomné pozvané řečolky, k nimě
přidružil se i p. říšský poslanec za okres sou
sedol p. Prokop. Udílí slovo p. posl. Fr. Šabatovi,
který podává v řeči téměř 2 bodiny trvající účet
z Činnosti své a veškerého poselstva kat. strany
národní na radě říšské. Vysvětluje situaci, v olš
ocitla se česká delegace, hnána radikalismem sa
prosincového zasedání minulého roku a ukazuje,
proč katolická strana národní nedals se strhnonti
tam, kam zašla většina proti vůli a lepšímu pře
avědčení svých předních politiků, kteří správně
viděli bezáčelnost opposice, ale nemohoucče odo
lati nátlsku z dola i s hora, buď odešli, nebo
s vnitřním odporem hlasovali. Tak bylo při pil
ném návrhu o rozpočt. provisoriu a podobně i při
pilném návrbu prodloužení smlouvy obchodní ce
Srbakem, při jejímž projednávání v opposici se
octnuvší strana agrární nečinila to pro nic jiného
než pro pohnatky zce.s osobní. Vědyťto byla táž
smlouva, kterou před tím tak chválily orgány
strany agrární, dokud m'li na ministerském
křesle svého muše. Nepravdou jest, jakoby země
dělci byli touto smlouvou ubíjepi, neboť ono
množství k nám ze Srbska dodaného dobytka
tvoří 1 proc. veškerého konsumuo. Nemusil by
pro svou osobu bájiti taktiku strany katolické,
protože hlasoval společně se všemi agrárníky
tšské rady, ale hájí-li ji přece, činí tak v sájmu
pravdy a spravedlnosti. Co se týče anexe Bosny
a Hercegoviny, jest věc každému občaon tak
samozřejma, že není třeba o ní ani mluviti. Strana
katolická nezachová se svým odpůrcům nikdy;
bylo to viděti, pokud zasedal Národaí klub. Není
také divu, když strana, která by měla býti vlastně
vůdčí stranou národa dle počtu svých poslanců,
strana agrární, chlubí se, že ona stojí o kolik
otáží výše. Kde jest pýcha a domýšlivost, tam se
těžko možno spojovati k bratraké součinnosti.
My jsme všdy hotovi přijmouli pravicí, kdyš nám
podána Dude upřímně, ale L.batš ruku, která jen
bije, bylo by otrocké. Ku konci tádá, aby pone
chána byla volnost poslancům katolickým, nebot
oni znají půdu, na které pracují a dovedou ma
lésti i vhodmé prostředky, kterými by svým vo
ličům a všomu mároda nejlépe prorpěli. Řeč p.
poslance, provásena četvými projevy souhlasu,
přijata byla spontánní pochvaloo. K vyzvání
předsednictva, má-li kdo, co podotkoouti, reb.ésil
se nikdo. — Udělene slovo p. posl. Prokopovi,
který k řeči předcházející přičihoje ještě několik
vysvětlujících poznámek, zvláště pokad se týkají
bozdůvodných útoků na kat. strana se straby
agrároího tisku, jenž k Norému toku vyrakoval
opět skrz ne ekrz prolheným letákem a jenž ne
ostýchá se uživati i takových lží, jako jest to, že
kat. poslanci mají 3Oprocect. sleva v radničním
sklepě ve Vídní. Konatatuje, še katolíci byli
dobří, dokud eloužili, když všsk za slušby 6
také odměnu, dostalo se Jimjem ráe. Doafá věsk,
Aasdrazýrovam voličetralopozná,A$ezrádco
vácí strany D e, neb:ť v hés

. PadáchS, Dp.Baarčkapředěltá k
bylapřijata: My a

vd o za



klubu a projevujemevšem jeho člemám plnou dů
věru. Odnunujíme co nejroshodněji nekřesťanskýa
provokativní návrh sákuna Azxmannova,klerý po
rušuječl XIX. sákl. stál. sákona, saručujícíhoja

rovnoprávnost všech národů v naší říši

káko0 Dol. okounch. Debujeme posloncámčeského v Dol. „Děkujeme poslancům
kat národní strany lidové, še tak energicky hned
na počátku nynějšího sasedání říšská radyse

eli samkciomování tohotonávrhu a vysýváme je,
te spojená se všemí vlasteneckými stranami

českými nejen proti návrhu ©Azmannovu, ale 1
proti všem jiným projevům panovačností německé
1 příště se vším důrasem se postavili.“ P. Pospí
šil, kandidát za volební okrea Čáslavský na český
oněm, promlouvá o národohospodářských potře
bách českého lidu. Vzpomínaje úpadku národa,
ukazuje, že katolík to byl, který zachránil půdu
národní a nárední usše bytí a že o vlastenectví
katolika nemůše býti naprosto pochybnosti. Český
člověk musl zůstati katolíkem a svlášť musí jím
zůstati Český vonkovan. Katolická mravouka, jako
nejkrásnější plod křesťanství učí bo všem ctnostem,
bez kterých nelze si mysliti spořádaný národo
hospodářský stav země a uároda. Ukasuje na
zbědovaný stav národohospedářetví obecního i
semskébo, z něhož nalézti lze východ jenom ten
kráte, bude-li každý státi na svém místě, vědom
si zodpovědnosti, kter.u má nejen k sobě, ale i
ke všem vrstvám národa. Nelse bráti jednomu a
dávati všem, jako nelze dávati jednoma a bráti
všem. Stoupsjícím a klesajícím hospodářetvím ná
rodním podmíněny jeou i skvétající a klesající
poměry suciální. A má-li se všem požadavkům
společnosti vyhověti, musí díti se to dle normy
křesťanské spravedlnosti, která dle povinnosti
měří práva. Národ prodchnutý vědomím povinnosti
jde jedině cestou pokroku. Vystovpení p. kandi
dáta přijato bylo velmi sympaticky a doufáme,
še po vypsání volby, jež prý má býti ustano
vema na 26. února, sttkáme se 8 ním jako 8 pro
zíravým politikem, jenž dovede říci pravdu a do
vede i pracovati pro pravda. — Potleskem při
vítán promlouvá p. Kaňourek 0 organisaci mlá
deže. P. řečník znám jest v četných obcích na
šeLo okresu jako výborná síla organisačnía proto
není divu, že i přes pokročilou dobu obecenstvo
setrvalo ve vzorném pořádku a sledovalo 8 Da
prostou pororností, ba s napětím jeho vývody,
jimiž kladl na srdce přítomným mužům a otcům,
aby své dospívající dítky vychovávali jako orga
nisované katolíky. S bouřlivými projevy soublasu
odráží útoky odpůrců na katolicky smýšlející na
šince, ukazuje na podvody a lži, které páší 8a ve
jménu pokroku, volnosti a svobody. Doporačuje
katolický tisk a končí za nadšených ovací. Když
provedeny byly volby orgunisačního výboru okres
aího, přihlásil se ku slova p. Převrátil, roloík ze
Suchdola, který projevoje svou radost nad schůzí
tak četnoo, která na něbo Kutnoboráka činí
úchvatný dojem, a vybízí rolníky, aby nesedali na
léčku kortešů strany agrární, která pod rouškou
sdružení řepařského snaží se do svých řad poli
tických zlákati příslušníky strany katolické buď
alibujíc neb i vybrošujíc. Případná tato slova
setkala se s potleskem, neboť my na Čáslavska
jiš jeme to zakusili a znova sakoušíme. Poslední
tepařaké schůze bylo použito opět jako sgitačního
prostředku pro politiku agrární, až se to samým
účastníkům vzpříčilo. — Ke druhé hodině odpol.
roscháseli se teprve účastníci schůze, mezi nimiž
bylo viděti i maohé stoupence strany agrární.
Jsme rádi, še byli přítomni, viděli aspoň, že kat.
strana lidová 8e nemusí báti veřejovsti a že čin
nost její, tolika odpůrci napadaná, nese se ko
blaha všech vrstev a všech příslušníků našeho
národa. SI. kuratoriu a ol. kat. spolku vzděláva
elmu srdečný dik sa ochotné propůjčení divadlu.

Vit Stálý +. V Čáslavi zemřel27. t m.
dp. Vít Stálý, (V Vulo.), katecheta měšť. školy,
u věku 46 let. V Pánu sosnulý byl kněz vzorný,

oj přítel svěřené mládeže školní. Churavélouhá léte, ale od avátků vánočních zhoršila 60
jeho nemoc tak, že po zbožném přijmutí sv. svá
tostí klidně na věčnost odešel. V Čáslavi působil

hě katecheta 18 let. Před tím kaplanoval naychnoveku. Ave, anima pis!
Náslodování hodno. Krásný příklad

lásky ku trpícím podal tyto dny opět tobo našeho
malého lidu příslušník a duše dobrá, šlechetná.
Krkonošský řemeslotk p. František Pochop, mistr
kovářský v Rostokách, který sám jest nemocen a
stařičký, s úspormladších let ku podpoře slepých
dívek věmoval „Útulku“ jejich v Prase 30 K. Šle
ebetný dárce nepřál si v nejmenším proto býti
menován, leč krásný tea příklad prostého našeho

rala hyne erdcím všech,a výmlovně vybísí ku
amilování nad nešťastným.

Věelařský kurs pořádáVčelatskýspolek
Přelouě a okolí ve dnech 51. ledna, 1., 2. a

měšťanské školy. Kurs sačíná v podělí a ve svátek
"-sš o 10. bod. dopol.,v poadělí a re středu věsk

o 9. hodině dopolední. Odpoledne vědy od 2.
-do 4bodisy. Kors řídí p. t. pp.:Al. s

Obradimě a Fr. Wohnout s Kosmie.

né poměry, líčil cíle jednotlivých stran je
vob ických, jejich sbrané a způsob ojováaí. Vztek

„lá sášť proti katolíkům buď zuří otevřeně, nebo

jde tichými kroky a záludné tar, kde ještě ne
může se vyzraditi. Katolíci mnsejí proto všechno
sledovat, pozorovat strany i lidí v ních činné,
katolíci musejí umět soudit o každém projevu,
aby věděli, co a jak činiti. Organisace důkladná,
organisace uvědomělé jest nejpřednějším cílem ka

taliků, kteří však nikdy nesmí se sřetele ponětět
sebevzdělávání. Otázka hospodářská dochásí i u
katolíků vždy většího porost mění a součinnosti.
Na této cesté mažně ku předu! Katolíků jest vět
Šina, proto nedají se urážet od protináboženských
najatých žoldnéřů. Katolíci musejí se vychovávat,
pěstovat ové povaby, milovat pravda a Čest. Když
byl řečník promluvil obšírněji o hospodářských

potřebách, promlavil ku přítomné mládeži. Po řeči
rozpředla 5e debata, a po té přiblásila se pří
tomná mládež do svó organisace a za odběratele
vého časopisu.

3 Na "katelleký dům“ v Libštátě da
rovali: pí. Marie Mikásková ze Svojku 5 K, ne
jmenovaná 50 K, p. Fejfar Pavel z Libětátu 5 K,
pí Valšová Marie z Libátáta 6 K, al. Marie Jí
rová s Libštátu 10 K, sl. Marie Stránská 20 K,
dp. Ant. Audrlický, kaplan v Sadské 6 K, křest.
800. spolek v Týništi n. Orl. 6 K, vldp. dr. Josef
Mrštík, arciděkan v Chrudimi 1 K, vdp. Václav
Kohonte ferář v Nemyčevai 2 K, vdp. Ant. Br
diček, farář v Jestbořicích 1 K, vdp. Jan Záruba,
farář v Gruntě 2 K.

„Hlasy Pokroka“ o „klorikailsemu“
© Machově. Tento podařený list peal tak smělé
osobní útoky, že 86 každý diví, pročte slavná re
formovaná redakce dřív trochu nezamete -před
vlastním prahem. Vždyt přece jest všude snámo,
že odpovědný redaktor právě nežije přesně dle

pravidel přísného Husa. Proto my katolíci, jimě
není Ihostejno, slehčuje-li se nespravedlivé čemt
našich duchovních, považujeme za vbodno 8e
osvati. Sice před 12 lety do našeho zbožného ven
kova vnášel nepokoj a Štvanice jen sem tam při
vendrovalý cizák, jehož si lidé věřící mnoho ne
všímali. Teď všsk od doby volební roskvetl ta ne
vázaný život a nezbedné útočení proti našemu
přesvědčení. Rozumní a řádaí občané aděsili se
Se toho presentu, který K nám zavály „moderní
názory“ a proto založili katolickou orgaDisaci na
obranu víry. Tito laikové snažili se, aby při vol
bách zvítězil věřící br. Steroberg Zde nepracovala
žádná „klerikální hydra“. jak by „Hl P-k.“ rády
namluvily, ale uvédomělí mužové, kteří, neškodíce
nikomu, myalili, že mají tolik občaaských práv jako
každý jiný. Agenty přitom nebyli náš zasloužilý
p. farář a p. kaplan; pečovali o úspěch katolictva
laikocé. Kuka klerikální se nemstils, ale má právo
šádati spravedlnost. Náš p. farář nebyl žádným
podněcovatelem, ale bylo jeho svatou povinností
obraditi se proti nepěknému řádění protivníků naší
víry. Dále víme tolik, že p. farář pravil věřícím,
aby se nevěrců báli, jejich svůdným slovům ne
věřili, a nikoli — jak se lže — aby se jich ne
báli. Byla-li podána stížnost na vychovatele, tu
tvrdíme, že rodiče za svoje placení mají rozhodně
aspoň tolik práva občanského, aby nenechali „za
kasovati, vlastoím dětem sv. zpověď a av. přijí
mání. Tu jsou katolíci v obraně, tu není „maticí
se prat.“ Spolek „Havlíček“ rozhodně nezačal
avojí činnosti bez provokace; nechť se tudíž nediví,
že nechválíme spolku, který proti našemu přesvěd
čení bojuje. Rozbití plotu u zabrádky a rozla
pání zábonků stalo se v noci a schůze byla o 2.
hod. odpol. Nechť tadíš pokrokový lhář nepode
zřívá ihned „klerikálů“ — Náš vel. pán nikomu
oeubližil, nezasloužil si od nikoho osobních urá
žek. Novíme, še by spíval dvakrát „Credo.“ Samo
svaný kostelník pokrokařský asi elyší na každé
ucho zvlášť anebo vůbec mši av. nerozumí. Dřív
se vel. pánovi pokrokáři vysmívali, že má holou
hlavu; nyní, když z příčin zdravotních se opatřil,
vysmívajíse mu lidé titéž. Víme, kam takové
osobní útokysměřají. My však víme, komu věříme,
v nás štváčský tisk neotřese ani pernou vírou ani
úctou k zasloužilým duchovníi správcům. A banba
katolíkovi takovému, který by si dovolil nespra
vedlivá tupit svoje knězel

Koňský trh v Německém Brodě
konal se dne 19, lednas velmi pěkoým výsledkem.
Přivedeno bylo na trh 712 kusů z dalekého okolí,
sejména s Moravy, odkudě bylo přívedeno a ke
koupi nabízeno mnoho koní chladnokrevných.
Obebod byl čilý a mnobo kusů bylo prodáno. —
Příští trh koňský bude se odbývati dne 9. břesna,
další dne 22, června a 21. září. Město Německý
Brod, které jest přirozeným střediskem dalekého
okolí a má na všechny strany výbodné spojení
jak drahou tak oiluicemi, jest nad jiné vhodným
místem pro koňské trhy, jež sde mají budoucnost,

ukázaly poslední dva trby, jimiž byli uspo
jeni jak kupci, tak i proiávající. Upozorňujeme

na příští trh zejména kupce koní, poněvadř zde
budou míti příležitost nakapovati dobrý koh:ký
materiál přímood producentů. Rovněž očekáváme
od ro a statkářů, že dostaví se na zdejší trh,
konaný « příbodné doběpřed jarními pracerní pol

aletvímpřekupníků.Tránése obohskýchtrních

h
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všech evropských jasyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

8 východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi ECrálové.

(Zalošeno r. 18b2).

Nové jizdní řády.
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Různé zprávy.
Pasteur a bible. Roku 1895 zesnulý

slavný francouzský učenec Pasteur lišil se od
mnobých svých kollegů tím, že byl upřímně vě
řícím katolíkem. Byl otázán: „Kterak dovedete
výsledky svých vědeckých bádání arovnati a v sou
blas uvésti e učením a názory bible?“ | Pasteur
odvětil: „Pročtěte prvé bibli a všechny komen
táře apologetů, a já pak zodpovím vám vaši
otázku. Prozatím mohu vám pouze tolik říci:
veškerým svým studiem a bádácím docílil jsem
doposud toho, že mám téměř tak silnou víru, jako
bretoňský sedlák (lid bretoás.ý jest znám pre
svoji skulopevnou víra. Pozn red) ©Nepochybuji
však ani dosti málo, že, kdybych byl dále stu
doval a bádal, byl bych to přivedl k tomu, že
bych měl víru jako bretoňská selka.“ — Pasteur
byl ovšem také odpůrcem beznaiboženské školy
a Často projevil avůj cdpor proti ústavu Školnímu,
v němž učitelé a žáci ee Šštítí jméno Boží vy
sloviti. Tak si počínal muž, jehož prohlašovali
současní rodáci i z krubů protikřesťanských za
nejelavnějšího Francouze.

Burt velikého katolického učenee.
Smrt Henry Becgaerela, výborného fysika, na
zvána byla od francouzských časopisů ztrátou pre
vědu nenabraditelnou. Čítal pouze 56 roků. Dale
se tedy očekávat, še bude ješté maoho let v dů
ležitých vědeckých výzkamech pokračovati. O jeho
vědeckých výskumech a vynálezech bude lse člsti
a slyšeti ješ.č dlouho a maoohozasloužené chvály,
leč obáváme se, že votva jaká zmínka se učiví ©
tom (abychom jeho vlastního výraza užili), „še
vědecké jeho výskamy a hlvubaní ho přivedly
k víře v B.ha.“ Pohřební řeč, jakou ad ním
pronesl jeho osobní kněz, oveřejnéna byla v ča
sopisu La Croix (Kříž) dne 9 sáří r. 1908. Dá
Be z ní vyrozuměti, že ve mládí svémBa guerel
sanedbával své náboženské povionosti. Potom 80
obrátil k Bohu a toto ové obrácení připisoval sám
svému vědeckéma bádání. Za podivuhodnými
sjevy, jež některé měl to ště-tí sám odbalhti, jež
svět řídí, posnal ou inteligentní „První příčiau“,
ši „Počátek“, před kterýmá eblonil ducha svého
a pokořil srdce své. V tehdejším životě byl
Becgaerel praktickým katolíkem, věrným uavětě
vovatelem nedělní mše svaté, a vzorem ve své
rodině, kdež denních modliteb se sůčastňoval 66
všemi čleoy domácnosti své. Jeho život jest mo
vým vyvrácením tvrzení, Že víra A věda 8e ne
mobou spolu srovnati.

Tedy rnátí vojáci přece jem dobří.
Vzpomínáme, jak židovský a požidovětělý tisk za
války rusko-japonské plaou parou pracoval k ba
nobení raskéha vojska, které nastavovalo prsa 2a
sájmy arijských Evropanů vůbec. Vytknoati chyby
jest vždy dobře, ale tupiti povšechně a soustavně
že semitské jíslivosti, to už jest přecemnoh). Nyní
po katastrofó meesinské najednou evropská veřej
nost seznala, jaký jest ruský vojín, pozaala,j
byla židovským tiskem podváděna. Ruští námoř
níci konali pravé divy brdinnosti. „Nár. listy“ dne
20. t m. sdělily, že listy italeké, aoglické, fras-.
cousské i německé psaly o tom s nadšeným usná
ním. Na př. „Frankfarter Zejtang“, list Rusům
neptátelský a přijímací úraby Masarykovy, napsal :.
„3 hrůsami messinskými na věky bude spojena.
vspomínka na berojské skutky reskýchnámořníků.
[ tomu, kdo na vlastí očí viděl tyto skutečné lidí,
srdce jaksí rychleji bije v hrudi“ Italská.

pe píše: „Ranění, přivezení do Neapole,mluvili o Rusech ne jiš jako o lidech, nýbrž jako

onadělich.ponanšch AVladřilé zndunáepisori s— Gityo nejlépevy v
telka "Uatids Berao: „Nechť bude zazcamenána
vhistorii lidokéhomilosrdenstvína utrénce 0
nmrtelné paměť o všem tom, co vykonali raští zá
mořaici v Messině! Nechť jim prospějí modlitby
a blahoslavení tolika nešťastných bytostí, kéš badou
blaboslaronívšivotě| Kášje provázejíne jejích

Telefon č. 17.



oostách životem všude jen zdar a štěstí! Kéž budou
WMahoslavenitito důstojníci i námořníci na každé
pidi dráhy svého krásného korábu, kéš na něm
znikoou všebo nebezpečí a dosáhnou vítězství!
Kéž budou blahoslavení, až se vrátí oa svůj chladný
apver a vstoupíce do svých příbytků, skloní hlavy
před svými rodovými světci! Kéž pyšní se svými
syvy ruské matky, at žijí v rozkošných palácích
Petrobradu a Moskvy, nebo v prostých selských
jisbách! Kéž ae jimi pyšní všichoi jejich rodáci
Rosové, k nimě dojde zvěst o jejich veliké odvaze
a milosrdenství! Ruský národ můše se pyšniti
těmi, kdož proslavili jebo jméno svou chrabrostí
a svou láskou k bližnímu © Často býváme svědky
projevy dobroty, velikomysloosti a milosrdenství.
Ale kdo bade psáti bistorii lásky k bližnímu, na
rvou stránku, na stránku nesmrtelnosti zapíše

kedinstat těch bělolících a plavovlasých Slovanů,
tak chladných na pobled a tak boroucích duší. To
nejsou lidé jako my, to jsou lidé jakoby ze zašlých
věků, umějící ještě dávati své životy za Boha
i za svého hosudára, umějící se modlit i konat,
umějící šlechetně žít i šlech+toě umírat“ —
Posud tudíž ruský lid neztratil vzácných ctností
křesťanských. Ovšem kde jest obklopan židy. tam
se učí krást a probíjet poslední grnš v židovakých
krčmách. Israelátí revolacionáři v Rusku, které je
živilo, bezoitně pobíjeli tisíce lidí nevinných. Ruští
vojíni všek v daleké cizině počínali si opačně:
konali s krajní obětavostí skutky tělesného milo
srdenství. Stálo by za to vyzkoumati, kolik ital
ských zednářakých židů, majících v ústech stále
humanitu, počínalo si aspoň podobnějako Rusové

Vodní páry na Harsm. Existencevod
mích par na Marsu, jejíž objev pomocí spektrální
analyse americkým sstronomem Lowelem oznámen,
opravňuje k další domněnce, že se na Marsu na
lésá také voda, jedna ze základních podmínek or
ganického života. Ředitel treptovské hvězdároy
Archenhold, jenž vedle Itala Cbiaparelliho náleží
k předním badatelům o Maran, vyslovil se o věci
následovně: „Po léta již zastávám názor, že zjevy
kanálů a mořských ploch na Marau, jak je lze

zorovati dalekohledem, odpovídají akutečnosti
poleblivými pozorovateli byly tam zjištěny změny,

je£ se nedají vyavětliti přirozenými účinky, nýbrž
kde patroě účiokují umělá zařízení. Tyto kanály,
ješ jsou 30 —50 km široké, zdají se býti určeny
k tomu, aby produkty tání, jež, jak bylo pozoro
rováno, v létě s polů odtékají, svedly v určité
dráhy.“ — To jsou prozatím důsledky, jež možno
s tohoto objevu vyvoditi. K oné spektrální ana
lysi, v níž se dají vodní páry dokázati, bylo po
ušito zvlášť citlivých přístrojů, jakých dosad ne
bylo použito.

Židé v Nev. Yorkzm. V Nov.Yorku jest
židů téměř milion. Přistěhovali se s Ruska, Ně
mecka, Rakonska a Rumaoska. Zanjímají touto
dobou několik čtvrtí města. Většinou jsou velmi
chudobní, při tom však velmi pracovití a zisku
ehtiví. Věrně Inon ke svému náboženství. Mají
své časopisy tištěné hobrejskými písmenami, syna

psy. školy, sdružení mládeže, nemocnice,útulny.rok za krokem dostávají do svých rukou vysoký
obchod, stávají se pány velkých bank a velkoob
chodů. Zkrátka daří se jim dobře a cítí se silný
mi, ač lid jejich vězí ještě v ubohém postavení.
Jest známo, že poslední rok sahájili boj proti
křesťanským zvykům amerických škol, zvláště
proti vánočním slavnostem, které dotud byly v a
merických školách obvyklými — a vyhráli. Tento
rok ukázal! solidaritu a odvahu židův amerických
v novém světle. Náčelník policie noroyoreké Bing
ham dokázal asi před dvěma měsíci v sensačním
článku v „North American Rewiew“ a sice čísli
cemi, še ze sta zločinů zkoumaných v Nov. Yorku
50 mají na svědomí židé a po nich že přijdou
haed Italové! Židé se rozsuřili nad tímto výrokem,
začali organisovati protestní schůze, zasílali petici
za peticí ku starostovi novoyorskéma, žádajíce,
aby Bingbam buď byl dán na odpočinek, anebo

aby veřejně odvolal. A Bingbam raději vše od+olal, než bysvého místa pozbyl.

vzrůstá rok od roku. Roku 1907 vynesla daň
s 69.316 zdaněných kalečníků 1,06050 franků, ze
4.994 spolků a společností 1,3100000franků, daň
s karet 2,695.471 fr. Daň z karet domácích činí
% fr.. scišozemských 1'/, fr., pro spolkya kroužky
společenské dvojnásobně. Honební lístky jsou zda
něny 28 (r., s toho připadá státu 18 fr., obcím
10fr. Daň tato vynáší 16,056000fr. Daň s prachu,
jebož bylo prodáno 564.000 kg. vynesla 8:6 mil.
fr. Daň ze peů kolísá od 1—10 fr. R. 1907 zda
něno 3.488.7/9 psů, a čebož vynesla daň 10,220.000
franků. Daň zvosů a kouf, mesků a oslů vynesla
14,867.000 fr. Vosy užívané v obchodě a prů
myslu platí daň polovičaí. R 1907 sdaněno bylo
1,677 362 vozů, a to 370.817 čyřkolových a
906.840 dvoukolových. Ze 227600 vozů platila
se daň celá, s 1,449.762 poloviční. Automobilů
bylo sdaněno 31.286 a vynesly daně 7,818000,
s obyčejných vosů 7,818.000 fr., « koní, mezků a
oslů 4,240.000 fr. Daň z předmětůzlatých činila
5,529.000 ff., se stříbrných 7 802048 fr. — Daš
s přepychu ukasuje aice veliký výnos, ale týž vy
šetřováním a vybíráním takó hodně se zmenší.

kapr za . boyizotu. Štra
Němec nemůže sice přijít u sa jméno, ale vý

robky české jí a pijevelmi rád. Tak jest s kap
rem česvým,který se těší v Němeku snameuitéma
odbytu. Takv loni na Štědrý večer prodáno bylo
v Berlíně českých kaprů přes veškerea „bovkot
českého zboží“ 60000 metrických centů.

Plzoňskému plvm —vale dávajíNěmci
na prohlášení svazu Všeněmců, který pití piva, vý
robeného v kterémkoliv plzeňském pivovaru, za
povídá, ač prý dva plzeňské pivovary jsou pře
vážně německého charakteru. Němci zapomínají,
že tento boykot stihne pouze jedno odvětví prů
myslu, na kterém lid český tak dalece není sú
častněn, a že nám pramálo na tom bude záložeti,
pijí-li nebo nepijí-li Němci plzeňské pivo. Sami
měli by pamatovati, že naše trhy zaplavovány jsou
spoustou nejrůsnějších výrobků německých a ta
že by odveta a naší e'rany byla hodně citelná.

Zhoušení pitné vedy. Cbceme-i se
přesvědčiti, obsahoje-li v sobě voda zdraví lid
akému škodlivé součástky, počínáme si takto:
Čístou sklenici oaplníme do */, vodou a rozpustíme
v ní malou lžičku nejčistšího, bílého cakru kandi
sového. Nato Be sklenice dobře uzavře a na 48
hodin postaví na teplé místo. Změní-li 8e po té
době voda, zbarví-li se mléčně, aehodí se k pití.
Zůstane-li však čistou, jest to znamením, že v ní
není znečišťujících a škodlivě působících látek.

Nový eharitativuí časopis. Redakcí
Antonína Hoffmanna, kooperatora v Kr. Vino
bradech a ředitele „Útulku av. Josefa pro ovu
štěné dítky“, začal vycházeti časopis „Květy
lásky“, lidový měsíčník, věnovaný zájmům kře
stanské charity. List bude si všímati všech od
větví křesťanského lidumiletví a seznamovati 8 nimi
nejširší kruhy lidové. Časopia tento má uabraditi
„Rosbl dy po lidamilství“, které přestaly vychá
zeti. Při pěkném obaabu i slušné úpravě, přinášeje
též vbodné iliaatrace, není roční předplatné 2 K
40 h i s poštovní dodávkou vysoké. Čistý výnos
jest věnován sirotkům „Útulku sv. Jogefa“, Do
poroučíme křesťanským krabům co nejvřeleji, aby
si vyšádaly Číslo na ukázku. které administrace
„Květů lásky“ v Kr. Vinobradech, Palackého tř.
86 zdarma i větší množatví k rozšiřování odešle.
List zaslabuje i pro své ideáloí snaby všemožné
podpory.

Ušijte výhody, kterou dáváCyrillo-Metho
dějská tiskárna v Praze při prodeji zbylých (z re
mittend) kalendářů na rok 1909 z knihkupeckého
trhu. Nádherné vypravením a vysoce poutavéi
poučné tyto kalendáře (s mnoha obrazovými ba
revnými přílobami) obdržíte při společné objed
návce za polovici krámské ceny franko. Naše
organisace mají tu vhodnou příležitost svým čle
nům opatřiti tato rodinnou knibu za uěkolik haléřů.

Rázovitým dokladem správnosti
tvrzení, že české pedníky mohou bez
pomoci cizího kapitálu sinšeč oxisto
vatí, potkávají-li se jen análežitým porozuměním
a věnuje-li jim České obecenstvo sasloušenou po
zornost,jest největší náš domácí ústav
pojišťovací, banka „Slavia“ Ačkoli ji pro
vázejí od počátku jejího působení sympatie nejen
doma, ale po celém avětě slovanském, předčí zá
jem obecenatvem projevený v právě minulém roce
1908 všecka leta minulá, a banka „Slavia“ může
se dnes v každé příčině směle postaviti mezi nej
přednější pojišťovnycelého mocnářství. Čítáť bsaka
„Slavia“ v odborech životních koucem r. 1908 na
160 milionů korun pojištěných kapitálů, a za je
diný minolý rok přihlášeno bylo nových pojištění
skoro za 30 milionů koran. Mohutné fondy, které
vedle zaručení státníbo dávají ústavu naprosté
jistoty, vzrostly opětné měrou znamenitou a do
sahují již imposaotní výše 44 mil. korun. Též
odbor požární vykazuje stále větší přírůstek risik
prvého řádu jak venkovských tak i podniků prů
myslových, nejlepšíto zajisté důkaz, že celá česká
veřejnost obrací se i při pojištění živelním s dů
věrou k tomuto starému. osvědčenému ústavu.

Zprávu o tom, že nár. sociál prostě:ovský
Šrajer koupil si nábytek u německo-židovskéfirmy,
otiskli jsme po souhlasném sdělení něklika listů.
Nyní nár. soc. „Naše Právo“ sdělení to probla
Šuje za naprosto klamné, což sde charakterně
konatatujem..

Ztráta mesi Krčínem a Náchodem.
Doe 12. července 1908 straceny mesi Krčínem a
Náchodem stahy od praporu. Dosud pátráno po
uich bezvýsledně. Kdo by o ojch něco věděl, nechť
to osnám! administraci t. I., načež mu bude vy
placeno pátrajícím pánem %0 K.

Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 23. ledna 1000 1 bi

pieniceK 18-00—19-10,ša K14:60—15-40,jede
veE 12*40—18-20,prom K 13-00—14-00,víkvo K 1400
aš 1600, hrachu K 26400—26:00, ovsa K 7-20 —8-80,
čočky K 26:00—3200, jehel K 2800—34'00, krep K
48'00—4300, bramborů starých K 4-40—5-20, morých
K 00-0—00'0, jetel. semene červeného K 99-00—108-00
1 hl. jetelovrého osmíska bílého K000-00—00000
máku K 20-00—580*00,Inče. semeneK 00*00—00-00, 100
kg žiteých otrab K 14-60—1800, 100 kg pěemičných
otrub 1800—16-00, 1 hy másle čerotvého K 1-80
al 200, 1kg máslepřevařenéhoK©000—0000,
1 kg stále vepřového K 1-84—1'96, 1 kg tvarohu,

028 —0'00, 1 vejes K 00-9—010, 1 kope selí K 090
aš 000, 1kopapotržele K000—000, 1kope kapasty
K 2:40—600, 1 g cibule K 13'00—18-0, 1kopa drobné
zeleniny K 0-80—1:00, 1pytel mrkve K3'0—500,1 hl
jablek K 6-00 —10-00, 1bočka Švestek K 0-09—0-00
t bl jablek K0:00—00-09,1blkrašek 0-0—00:00. Na týd.
trh v Hradci Králové dne 25. ledna 1909 odbývaný
přiveseno ©bylo: 1) obilí: pěsnice 177 hoktol., dite
281, ječmene 31, oven 154, prosa 4, vikve 5, hra
cha 6, čočky 8, krap 4, jahel 7, jetel. semínka
482, lněného semene 4, máku 5. — 3) Zeleminy:
potržele00 kop, osrele 00 kop, kapusty 19kop, cibule *
15 g, drobné zeleniny 85 kop, mrkve 31 pytlů,
brambor 102hl, zelí 00 kop. — 38)Ovoce: jablek
70 bl, hrašek O bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 21kusů, podavinčat 450kusů, kůslat
4 kusy.

Listárna redakoe.
Do Nechanic, Kotaohorske, Kácovra std. příště.

Mooho látky odloženo.

Atelier sochařsko-řezbářské
443 23 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.;7 A m SLEZ.PŘEDMĚSTÍ.
Doporučuje te slušně P. T. ducho

venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kasatelen, křtítelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch orětců, kruciiksů,

rámů utd. atd.

NBA

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

=

| Haveleky. — Pláště do deště.
Přikrývk

flanelové, se srsti

Pokrývky
ma stoly a lůžka.

Župany v každé velikosti.

Železnýnábytek
Kbytky koberců

sa soaóně
rnížená onoy.

| v bohatém

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům$Svolvje51depo
puějti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: momstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelníce,kropesty
atd. své v výroby, předpisům

a církevním vyhovojící. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni alatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závsznosti koupě.
Vše ae posílá posvěcené. Práce ruční.

slatýcha stříbrnýchklenotů,jako: tetězů,
Madonek, kříáků, prstýnků, náramků atd. Notářské ,
tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbra pravého 1čínského vědy
na skladě. Stevé zlato, stříbro a drahobemy bupujeza

nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a cisoleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Shled veškerých

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
B (bratr P. 4. Neškudiy, faráře ve Týpraeáticleh)
Mdoporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva fi



Jen
S

malá dávka
várny na oikorii postačí
k zlepšení ohuti a barvy

Atělier |pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř cír. obrazů

Praha- Král, Vinohrady,elak. ul, č. 9.
doporačuje veledůstojnému dachovepstvu všestran

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

ma plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

ON*> Obnovuji staré zašlé obrazy. <“
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporačení k volnému nahlédnutí

První česká křest.-s0c. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

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

Vsorky a cenník zasílají se sdarma a franko

p né dují se mazpět jen tenkráte, nebylo-li nic

P. sklenářům d uhrodnikům
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

24krát?4cmpoli h
„Akrát:6cmpo12h
BBábrá:30cm po já b26krát2ocmpol3h26krát30empoidb
90krát30cmpo17bh

10 kg tmele sklenářského
za 2 K.

Sklenář. zaručeně vyzk.
diamanty kus za 6 K.

Dodáním
kamkoliv drahou.90krát88 em po 19h

i K. V. Skuherský,
f e. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

„proti hotelu „Merkur“.

Kačůské kolárky. Objednávky obratem.

———

E—A
KOKOOOXIXOOKOGMOKXMOO

WE- FProdá se lovně "již
Schwarzůw

Výklad zákona ODOGNÍŘU,
Nydáno r. 1898.

Wabídky přijímá a dá'o dodá-administrace
„Obnovy.“BOOGIE

Rosšiřujte

„GasovéJoahy"

Mřestná listy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

Pronajme se
velká světlá

místnost,
hodící se za dílnu neb

skladiště.
Bližší v administraci t I.

Novinka! Novinka!

zkuste

faskýoakosSalmo
výtečnévýživné zákusky, velice a stravitelné.

Balíček 50 bh,větší 80 h.
Zásilka 6 kg obsabnje 85, větších 20 balíčků

a zasílé se framko — franko se sráškon 109,.

Dr. St. Rejthárek, 
Král. Městec.

KARLA MACHA
V HRADCI KRÁL,

náměstí Praatiška Josofa,



Doporučujeme

sb tag lir APP HRHPXNNÝHRPM | XGOIX BIXEBIXBBYXGBDXVW vozíky

a uvelkovýrobcefirmy „Naše Mládež“ Jan Horák, ?$
k Jos. Ježek, orgán„Sdraženívenkovskémládeževčení soukenník

v Hradci Králové.

> Žádejte cenmíky.

Ke všem příležitostem

praktické dárky
za velo Jornéoemynabízí G

V.Šolc, |
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.

Služka
ma faru bez hospodářstvíse přijme, která se
vyzná v (klidu, praní, žehlení a je spolehlivá,

Fe. V utáří do 30fiet.

Doporačení důst. p. vítané.

Nab. do 5. února do adm. t. |. pod značkoa
„Služka'!.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

— |akejvýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
MEM jehlyajiné zlatéa stříbrnéskvosty

MY — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, ziataik« hodinář
v Rychnově n, En.

Solidní obelaha při mírných oenách. Důvěry

mj

Ušab. úvěmí spolbčnasspolečnost

hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradci Králevé,

zvýšenícen. — Založeno r. 1843.

= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

úrok a to dle výpovědi.

OR“ Složní lístkyna požádání zdarma. "UB

Uhlí 23kgksko“
00 najtevněji (

vychází vždy 1. a 16. každého měsíce. Předplácí
se I výtisk 1 K 70h ročně, při odbírání nejméně
56výtisků 1 exemplář po 1 K 20h ročně Redakce
a administrace časopisu „NAŠE MLÁDEŽ,

Praba II, Opatovická alice č. 10.

Žádejte číslo na ukázka!KRRRRNNNHNRPVHR

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

6. 145 st., Malá Karlova
ol čis. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná.
městí pod loubím) dopo

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

Sicei se šelesnými
rámy, sílémi vsazením.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
| lídla na trávníku září čistotou dříve nikdy

nebývalou?
Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
ponite s vůní fialkovou,osvědčenývýbek frmy: Josef Jelínek, mydlář vHradci

Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno

| tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení.
První český katolický zárod ve Vídní.

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

s Stelníchrouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd
Vídeň,

VI o., Kaiser
strasge 5., vedleLa
saritského chrámu

Páně.
Na ukázku sasílá
s všefrance.

ceXv Rychnověnaď Kněžnou'
zasílá na požádání vždy

dle roční snlsony kollekci*
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná UZNÁNÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s'uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosíca, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
|Též na oplétky bez zvýšení cen!

XIEoNGNGNE X663X

693X

|A885X88X085DIG83X
M
iž XkX Bi:k

—
PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍ HROBY.
KŘÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ I MALOVANÉ,

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ

KlečČící„ANDĚLÉ“
ATĚLA PÁNĚ

ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ),

JESKYNĚsP.M.LOURD.

JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

SULIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVÉ

P.BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Legitimace ..
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati 146 levně
K
Josef Stěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje sávod svůj voledůstojnéma ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelem, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se aale
sajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slobu a provedení čistě uměleckém.

Plány a Foppočty zbotovaji úplsě atně ak ústnímu jednácí dostarím se napožádání taktéč.
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronmová
státní medsilie z výstavy v |'ardnabicích.

OR> Závodzaloženr. 1898. "Ig



Kulturní hlídka,
Pokrok českého umění?

Pravé, zdravé omění, jdoucí po steskách sku
tečně ideálních, tihnoucí k slunci, nemá právě
vyhlídky růžové Do všech oborů vtírá se lačné
kšeftaření, které pod záminkou uměleckých snah
boví choutkám davů nevzdělaných. Takové ka
sovní podniky nopovznášejí, ale Samy 83 enitojí
k davům. pochlebojíce tomu, c by měly odstra
niti. A svojí obratností bezohledné dusí náběhy
k čistému umění, které pr: oauční nesnáze není
s to konkurovati s vypočítavým kapitalismem,
s barnumskou reklamoo kácftařských spekolantů.
Přes všecky vzletné články, zvoncí do stánků
umění, přes časté povzbuzující přednášky, přes
pěkoé ukázky uměleckých výtvorů vlastoč láska
k pravému umění v širokých davech mizí. Směs
ným se ukázalo tvrzení, že naprostá svoboda,
úploá emancipace od úzkoprsých prý zásad kře
stanských zjedná voloou cestu nejvsletnějším roz
béhám uměleckým. Týmž krokem, jakým misely
v davech omámených ideály nejsvětější, nábo
ženské, klesal cit i pro ideály umělecké — ruku
v ruce. Zuámo, jak nádheroá díla umělecká vy
tvořil vroucí cit náboženský; známo však též, jak
pokažen jemný vkos v lidu materialistickým na
síráním na život. Jde to u pás obdoboě jako ve
Francii, kde sami pokrokáři jsou nuceni doznávati,
že lid okradený o ideály náboženské nestojí o
umělecké podniky, ale bledá potěšení v materia
Matických radovánkách.

Byly doby, kdy naši ideálol snaživci neměli
ani pětinu takových prostředků k pěstování omění
jako nyní — a přece jevil se všude umělecký
rach. S krajní obětavostí š'o Be vpřed. V těsných
místnostech hrála se Často velice mistrné divadla,
nové skladby horlivě bez naděje ua hmotný zisk
opisovány, i chudí zrační badebníci učili jiné
adarma, pěvecké sbory cvičily se s horlivostí
úctyhodnou. Teď, kdy postaveny budovy lepší,
bod si jich málokdo vě má nebo jsou navštěvovány
výbradně tehdy, kdy se má otřásati bránice hra
bými vtipy. Jemné národní zpěvy upadají v za
pomenutí, zato však různé odrhovačky zpívají 80
sborově. Velice zhusta pěkné melodie ze starších
oper snárodněly, zpívaly se všude. Z novějších
oper davy neosvojojí si melodie žádné; vejkrás
nější operní pí-eň zmlká na sténách divadelní dro
rany. Skládá ae sice dosti maoho, ale není ochot
ných lidí, kteří by nádberoé kantáty na podiu
reprodakovali. Jest potřebí od sbormistrů mnoho
prošení, při čemž katdý musí dbáti, aby neurazil
maruivou ješitnost jednotlivců, kteří chtějí spolu
působiti splše se slavomamu, k prospěchu vlast
nímu než k vůli ekatečnému umění.

Jest věra pro nás zabanbajícím zjovem, že
česká Úlharmonie, sbor vážných oměleů, mosila se
rosejíti « Únančních nesnází, nenacházejíc pocho
pení. A přece nežádána od českého obecenstva
obětavost přílišná. Zato však různým kabaretům
daří se dobře. Divadlo paní Zieglerové přímo bylo
oblebáno, že dobře hovělo hrubé náladé sociali
stických návětěvníků.

V „Národ. listech“ dne 6. t. m. čteme o
české hudbě:

„Pokud se týče tvorby, ta hlavní rys postavení
ebeoenstva vůči mladé produkci je nedůvěra. Vše,.co
mladí napíšou, setkává se s citelným chladem; sdá
00, še necítí se toho potřeba, aby se praly nové věcí
8 de necítí se jako ztráta, abývá li tvorby čím dále
tim více. A nbývá jí opravdu. Rok se rokem pečet
prováděných uových skladeb klesá kvantitativně hros
nýmpospěchem:letosdospělijemek rekordu.Vdva
esti populárních koncertech ČeskéFilbarmonie nebude

vozovéna ani jsdiná původaí novinka; v komorních
noertech rovněž ne; v koncertech Orchestrální jed

Boty jediná domácí novinka; jen v divadle letos dvě
domácí novinky. Na poli symf.nické a komorní pro
dakce klesáme rok sa rokem. A ne snad, še by nebylo
talentů : těch je dosti. Ale proto, še není potřeby:
ublikum i sekladatelé i výkonaí umělcii ředitelstva

aoertů původní novinky prostě odmítají. Obecenstvo
a nedůvěry: pokad měkdo nemá pochvaly a sígna ú
spěchu cisiny, neplatí u nás nic: není semostatného
úsudku, poněradá není blabší budební kaltary. Na
kladatelé odmítají proto, še neaí poptávky. V tomto
ohledu jsou naši mladí skladatelé ne tom bůře, neš
sa časů Smetanových a Fibichových. Smetanovy věci
ce tiskly hned a doma;Fobich míval klavírní výtah
opery vydacý před premiéroau. Na to dnes není po
myšlení. Skladatelé píší v uejlepším případě proj

vosování, obyčejně pro stolek a zásuvky; a na
ladatelům se nechce vydávati věci„ro skladiště. Vý

konní umělci odmítají domácínovioky, poněvadě ne
s nimi chladu a nevšímavosti posluchačstva

oopichu; s feditoletva koncertů me všech těchto příčindo 3 - . . Lhostejnost našeho obecenstvak celé
produkcí a reprodukci jde však ještě dále. Konocertaf
rech v Praze upadá. Umělcisvětového jména, cisí i

domácí, se Prase vybíhají čím dále tím více. Bamostetný koncert v Prazeje dnes obsurdam, odvážný
podnik, spojený vědy se snačnou finanční strátou, po

něvadě o koace odobné šmobemigaoraje.« + , Jediné koncerty, ješplní hudební poslachadi, jeou
nedělní populární koncerty Čer. Filharmonie v i
nové barse. To, 00 pojmetento ubohý, nevhodnývá
loček, určený pro bursovní spekulace a s milosti

pro ubohoa masika propůjčený, to je hudební pabli
kam Praby .. . Na Žofíně ; na Visohradech

pablika ubývá; v ostatoích předměstích, bohatých aidaatých, v Karlíně, Smíchově, ciškově není na olašně
navětívený koncert symfonický ani pomyšlení: to je
bilance hudebního rachu prašského, bilance badební
kultury 590.000 lidí, bilance hlavního města národa
hudebníků; a důstojným závěrem toho bude jen, až
v dabna Filharmonie pro naprostou neúčast se ro
sejde a převezme ji německé drožetvo, jež jiš je při
praveno: pak 26.000 Némců v Praze bade míti sa
mostatný symfonický orchestr a 500.000 Čechů —nie.
A tem za nynějších poměrů dospějeme, dospiti mu
síme. .. . Smutný je tenor této úrahy, jejš Ise obr
nouti v jediné slovo: hyneme! Česká hudba je vú
pedka; a v úpadku je ne pro vnitřní př:čny, pro
Bodostatek talentů, nýbrá čistě s důrodů zovnéjších:
pro úpadek vkasa hudebního, pro úpadek oslkové hu
dební kultury, pro úpadek české hadebnosti. A je ví
děti světlý papreck? Aspoň jediný, třeba slabý sásvit
naděje? Já nevidím nic. Vidím národ, hnaný a ženoací
se sa bmotnými statky ploou energií; národ, útočící
ne bašty nrůmyslu a obchodu; národ, a něhož ovlé
kají kas po kuse jeho posaradaí kroj, mrav i ideály,
t.rdíce, še je to moškaráda. Colý eměr českého my
šlení, české touby, čsského snažení obrací se pomalu
a sastřeně,alebezpečněa nezadržitelněodstarésdyly,
starých ideálů, starých písní k — tenci kolem sla
tého telete,“

Obecenstro by moblo pohodlně píti ze zdroje nej
čistšího — ale není vůle, není chuti Tu nestačí
námaha několika borlivch; jest nutno obnoviti
zdravoa výchovu davů jit od inládí. C tvořící
duchové jdou rychlým krokem ka předu, jádro
národa, široké davy obeceastva jdou zpět, nemají
pochopení ani pro stravu nejzáživnější, nerozu'nějí
věcem aejpřístupoějším. Mezi tvůrci a posluchači
rosevírá se stále větší propast. Jeat to tudíž sku
tečný umlecký pokrok národa? Pozorujme, jaké
davy dětí ačí se zpívat a brát! Leč jakmile mládež,
dooucená svými rodiči, jest ol učitele propuštěna,
nechá všeho být; učila se proto, že toho vyža
dovala móda, noblessa.

A oemůže-li sa uživiti dobře v naší zemi
absolvent konservatoře, může počítati na slušnou
existenci akademický maliř? Toma bývá u nás
ještě hůře. Jak se podporuje mlífatví? Po:orujte
ty aprostácké mazanice v „Záři“, v nedělní pří
se k „Práva lida“ a jinde! Věru úžasno, jakým
„uměním“ vzdělává svoje lidi strana ta, 8 níž 86
chce pokroková v „kultorních soahách“ spojovati.
Ovšem — i karrikatura může dobře působiti. Leč
jest k ilustracím takovým potřebí aspoň trochu
vtipu, nemají se malovat místo obličejů brambory,
nemá se mysliti, že sprostota tama už jest veli
kým vtipem, výronem duše spravedlivé rozčilené
s pod.

Zatím co bujná Paříž chová se nevšímavě
k naší velkolepé „Prodané nevěstě“, brojí se u
nás místo znamemtých původních kasů klaské
francouzské frašky, které nemají vůbec umělecké
ceny a jichž by si nikdo nevšiml, kdyby nebyly
kořeněny hrubými pikanteriemi.

Pravda — oa vzdělání umělců dá se peněz
dost. Máme slušný počet uměleckých škol, posta
vených s velikou obétavostí. Velice četaé nadace
a jiné podpory umožňají umělecké studium i mla
díkům nejchudším. Ale takovém: ubožákovi vede
se po dokončení studia Často bůř než když byl
žákem. Po přijmutí vysvědčení stojí ubožák ve
světě s holýma rakama; nikdo ho nevolá k práci
slušně p'acené. Musí s velikými úklonami že
bronit u sterých dveří, hledati velikou protekci,
než si vyprosí aspoň takový plat, jaký má prů
měrně placený kovodělník. O ty, kleří se leprve
učí postaráno dosti; kdo však uš něcoumí, o toho
pečuje málokdo. Máme jiš společnosti pro blaho
spustlých a samedbaných dětí, pro dobro propuště
ných trestanců. Taková starost jest prospášná. Leč
kolik svláštních společností stará se o blaho a
aspoň skrovnou existencí nadšených mladíků, pro
pusténých se snamenitým vysvědčením s ústavů
uměleckých? Co posud vykonáno v tom směru, jest
příbě málo. A akce svépomocná jest velice slabá,
jestliše vůči uměleckým sdružením vane z ob.
censtva mrazivý chlad.

Zvláštní ohlas italské katastrofy u nás.
V době, kdy srdce vskutku soucitné nad ne

vinnými obětmi strašného zemětřesení italského
naplní so šelem a kdy vítá s radostí každou sebe
menší pomoc ve prospěch nešťastníků, přemýšlejí
u nás pokrokářští dobrodinečkové, jak by sí pří
té smutné přílešitosti vylili oo nejšikovnéji svoji
jíslivost na katolíky. Novinářské správy oznamo
valy, že Sv. Otec byl přímo zdrcen tím národním
neštěstím, že daroval ve prospěch nebušáků 100.000
lir, še pro500 nemocných dal zříditi ve Vatikáně

ci a ujal se 1000 sirotků, jichž živitelé
v Messině zahynuli. Ale kdež by pošidovětělý tisk
chtěl o tom správně a ze soucitu referovati! Ta
kový tisk nutí se viděti v církei katolické všecko
v barvě nejčernější, aby měl příležitost hodně
proti ní řáditi, aby mohl ulovit svojí jíslivé kou
savosti. Největší radostí by pro něj bylo, kdyby
v katolictvu bylo všecko špatné. Vědyť přece zo
Štvaníproti bámskutečnýma ještěvícevy

myšleným šije. Jak přál pomoc církve nešťastcí
kům ve chvíli tolik pohnuté, patrao z táto per

Ka eprávy, uveřejnéné ve 4. čísleHajnovy „Osvétyida“ :

„Veprospěch z mětřesenímpostižených papež— moohonás bnýmillionáf —sloužil ve Vutikaně
mši a mimo to poslal nešťastiíkům své požehnání
a spoustu svatých obrázků a svých podobizen.
Dále uděl'l obzvláštní papežské povolení, aby zá
zračné ostatky svatých mohy býti veřejné nošsny
na alicích. — Velebný „Čech“ problásil zemětře
sení za „tasáhnutí vyššsho úinitele do lidských
jednání“ (tedy prst boži); njní 8) právě na Si
cilii a Xalsbrii zemětřesení opakuja stále i
přes prosebnou mši papežova a přes obrázky a
ostatky svatých. Také prat boží?“

Cítíte pravou tendenci téch jedovatých
úštěpků? V době, kdy sám semita, římský park
mistr Nathan vzdal dík Vatikánu za jeho velko
lepvu pomoc, snažil se bez ctaý po<rokátský tisk
snižovati Č>st dobrodinců a slohčovati katolické
řády. Katastrofa messinszá měla mu býti vbodoým
beranem proti církví katolické. A přece poměrné
málokdo projevil za té kutastrofy t-lik účnné
lásky k bližolmu jako právě italské katolictvo. Na
papežova výzvu sešlo se od katolictva téměř rázem
300000 lir podpory. Papež povolil k vůli pod
poře nešt:stoíků biskupům ne-bmezený úvěr, tak
že brzy sešlo se přes millioo lir jako katolický
dar ve prospěch strádajících ubožáků. R zkázáno,
aby do klášterů přijímaní byli nemající přístřeší,
v Ospedale St. Maria dáno k disposici racéným
400 postelí. Řoholaice a knóží pracovali na místě
neštěstí Jo úaavy, až jim začali úředníci záviděti
vděk ošetřovaných, zatím co dámy Červeného
kříže dostavily se na místo neštěstí sice v nád
herných toiletách, ale bez — obvasů. Starý arci
biskup messinský stal se Aavojínadl.dskou horli
vostí miláčkem všechaěch kteří jeho námaha po
sorovali. A lid, dříve tolik zaslepovaný vulnými
mysliteli, když viděl, jak moderní „humanitaři“
nechají za sebe pracovati knézo, nabyl jasuějštho
poznání, tak že dával veřejné průchod avojí znova
probuzené zbožnosti. A še onlíbenoat obětavého
kačž -tva hodně lezla za nehty našim protivatkům,
to nepřímo prozradil 7. t. m. „Čas“, který 3 ne
tajeným baěvem napsal: „Dnes přichází papež a
vysoká hierarch:e jtalská se Brými lirami a od
pastky, ale italský národ měl by utrhnout emu
teční závoj. jímá církev zahaluje nyní uvou tvař.
Renovace (obnovení) pobořených velikých cLrámů
byly vždy počátkem renovace celých zbořených
měst, neboť bigotní lid nikdy nevdvykl si žíti boze
stínů těchto svatyň s jejich zbožňovavýmisvatými
a gvěticemi. Avšak i jinak joví se církev v pravém
světle při těchto straálivých pohromách italského
národa. Loví v rozčeřených vodách pověrčivosti,
jež vzmáhá se po katastrof vcelé Italii. Nápadoě
snaží se ablížiti se s panujícím rodem a vyažívá
nejstrašnějšího národního neštěstí — ke svým po
litickým otlům a záměrům.“ — Tento výlev po
krokářského vzteku besděčně maohv napovídá. Proč
jeo ti lidé tolik ee začali oddávati „pověrčivosti“,
když tak dlouho je zpracovávali sednáťi, kteří d scela
ve své „výchově lidu“ pokročili tax daleko, že pa
směšné před katastrofou vyzýval: Krista, aby seslal
na Messinu zemětřesení? Odkudtedy najednou tolik
„Digotaosti“? Patroě meBsioštipoznali v neštěstí
pravé přatele a seznali, še náboženství poskytuje
větší útěchu, než sto jízlivých fruzt bezváro%. Lid
patrně strbl závoj nikoli církvi, ale subeckým zed
nářům. „Osvěta L“ svým perfdním psaním chtěla
vzbudit bažv proti církvi skonpé, kteráchce po
moci jen prostředky duchovrím:. „Čas“ zase dal
na jevo haév proti církevním hrám. Tudíž pokro
káteký vztek se unás vybíjel zcela různými améry,
zjednal si průchod | protilehlými, kontradikto
rickými průlomy. Jen když zchlazena žáha! Sami
pokrokáři přece už ode dávná mají papeži za sló,
Že 80dávno nesmířil s vládou. Anajednou v „ase“
ukratný strach nad možným sblíšením se Vatikánu
s Kvirinálem! Vášeň zaslepuje. Sovlížení hned by
znamenalo — světe, slyšň — využitkování kata
strofy k politickým cílům! Zkrátka ať dělá katolík
cokoli, dostane pokrokářskou knatou vždycky.
Kdyby bývali dle tajného přání pokrokářů kato
ličtí kněží zůstali se svojí pomocí doma, byli by

zkusili člehů ještě. DErak sledravý amysl lidu naposledy přesvšecky
fanatické útoky nepřátel našich sbaví ne mrakot
a dá spravedlivé vysvědčení duňím skutečně s0u

Bapika které nepřinášejí milosrdenství pouze na

Trutnovské národnostní poměry.

Český zápise křestaí v Tratnově jest povolem
na svláštních matričních arších, které ovšem mají
platnost matrik. Také žadatel dostane po přání
křestní list český. Takto vše uspořádáno proza
tímaě, jak také české bohoslužby v Tratnově jsou
dosud jen prozatímaí. To uspokojuje jistě
českou veřejnost se dmešních dob boušernatého
odporu Němců. Než ačkoli te tím spokojí česká

nost aačkoli se tímspokojují vůichniroz
vážní lidé trutnovské menšiny, p. redaktor Calaba



s jeho dřa Ramarádi, otcové to nekřičajeh dětí,

nejsou s tím dusad spokojení a odpírají dosuddáti děti svó pokřtíci, bojajiceprý za další práva
českého jazyka l!

Jak je však jejich boj za národní věc pc
etivý, nejlépe vysvítá s toho, že si „český re
daktor* Calaba a br. Horák povolali do svých
rodin porodní babičky Němkynč. ač jsou v Trut
nové tři Češky toho oboru, z nichž dvé toho časa
byly jisté doma. — Jaká to ironie osudu! Při
zápisu českém, který stál tolik práce, a který ve
řejnost českou tolik pobouřil, mají scdpovídatí o
tásky Němkyně,z nichž jedna — docela Prušačka —
nedov.de vám říci slova českého, kdybyste jí za
ně dali dukát. Tomu se říká poctivá práce ná
rodoí! Tak prakticky provádí Calaba heslo „Svůj
k svému“, jímž so jeho „Včatník“ občas. na př.
před vánocemi, jen jen hemží! Je to smůla!

Jak p.ctivé to smýšlí „český“ taky redaktor
Calaba s menšinou trutnovskou, jde z toho, že
svou Štvanici poškodil a poškozuje dosud české
bohoalušby, které jsou přece hlavoí tepnou tivata
menšinového; ba hledí je úplně zničiti, poslouchaje
komanda, ani ne snad tolik pastora T. z V.. jako
spíše šida M L, bez očhož by Calabův „Věst“
jiš dávno nemě) co psáti, bez něhož by byl český
taky-redaktor C hotovým ubožákem. — Tento žid
navázal Calabovi styky s „Volnou myšlenkou“,
kterou „Trut. Věstník“ také horlivě propaguje, a
odporučil Calabu, jak právem soudíme, přízní 8
ocbra“ě oněch „českých kněží“, kteří také stojí
ve službách Volné myšlenky.

Že by C. chtěl, kdyby to bylo jen v jebo
moci, zpičiti České bohoslužby, dokasuje to, že
usiloval, aby N J. S odepřela své podpory, že
radí lidu nedávati ničeho na nový kostel a těm,
kteří již něco darovali, jako dala na př. pí. J.
snačnější obnos, mermomocí namlouvá, by 6i dali
peníze vrátiti (a snad je obětovali nejspíše na
podp ru „českého“ redaktora C.).

O tom, jak poct-vě česky pracuje a dopra
coval to C., svědčí toto: Menšina tr. nebyla nikdy
tak rozeštvána a uštvána jako nyní — a zásluhu
o to z valné části dlužno přičisti red. Calabovi,
jemuž je prospěch vlastní nejpřednější « prospěch
národa poslední věcí. Proto také toto jebo pozér
ství budí největší bnas a odpor u všech vážných
lidí Tr. menšiny. Proto také za celébo půltřetího
roku, co se domáhá českého sápisu, nenašel dosud
stoupenců kromě dvou — tří za posledních tří
měsíců, ač se zde čítá na čtyry tisíce Čechů. —
Zjev ten ei možno vysvětliti jen tím, že se chopil
tak akutní věci člověk právě tak „poctivě česky
smýšlející.“ — Proto také všecko to boufení české
veřejuosti není smýšlením celé menšiny tr., nýbrž
je jen bubnováním redaktorského bubnu blavně
proti „klerikalismu“. Proto také „Věstník“ ne
právem se nazývá Trutnovský, správně má 860
nazývati Calabův Věstník.

Menšina trutnovská se red. Calaby ojfficielně
sřekla dme 5 července r. 1908 na všespolkové
schůsi, když se ji stále vtíral za vůdce.

Toť opravdu k smíchu! Takový vůdce!? —
O jeho schopnosti vůdcovské pro Čes. menšinu
přinesla Obnova v předposledním č. t. r. ukázku
jeho českého ducha a pravopisu z dopisu jednomu

p faráři. Ale ještě lépe se poslouchá tato episoda:dyž byl Tr. Věst.před šesti roky ještě v plen
kách — a v těch je dosud, jenom že ty plénky
jsou potrhány a nakaženy Iutherismem a juda
ísmem — red. C. ei už tenkráte do něho také
něco psával. To bývalo tištěno se všemi cbybami,
jak si je p. redaktor navymýšlel, poněvadě aai
Bazeč soudil, že „Český“ redaktor muší pravopisu
lépe rosuměti než op. — Pan soudní officiant
v Tr. E. Marš., nyní jíž neboštík, laskavě ho
tehdy upozorail na jeho nevědomá nedopatření,
aby tak trutnovaké menšině neplodil před světem
ostady. Tu však se C na p. M. rozcalabatil a
poslal mu drsný dopis, kde mimo jiné také do
kazuje, še chyby vytištěné nejsou jeho, nýbrž
sazeče. Pan M. se proto docela nehněval, ale dopis
mu opravil a vrátil k jeho stadiu pravopisnému.
— Tento dopis „českého“ redaktore C , sepsaný
Ba obranu jazyka a pravopisu českého, obsahoval
— nesmějte se! — 120 chyb, t. j. jedno sto dvavot
chyb — tedy více než dost. To byl počátek jeho
činnosti spisovatelské, a jaká jest jebo vyspělost
literární nyní, je s dostatek známo. Z toho tedy
soudíme, že „český“ red. C. ani do nejdelší smrti
nebude pravopisné paáti, i kdyby mu prsty oslatil.
Pro samé předběžné vzdělávání sebe sapomněl na
čes. pravopis úplně. Studoval totiž botanika u ji
stého řádného mistra obuvnického a potom koeme
tika po holíroách. A když ho ut i kosmetika
omrzele, věnoval Be episovatelství v Tr. Vést. a
nabídl se menšině sa vůdce, a sa vůdce monšino
vého jej povašovala a snad dozud považuje česká
veřejnost.

Klamala se tedy stále česká veřejnost, kdyš

ps vono BE jednotlivce českého taky-rodaklora m m acítěním oolémenšiny trut
novaké, ktdrá ve skutečností o něm mechce a meohce
pěděti. Tího právě každý soudný příslušník men
kiny tratkovské upřímně želí.

Želati pak je zvlášté toho, že se sbytečně
stěžuje, ba znemožňuje život zdejších Óecbů use
dlých tím stálým štvaním a oyní ještě planým ho
rováním za český zápis, který ve okutečeosti jiš
eslé tři měsíce je poroles a dosed neprovedom

právě pro štvaní toho „českéh >“redaktora Calaby.
Pak odbírejte a podporajte Calabův Věstořk, 0
pravda čeští lidé, můžete-li!?

Takový vůdce! Není to ironie? Zlé jasyky
při jeho přemetech docela v poslední době se táží,
.0 bere od Němců za takovou „obranu“ českého
živlu. Ostatně jest pravdou, že by aňi podplacený
člověk lépe do rukon Němců nemobl pracovati,
než takový pozér, poslouchající návodů pastora a
žida.

Kristus a dr. Panýrek.
Plše se nám: Před několika dny přinesl mi

listonoš dra. Panýrka „Lékařské epištoly“ k pro
hlédnutí a lákavým odporučením.

Otevřel jsem koihu asi uprostřed a za chvilku
jsem četl na str. 162: „— — neboť každé ná
boženství je dílem lidským“. Zde jsem 8e zastavil
a znovu Četl větu z Creda pane autora. Když
každé náboženství, tedy i katolické má být dílem
lidekým? Také židé palestinětí opfrali Ježíši Kristu
Jeho Božství. Auo uslyševše z Jebo úst „Já a Očec
jedao jsms“ (Janu 10, 30), kamenovali Nazaret
ského, volajíce: „Pro dobrý skutek tebe nekame
pujeme, ale pro rouhání: a že ty jsa člověk, děláš
se Bobem “ (Jan 10, 33) Ale Kristus jim odpo
věděl: „Nečiním-li skutků Otce svého, nevěřtemi:
pakli činím, a nechcete-li věřiti mně, skutkům
věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest

proto, že pod přísabon vyzoal, že jest Synem Boha
živého.

„Zásrakům je těžko věřit jen dle níské du
chovní výše, ze které se na ně poblíží. Jako úžas
je zoámkou aevědomosti, tak nevěra jest známkou
neúplnosti. Začátečník žasne nad obtíží nějaké
práce, ale zasvěcenec překonal všechny rašivé po
city, které nevyhnutelné provázejí nevědomost.

Začátečník vidí obtíže a jsa si vědom ne
rovnosti mezi silou vlastní i výsledkem, jehož má
dosáhnouti, zvětšuje obtíž na nemožnost. Č ověk
nepatraé víry, člověk, ve kterém svéživel je na
vrchu, žasne nad zázraky Ježíše Krista, ale člověk
velké vír, ve kterém avéživel je podřízen, při
jímá je kliduě.“ (J. R. Seeley — Dr. J. Parker,
Ejhle člověk, ejhle Bůh. Cap III)

Popírání nadpřirozenosti jest chorobou mno
bých učenců, kdežto Kristus hlásal stále, že jo
víra pojítkem mezi přirozeným a nadpřirozeným.
Až dr. Panýrek uzdraví slepéjo od narození,jako
to učicil Kristus, pak dokáže, že i katolické ná
boženství jest dílem lidským Mám va to počkat?

Zatím Si ještě něco přečtu z jeho „Lékař
ských epištol“, Na str. 173 je napsáno: „Lid
nerad mění názořy svoje o zjevech, které 58 na
skytují jeho pozorování. Mínění jednou přijaté ae
léta, ale století podržuje. 8 otce přecbází před
sudky na B8y0a, Da vnoky a houževnatě se ještě
udržují pak, když ož věda osvětlila zjev zoela jinak,
než lid si jej vykládá buďto sám ze svého rozamu
Debo vlivem Činitolů, kteří mají naň veliký vliv,
na př. kněžstva.“

V lidu se tedy udržojí předsudky o růsných
zjevech i když je věda ogsvětlila zcela jinak, a
zásloku na tom održování předsadků má — kněžatvo.
To se to plšel Zase jedna perla na krku pyšné
krasavice — moderní „vědy“.Církev učící,kněžstvo,
nepřeje rozmachu bloubavého dacha, v daném pří
padě výsledkům bádání v říši přírody, neb £ sde
se naskytají sjevy našemu pozorování. Mohou se
tu skatečně vědecké poznatky nepřátelsky střet
nouti s pravdami katol. náboženství? Kašz učí:
Bůb stvořil svět. Překáží tím ba př. lékaři zkoumat
slošitost oka lidského? Jest víra v nesmrtelnost
duše a v život posmrtný překážkou provádění
chemické analyse nebo synthese? Nemůže lékař
skoumat plicní neduby s živon vírou v přítomnost
Ježíše Krista v Nejev. Sw. Oltářní? Který článek
katolické víry sakazuje avobodnébádat, osvětlovat
zjevy naskytající se uašema pozorování?

Malpighi Marcello (1828 —1694) tělesný lálař
papeže Ianocence XII., je otcem mtkroskop. ana
tomie a rostlinné fyaiologie. Doplnil objevy angl.
lékaře Harvey'e o oběhu krve. Lékař papeže Kle
menta VIII, Cesalpioo Andreas (1422—1491),
napsal dílo „De plantis“ a od Linnea nazván byl

prvním pravověrným a soustavným botsnikem.“
Missionář P. F. Lopez de Gomara poprvé seznámil
Erropu s bujnou ron měxickoua polský jesuita
P. Michael Boym uveřejnil r. 1669 první náčrtek
o květeně čínské. Květina — kamelie — má jméno
od jesuity P. Kamela, který ji do Evropy přivesl,
a Linné za odměnu květinu jebo jménem nazval.
Sv. Tomáš Aguinský napsal „Pojednání o bytnosti
nerostů“. K dokladům, jak kaěžetvo „bojuje proti
vědě“, bylo by zapotřebí celých kaih.

Dr. Pb. a Th. Jan Ude praví: „Přírodověda
není ani katolická aní protestantské, ani židovská,
není ani theistická, ani atbeistická — nýbrž ne
utrální a musí takovou býti podle své „podataty“.

Mezi pravdami, které kněžetvo hlásá a mezi
pravou vědou nejen odporu není, nýbržodporjest
nemožný, protoše obě cesty směřují k témuž cíli,
obě nás vedou k Původci všeho bytía všech zjovů
— k Bohu. Kde končí věda — začíná víra.

To jest malá ukáska s „Lékařských epištol“,
ale i ta stačí, aby sám papověděle, že jen duch
pátrající po pravdě má úctu k sjevonéma nábo
fenství a k jeho vyznavačům.

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u bankySLAVIE «Praze.
ORP“Pište ©sasby. "i

Školský obzor.
Skvělé vysvědčení katolickým školám.

Americký „Měsíční Věstník“ napsal v čísle ledno
vém: O veřejné škole (Pablic achosl) činí T. L
James, někdejší spolkový generální poštmistr a
nekatolík, následající pozoruhodné projsvy Vnovo
yorském časopise „Sua“: „Velkou chybou ve vy
chování značného počtu oněch, kteří tvoří dorů
stající generaci, jeat ono zcela povrchní vychování,
jehož následky mnozí odchoranct veřejných škol
tak příliš zřeteloč ua jevo dávají. Každý, jenž
„klerky“ do svéh> obchodu bledá, může pravdu
slov mých potvrdíti. Většinou ushažeči o místa
v bankách v kancelářích velkých dopravních 8po
lečností, v kupeckých a jiných obchodních „závo
dech jsou neschopní správnou žádost o míst: na
psati. Jejich rakopia jeat špatný; často probřešují
Be proti pravopisu. Kdežto v dřívějších dobách
pracovalo se ve školách o důkladaé vychování
mládeže, a hlavně o to, aby dobrý základ dán
byl mládeži k dalšímu vzdělávání se, aby nabyli
žáci výtečnou zoalost zemikého jezyša a palet
nictví, i aby si osvojili zřetelný, čiteloý rak..pis,
v nové době nedbá se v dostatečné míře téchto
blavních pravidel vyučování. J3oa sice výjimky,
za něž tato zemé měla by býti vdéčnou, a pře
kvapujích velký počet takových výjimek nalésá se
v elementárních školách, k'eré jsou pod ochranou
a vedením katolické církve. V těcht: Školách setká
váme se a onou důkladnaostí delvéjších dob, a
proto také dítky navštěvující ákoly katolické sku
tečné něčemu užitečnému se atačí. Ačkoli nikdo
tak ochotné neozeňaje záslaby „svobodné školy“
o mládež jako já, nicméné nemobu jinak, nežli
spůsob vyučování, zavedený v katolických školách,
našim státním školním úřadům v machých městech
co nejvřeleji doporučiti“ A pamatujme si nysí,
že pan T. L James n.ní katolík, nýbrž protestant,
že není maž cbatrných vědomostí A omezeného
roshleda, nýbrá mat nčený, zkušený, se širokým
rozhledem, a svědectví takového muže tašíme za
jisté mooho platí.

Elektrické
v= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"Telefony,výetražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na prend střídavý a
stejsoměrný.Žárovky Taatalové,Vel
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacíchtěles jakoš i veške

rých elektretechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 264.

Hospodářská hlídka.
Nevý Wiesmer. Náš českýprůmysl bohu

dík zkvétá utěšeně. Před nedávnem s potěšoním
jsme sledovali rozvoj továrny na hospodářské
stroje p. A. Havlíka na Kuklenách, jenž výbornoů
jakosti svých strojů získal si dobrou pověst právě
jako p Wichterle na Moravě, a nyní zase sad
ještě více podiv vsbazoje činnost p Jana Divee
kého v Libraaticíob u Úeroilova,jehož etrojniský
talent jest opravdu p>sorahbodný.Jest mladík ještě
svobodný, vyučen od svého otce, jenž jest prostým
támečníkem; nikde na skašené nebyl, ale dovede
sestaviti stroj ať jakýkoliv. Stroje malé, jako te
sačky, krahačky, pumpy, mlátičky a j. s objed
nané litipy seatavití, není právě pro vaímavého
řemeslníka přílié veliké umění, ale zbotoviti bee
sinový motor, aby dobře pracoval, k tomu po
třebí již trochu virtuosity. A tuto omtaké pro
kásal. Zhotovil sí motor o 6 koňských eálách, jehož
používá ku hnaní soustrohbu a vrtačky a srovna
druhý o 4 koňských silách, její jsem misulého



dera koupil od něho za cenu směšně nízkou, po
fFfovnáme-li ji e cenami jiných firem, a masím o
něm dáti vyovědčenígajiepší; vědytjak jsem so
přesvědčil, šádný jiný Mnotor, byť % nejlepěl to
várny a poměruč iříhírák tel drabý, nekoná lepší
služby, nežli výrobck Oezkošeného, doma téměř
nevšímaného mladíka v odleblé vesnici. Ještě do
posud mívá platnost steré pořekadlo: „Prorok ve
vlasti 016 není vážep“. A nyní právé hotoví ci
vlastní model na lití potřebných svučástí k no
vémo motoru, jejž bodlá zlepšiti. Jenže jako po

etivý Čech prodává výrobky své příliš levně a
tak asi d'oubo se neziůže na s“otovení n.b opa
tření potřebných strojů obráběcích, aby závod
svěj mohl rozáfřiti. Poctivost a nezištnost postu
pojí sice jistě, ale příliš zvolna k rámožnosti;jen
hojný odbyt urychiuje cestu. Protož dle hesla
„Svůj k svémua“, každý. kdo potřebuješ nějaký
bospodářský stroj, obrať se a důvěrou k mla
dému, snaživému. důmyslnému tomuto strojníku,
aby nová tato bvězda na obloze českého průmysln
zazářila jasně ku cti svého stavu, ku prospěchu
našeho rolaictva i k oslavě národa českoslovan

ského! V.
Z říšské rady. Katol. poslanci z Čech

Záruba, Prokop, Šachl, Šabata a soudr. podali
v posl. sněmovné piloý oávrh, nby okresům loň
ského roku suchem stiženým přidél. no byla z dolů
státních bezplatně dostatečné unožství odpadkové
soli. Katol. poslanci z Moravy podali pak při jed
nání o arbako-rakouské emlouvě obch-dní resoluci,
aby vláda při ozavírání obchodních emlav důrazně
hájila zájmy našeho zeměděletví, aby urychlila
akci noazovou, zvýšila státní příspěvek Douzovýa
postarala se o snížení sazeb dopravních na drá
hách a spolu aby Čistý výnos katastrální byl
epraven a kontiogent daně pozemkové snížen.
Resoluce tato sněmovnou posl schválena.

Na amketě © chovu uvířecím v Če
ehách, pořádané zemědělskou radou čes. odboru,
usneseno, aby ve celé Čecby rozdělily na 10 ob
vodů dobytkářských po 10 až 15 obresích. V ka
ždém okrese sřídí se družstvo pro chov dobytka
Ackets doporučila pro Pošumaví a Opočno d.
bytek eimentálský (jakožto horské obvody) a pro
ostatuí obvody dobytek buď bernský a kravařský
nebo s ním i Sientálský Tim se Čecby značné
přizpůsobí Moravě, jež ve většině svých obvodů
má dobytek bernský u kravařský zaveden. Simen
táli jsou na Moravě méně oblíbení, v Čechách
pak hlavoě to plémě doposud dop ručovali.

Bempis pastvišť. V Čechách počínámísto
držiteletví na žádost zemědělské rady provádět
soupis pastvišť, aby se mobla podoikoouti akce
ku povznesení pastvy dobytčí. — Pastevní chov
dobytčí zavádí se úeiloé jak v Alpách a borských

(krajích našich zemí, tak 1 pokud možno pa doli
nách. Jen že oa dolinách už nebude možno mnoho
upravovat. To půdy pastvinné není, « na pastviny
věnovat půdu jinak a lépe užívanou, ani obce ani
jednotlivci se nepřicmějí.

Zemědělstvím živí se v Rakouskuprů
měruě 6.0 obyvatel s jednoho tisíce. Jest tedy
naše říše dosod převážně zemědělským atát-m. To
však platí pouze o některých z+mích. Některé
země ja,u většinou průmyslové, nebo nemají už
daleko do doby, kdy jejich obyvatelstvo z většiny
se bude živiti prací průmyelovou.

Vyučování zemědělství ve vojsku.
Poslanci StUckler a Grimm podali aávrh na říšské
radě, aby vláda učinila co nejdříve kroky, aby
v rakousko-nberském vojsku bylo zavedeno vyu
čování v zemědělství pro syny roloické a semě
dělskou čeleď. — V Německu vyučování toto za
vedeno bylo v celé armádě. Zkouška podnikouta
v Bavorsku, kde minnlébo roku na 600) vojínů
tohoto vymčování se náčestnílo a movbo ještě pro
nedostatek místa muselo býti odmítnuto, osvědčila
8e znamenitě. Navrbovatelé slibojí si od provedení
návrhu svého, že synové roluičtí a čeleď země
dělská neodcisí se lak v Čas své vojenské služby
svému povolání, nezůstane pak ve městech, nýbrž
věnuje se opět zemědělství.

Netřme ma pravém místě 1 v do
bytkářetví. Obyčejněplýtvá se hodněna podzim,
dobytka píce se valí bez ladu a skladu, jsk právé
děvečce napadne, k jaru pak dobytek hladoví. Ne
jeden hospodář v jesení toulá Be po nivách za
koroptvemi a zajíci, jezdí po zábavách do okolí,
prosedí nejeden ©den v bospodě při plavém
tlachu „politickém“, bádá se o otázkách, jimž ne
rozumí a doma čeledín „h.spodatí“ ©Podle toho
je pak i výsledek. Rozumný hospodář sleduje ve
řejný život, účastní se v ruchu společenském, ale
v první řadě pečuje o sebe a stará 86 o pořádek
na vlastním dvoře. Spočítá, změří, zváží zásoby
píce a pak rozpočítá vše, aby stačilo průměraě na
200 dní simaího období. Sám dohliší při vydávání
píce, dozírá na úpravu, míchání píce a tak pečaje,
aby každý kus dostal, co mu patří, ale tét aby
včas a náležitě zužitkovalo se krmivo všeliké,
a tím ušetří sta sa plcnisy, jež kuporati 8e musí
tam, kde se krmí bez rozpočtu a dosoru, jak se
čeládce líbí.

ady chráníme předhmyzem nej
účinněji, když všemožně chránímea opatrujeme
drobné ptacivo, jež se živí hmyzem. Střízlík denně
Otenutů 600 nujok, dorvičků,vůjiieka motfiků
sbitne. Tedy páreček utříslíků s rodinou sa rok

více než 1,296.000 hmyzo spičí. Pliska obecná i
žlutá, pěnice, sýkory, rehek atd sadóto na miliony
boyzu tybabí. Racek pilač slídí Bo alimácích a

jieýeh škůdolěh plodin na peli. Špěč-k stačí vyit chrousty sbíráním poorav. Čejka Lovíčervy,
křepelka a koroptev na miliony semen plevele
poabírá. Kos i drozd ničí kobylky, brouky; vla
šťovkyv letu lapají motýlea mouchy; lelek kogo
Jedlový noční motýle. Jediná rodina sýkorek sa rok
zoičí na 2 mil. vajíček a h usenek. Kde ptactvo
amisf, bmyz «ničí plodiny i stromy a všechna lidská
námaha je marna. Třeba tudíž ptactvo pečlivé
chrávit, šetřit a před dkůd'i střežit.

Žádný
svatební dárek
jiný není tak vděčný a trvalé ceny jako krásný
uměleckýobraz Madonny, Kri
sta neb krajiny atd. v nejsolidnější

úpravě, jako dodává nejlevněji

první východočeský umělecký závod

Jos. Kleslicha
v Hradci Králové.

Závod pozlacovačský. Výroba rámců.

Obchod papírnický.
Dlouholeté renomé zárukoum u

BE reelníobsluhy BE

Sfaslná domárnosl
příračn' kniba a účetní zápisník českých, křesťanských žen

má výt v Fodtérodině
Jeť nutelnou pomůckou pro každou

vláště oddíly: „Potraviny“ a „Učetniotví“ v do
mácnosti s podrobným návodem a praktickými tabulkami

účetnímibudou bospodyákám vítanými. Hodísetéž za OdSlNÝý dárek pro dospělé dívky, zvláště pro
nevěsty. -- $ domácnost“ úhledně brožírovaná stoji:
1 výtisk franko BOhal. Five katol. spolků a

nisaci: 1 ex. franko70 hal., © kusů franko
3 k 30 h, tucet (12 kusů) franko 6 KK.— Objednávky
obratem výřízuje vydav. Frant. Ovutek, redaktor
„Kvítků“ w Praze—I., Salmovskául.

MASOPUST 1909.

Novinky veškerých pří
prav nozdob na dámské

| tollety.

Vějíře,pánské i dámské
rukavice a prádle,

kravaty atd.

Fejgl 4 Byčiště,
Hradoo Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Kněšské kolárky a
nápreenky.

Odebírejte v každé obal
krejcarový týdenmík

orgán „Sdružení českých katolických semědělsů
v království Českém“,

vycbásí každý týden ve čtvrtek.

Na „VENKOVANA“ předplácí se: Aby mohlo na
venku býti člsl: za 1 krejcar (2 haléře), zasíláse
poštou pod jednou adressou nejméně 5 výtisků.
(Tedy 5 výtisků na rok 5 K 20 h). — Při sásilce
menšího prětu výtisků předplácí se na 1 výtisk
ročně 2 K 8 hal. Odběratelé mají oárok na bos
plitoé právní, zvěrolékařské a hospodářské porady.
Předplatné a objedoávky přijímá administrace

„VENKOVANA“, v Praze IL, Opatovická ulicela. 10.

Hleďte, aby v každé obcí odebíral se
„VENKOVAN“. Požádejte několik čísel na
ukázku zdarma.

XDOOOOCKX
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agendu jak vnitrozemeká, tak

zahraniční.

Kancelář „HůótelHyrši“.

Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec KA.;

(non,
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradse Králové.

X
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Vidoň 1006 Zlatá modalio.
Antverpy 1006. Zlatá modalie.

Praba 1905. [. cena. Diplom čestného as: 11
ktoré jediněkupujte a žádejte:
. 99MONOPOL“

| akciová svíčkárna a voskárna v NL. 1; Idi.
| Ručíme za absolutní čistotu našeho nfla

a vravou obnosem K 30.000.

Kuptesltytoopisy:
KareliV. jako křásťana vlňsteňěc.

Píše Jih Bahula. Cena 34K.

Rozmarné příhody. Humoreský.
Píše Jiří Jahula. Cena 166 K

Objednávky vyřídí

Bilokupskákaihtiskárna v Hredel Král.



Jazyková předloha pro naše
"y království.

Nepopřáno úašemu národa, aby národ
nostní spor v Čechách byl urovnán na sněmo
semekém. Vídeň má rozhodnonti o pošadavcích
obou národních kmenů; naše království posta
veno jaksi pod kuratelu ostatních zemí Crslaj
tanie. Vláda čeká, že zkrátka přehlasováním
zástupců jiných zemí mosí se spokojiti náš
národ presentem, jaký mu nabídne. Již předlo
žena říšské sněmovně osnova jazykového zá
kona a sákona o krajském zřízení,

Dotkneme se zde bodů zvlášť výzoamných.
Pro obvod politické správy má býti zřízeno
© krajských vlád, jež mají být bezprostředně
podřízeny místodržitelství. Z nich má býti 10
Jednojazyčných českých, němec.6 (i v Krumlově,
Žatci, Litoměřicích |) a 4 dvojjazyčné (i v Ba
dějovicích a Plzni!) Z tobo patrno, jak vláda
se úzkostlivě stará, aby přes faktickou počet
nost příslošníků našeho národa německý Bam
brlíček příliš se nerozčilil. Osnova jazykového
zákona chce míti 138 okresů jednojazyčných
českých, německých 96; za dvojjazyčné počítá
Most, Badějovice, Dobřany, Dachcov a Horní
Litvínov, dále veškeré okresy v král. hlavním
městě v Praze. Předměstské okresy platí za
jednojazyčné české. To hned bije do očí, proč
za smíšený okres pro maloo brstkau Němců se
má považovati Nové Město a Karlín. Vždyť ve
většině okresů za německé prohlašovaných jest
početná síla Čechů v poměru k Němcům da
leko větší než na př. v Nov. Městě. Aniž by
český sněm byl požádán o dobrozdání, par
eellaje se ve Vídní národoostoě naše zemějve
prospěch Němců.

V příčině ústotho a trestního řízení, zá
pisou do veřejných knih a rejstříků, úředních
vyhlášek, vnitřní úřední řeči a styků úřadů
s úřady, tau by se dbalo dle návrbo dosti ja
zykové rovnoprávnosti. Leč jiné ustanovení
praví, že ve styku s úřady mimo království
užívá se pouze němčiny a rovněž také ve styku
se všemi centráloími úřady. Ta vidíme pokos
o zavádění německé státní řeči jako předatho,
cennějšího jazyka zemského. To jest v příkrém
rozporu 8e státoprávcími požadavky českého
líido. Tadíž by úřady našebo království byly
nuceny dopisovati i do Moravy, Haliče, do
Dalmácie po německu. K tomu v německých
okresích, ba i ve smíšených by 8e otevřela ve
smysla oávrho 0 jazykové kvalifikaci úředoictva
brána oěmeckému úřednictvo, které by slova
českého znáti nemuosilo. A jestliže za trvání
Stremayerových nařízení němečtí soudcové baz
trestně tak odvážlivě řídili se vlastoími jazy
kovými náhledy, nalezli by tím spíše vítaué
průlomy i v těch článcích, které na pohled za

ručojí Čechům úplnou rovnoprávnost. Ostatně
osnova odporoje platným ustanovením stál.
zák). sákona, dle něhož každý občan (a zvláště
příslušník tak silného národa, jakým jsme my)
musi dojíti svého práva u úřadu ve svém ja
syko. Ovšem že vlastně Bienertbova předloba
jest pro vás podstatně lepší proti návrhům
dřívějším ; ale jest potřebínejvětší ostrašitosti.
. Velice byl odstrčen český národ přivo

lební opravě. Nyní jest patrna snaha poškoditi
paše zájmy jazykovou „reformou.“ dloba
vládní skrývá pod pláštěm daleko ostřejší ostny
než sa dra Riegra připravované paoktace. Co

pence eledovaly národnostní ohraničení oresů, nynější předloha o zřízení krajských
vlád docela rosděluje semi nu část českou a
německou. Návrbem vládním nebylo vyhověno
Českým politikům, kteří jiš předem zamítalí
národnostní obraničení, v núěmě taší oprávně
počátek trhání. politické celistvosti naší země.
| Kdyby vlible přála až smír mezi národ.
vostmi©Čechách upřímně,zpracovalaby před
lobu moochemjednodušší na základě pravidla :
Born právo vo všem oběma kmenům, obýva
joke České královažví|

Ovšem sutno počítati s danými bolest
nými poměry, ješ nelze úaprosto sroformovati
planým radikálním křikem. Doufáme,še české

V Hradci Králové, dne 5. února 1909.

ogelstvo sotva předlohu již předem odmítne.
č při věcném projednávání stále musí míti

Da zřeteli nezadajná práva České koruoy, která
nejsou promlčena ani faktickým postopem
Bacha ani B.usta. To státní právo, jehož národ
ožíval celá dloubá staletí, nedá se potlačiti
nepřirozenou oktrojírkou, která trvá pouze ně
kolik desltiletí. Bohužel)předlohou vládní trhá
se historická soavislost mezi naším královstvím,
Moravou a Slezskem. Morava má zvláštní ná
roduostní zákon, ve Slezska bade též jiný než
v Čechách. Pomalu, po etapách snaží se vláda
nčiniti z nedílnosti zemí koruny České od
bytou historickou kuriosita, chce všemožně
přerašiti přirozený dějinný vývoj soastátí,
které za Karla IV. bylo problášeno za samo
statné a svrchované adlouho jím také zůstalo.
Nemůžeme dopostiti, aby Čechy v soustátí
Rakooském byly považovány za pouhopoubou
proviacii, v níž by naše řeč byla považována
za jazyk drahé třídy, zvláště ovážime-li, jak
dolnorakoaští Němci va svojí zemi obrovské
menšině naší vůbec všecka práva jazyková v ú
ředním jednání odpírají. Vyjedoávati zajisté
možno, aby Němci nezačali ae vymlonvati, že
o dohodu vůbec nestojíme. Leč projednávání
bodů zvlášť cboulostivých natno vésti s nej
větší ostražitostí.

Dopis zPrahy.
Mrhání miliony a finanční budoucnost.Každý,

kdo sleduje nynější kompromisní hospodářství
na Staroměstské radnici pražské, a komu bu
doucnost Přaby opravdově leží uu srdci, musí
často ea zamysliti, co řeknou jedooa potomci
nynější generace, až dostane 80 jim v dědictví
obromný dlah, způsobený za svorné činnosti
staročesko-mladočeského kompromisu. Zatím
co Vídeň chlabí se každoročním přebytkem
svého obecního rozpočtu, zatím co všechna
středoevropská veliká těsta dávno již nvedla
rovnováhu do svých vydání a příjmů, zatahoje
několik osob, vedoucích v Praze mladočesko
staročeský kompropis, nejnesdravější to útvar,
jaký kdy v Praze působil, hlavní město země
české do propasti dluhů, z níž při dalším
postupu roůže vzejíti pouze — ohromný baokrot
obecní. Člověk masí žasnouti, že poplatnictvo
pražské nečinně dosud přiblíží k hospodářství
radničnímu. Nepromyšlené bromadění dluhů,
které přece neodstůňaa pánové, vedoncí kom
promis, ježto oemaji čím, a ježto teprve tím,
že se dostali na Staroměstskou radnici, nabyli
hodoostí a jmění, toto hromadění dluhů odnese
jenom prašské poplalnictvo!

Jest přímo frivolností, jak staročesko
mladočeský komproruia hromadí dluhy a sjakoa
lehkomyelností je dovede omloavatil Jakým
hospodářstvím možno nazvati nápad vypůjčiti
si 10 milionů K na založení obecního fondu (!)
velké Prahy? Lze-li oazvati rozamným kapo
vání oveneckého velkostatku za maoho milionů
korun, když obec pražeká ani v době jednoho
půlstoletí jeho polností oebade potřebovati,
ba ani jich nikdy nebude moci vynšitkovati?
A není-li stejně nesmyslným nápadem kapovati
v Podskalské třídě starou chalapu od Václava
Práška, před 10 lety oceněnou na 324000 K,
pyní za 140.000 K?

Dvakrát sbor obecních starších tento návrh
samíti, ale jsme přesvědčení, že záslohou dra.
Černohorského tento návrb dostane 60 ještě
jednou do sbora obecníchstarších! Ata nutno
pronésti několik slov. Ze sákulisí Staroměstské
radoice dostaly se do zasvěcených kruhů
správy, še chalapa Václava Práška musí býti
koupena, aby jiš jednou paoPrášek dal Gro
šovcům pokoj. Václav Prášek jako obecní starší

m ono „obfant terrible“, které šlapalo těmsoým Černohorským na Staroměstské radnici

oa proty. V paměti pražskéhoPoEdaření jsoudoposud fakta o sensačním aření dra.
Černohorského na Littengrůad a jinéa. jiné
aféry, při nichž peníze místo do obecních dů
chodů otěhovaly se jinam. Váolae Prášek jako
obecní starší přesóloval stále polévka olaro

Imserty se počítají levně,

Olmovaoyobdnív pátek v poledne, | Ročník XV.

stovi dru. Grušovi, jenž přese všechno to, 00
již na Staroměstské radnici se událo, doposud
ve všem podlehá osobě, kteroa prostý humor
pražského lida nazval „rytíř Roura z Litten
grůan“ — — Obava, aby při příštích volbách
do sboru obecních starších pan Prášek zase
nevytábl proti Grošovcům a nověše) v různých
částech Praby a na volebních schůzích všelijaké
prádlo, podnítila stranu Grošovo, aby umlčela
Václava Prájka „náležitou koupi“ jeho chalapy.

Že s podobným hospodářstvím musí se
jednou přijíti ke konci, rozamí se samo sebou.
Při všeobecném dělání dlabů není pak žádným
překvapením, že také páni stavitelé obeoního
domu u Prašné brány přicházejí s požadavky,
nad nimiž ae všem přátelům obce pražské o
pravdo vlasy ježí. Nevím skutečně, jak nazvati
jednání, když podnikatelstvo stavby domáhá
se náhrady ohromného obnosu přes 2 miliony
koran, že nemohlo pro nedostatek plánů pra
covati, a že dále stavba representáčního doma
z původaě rozpočtěných 2,765 132 K taá stoop
nouti na 6,424393 K! Takovooto milionovoa
„fepresentaci“ mohla si Praba úplně odpustit.
Podobné zatížení poplatnictva bade osadným,
ježto do stavby vložené miliony nikdy ani při
bližně se nezúročí. Tato fakta jsou smatným
úkazem, jaká nehospodárnost ovládí kompro
mis, jehož hospodářské následky ukazojí se
stále osadnějšími. Staročeši pocifojí dnes, že
uzavření kompromiso s Mladočechy po rourové
aféře bylo nojosudnější chybou, jaké se kdy
dopastili. Zdá se, že o této straně již neplatí,
že z chyb ge člováki strana politická učí — —

* »
*

Armáda obecních pensistů. Jedním z nej
nezdravějších úkazů nynějšího pražského obec
ního hospodářství jest neustálý odchod dopo
sud čilých, zdravých a slažby schopných obec
útch úředníků do pense. V Praze vžilo 8e nyní
do obyčeje, že po třiceti letech odcházejí do
pense obecní úředníci, kteří by mohli ještě po
uěkolik let zdárně zastávati svoje povianosti.
Přímo do očí bijícím dokladem tohoto — mírně
řečeno — rozkladného systéra byl vypocený
odchod na odpočinek ředitele městské účtárny
Fraotiška Fivigs'ga, úředaíka vzoraóbo a lor
livébo, jenž obci pražské prokázal služby tr
valého významu. Odešel na odpočinek, byv
přímo vyštván ze svého úřadu tak zv. orga
nisací úředaickoo, která použila vlivu několika
obecních starších, jichž volba pomohla pro
saditi, k tomuo, aby vzorný úředník tento byl
nucenopředčasně a proti své vůli udejíti na
odpočinek.

Kam věci dojdou, badoo-lí se takto dále
bráti? Nepoobopojí různé ty úřednické orga
nisace, še takovýmto hnaním věcí oa nůž
mohoo nadejíti okolnosti přímo nejpováčlivější?
Obecní rozpočet, vykazující stále větší schodel,
jest dnes již tak přetížen, že nesnese dalšího
zatěžování, a rozmáhající se mnotství obecních
pensistů musí nutně vyvolati opatření, aby tedy

savedením
dvojí denní frekvence voúřadech učiněna náležité
opatření, aby denní agenda byla . Ku
přesvědčivým těmto argumentům vedou nás
všestranně propagované snahy úřednické orga
nisace pražské, t. j. úředoíků ve aložbách obce
pražské působících. Došlo-l to tedy nyní
v Prase již tak daleko, že úředníci zmobli se
do té míry, še sami dávají své kolegy do pense,
musí býti očiněna opatření, aby předčasnému
odchásení do pense bylo čeleno praktickými
zařízeními, ktorá zajisté každý avédomitý 0
becol úředoík achválía bade říditi se tak, aby
zbytečoé nenastalo rozladění mezi jednotlivými
třídami občanstva. Neobvyklésnaby úředojcké
organisace, která nutí obec Prašskou Eřos
množování pensistů, aby její členové mohli
postapovati, počínají narášeti na prodký odpor
poplatnictva, © ti obecní starší, kteří jsoa
zřejmými otranaíky oegobryklých toshah,
sbledajíce zajistépřivolbáchcesns a
výsledky. m.
- . m vy
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všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hrádoi ECrálové.

(Založeno r. 18862).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Obrana.
Velikým! mčemel jsou volní myslitelé.

Myslí velice pohodlně. Svaří z domočnek
Haecklových a Delitzeových protináboženský
letkvar, v němě se těžko sami vyzoají, a ten
prodávají na veřejných schůzích jako — dů
sledek viastního volného myšlení. S jakou vě
deckou výbavou, vlastně 8 jak velikou drgostí
přikročají k osvětnému, „protiklerikálníma“
dílu, to patrno na násilném překracování slov
bible a na jejich nezvalosti základních článků
různých nábož>nství. Pánové tolik dychtí po
vědeckém stadia, že jest jim docela líno pře
čísti aspoň malý katechismus víry, kterou chtějí

potírati. „Volná Myšlenka“ (prosincové číslo)pořezála se zase důkladně. Tam mimo jiné
báje jest uvedeno též, že „protestantský kate
chism prostě vypustil druhé přikázaní („Neu
činíš sobě rytiny atd.“) a za náhrada rosdělil
poslední přikázaní ve dvě, aby tím byl zacho
ván počet desatera“, kdežto prý „katolické ka
tecbismy tato přikázaní nezapírají, nýbrž jen
vysvětlují“ — Zatím však jest pravdou, že
kalvípská církev slova „Nenčiníš sobě rytiny
atd.“ z desatera v katechismu nevypustila a
proto neměla žádné příčiny uměle apravovati
poslední článek desatera. A církev latberská
přijala nezměněný text z církve katolické, tak
še ani ona v té příčině nemá méně než církev
katolické. Todíž lidé, kteří noznají ani toho,
co mají přímo před očima, jako neomylol o
etrovidové dovolojí si podávati „vědecké roz
bodnutí“ o původu bible! „Hlasy ze Siona“
14. Jedna t. r. praví, že ten objev „Volné M.“
je projevem bezedné přímo ignorance, není-li
vestydatou, vědomou lží. Ovšem když volní
myslitelé s podobnou „promyšleností“ potírali
učení katolické, ta evangolické orginy „z lásky
k pravdě“ ani slovem neokřikly ty lidičky,
mrzačící bescitně české mozky. Sama „Naše
Doba“ už jest zaražena nad kotrmelci volných
myslitelů. Ve 4. čísle totiš plče v příčině ble
diska náboženského: „Přo volné myslitele není
problémů, ani zábad. Jednoduchým řezem od

raví každou otásku, ale rozřešení to není...
rovnávejme! „Školský Obzor“ otiskl svému

spolapracovníku výrok: „Nejlepší reformou ná
boženství je vyplenit je jako jedovaté býlí“,
výrok tak kategorický, jak nejčastěji mluví Des

šŠlenkovitosta memalost problému. Saské uči
telstvo soudí: „Národní škole musí býti ná
bošenství zachováno. Vymýtiti je, znamenalo
by ohrositi nejvyšší cíle veškeré činnosti vý
chovné. Vyučování náboženství má za úkol
činiti v dítěti smýšlení Kristovo živým“.
Z těchto tří vět vyniká, jak se jinde otázka

reformyvášně zkoumá a po a jak se . náspostupuje dogmaticky i proti nábošenství“. Potu

ted Masmrkora „Naše Doba.“ Zapomněla
ovšem schválně dodati, kde bral takový bez
myšlenkový protináboženský fanatism podpal.
Natčiji se volní myslitelé nějak positivně luštit
otáska náboženskoo snad z řečí Masarykových?
Mohlo se donfuti, že ti, kteří fanaticky tleskali

Masarykovi“ při jeho kárání církevních spo
lešnost, chopí 86.spěl positivní práce nežolrkovníci? A když Masarykprohlásil, že má,
býti náboženství odstraněno ze škol, to přece
nabylo žádnou pobídkou k nalezení nových ná
bošenských oebt, nýbrž k rušení a satiačování
tóbo, 'ob" existuje. Tudížučitelé saští dle „Naší

y“ tájbnímvyučování náboženství otézku
rěformy vážně zkoumají a řeší, náši volní my
elitelé jsou pak na cestě nepravé, Co tedy sám
redaktor „Naší Doby“ Maearyk?

o Protestansská jednotící zásada. Ná
boženství křesťanské prohlásilo, Ze vělchni ná
rodové jsou si před Bobem rovní; pravé křes
fazotví má zaváděti bratrotví růsných národů.

V době největšího kvaso hesla „Pryč od Ríma“
blésali evangelíci, že chtějí Evropu obroditi
pravým evangeliem, skutečným, ryzím křesťan
stvím, které prý vcírkvi katolické bylo velice
znetvořeno. Tudíž prostomyslní lidé čekali, jak
wolfiáasko-protestantské heslo vnese do lidstva
národnostní snášelivost, evavgelické bratratví
„reformovaných křesťanů.“

A ejhle! Najednou začali sami čeští evan
gelíci naříkati na bezobledoost a drzou rospí
navost německých soavěrcův! Na př. „Hlasy
ze Siona“ v 1. čísle t. r. praví v příčině ny
nějších uárodnostních bouří: „A zase 80 vy
skytoje zjev, námi často pozorovaný, že právě
z evang. kruhů německých pochází (sic!) nej
Šťavnatější slova a bnejpříkřejší hrosby vůči
nám... I časopis tak rozvážný, duchy zkrušující
a po spravedlnosti toužící, jako „Chr. Welt“,
otiskuje v posledním čísle výroky, že u nás jde
o násilné poslovanění Němců, a baraší pak
také šavlí, i když před nacionalismem varuje.
... Kde jest pří nich vliv evangalia Páně?
Jen trochu vášně — a jest ten tam, a člověk
zří, že nacionalism jest vlastním jejich nábo
ženstvím a poselství násilí vlastním jejich
evaogeliem |“ Dále naříkají „Hlasy ze Siona“,
jak se starají němečtí evangelíci, aby na sto
lici fakulty vídeňské se nedostal professor
český i znamenitě kvalifikovaný. Prý čeští
bohboslovci na vídeňské fakultě byli hrabě u
ráženi z příčin národnostních. Fakulta jich
nechránila v jejich právech. — Ref. synoda
usnesla se alaviti jako ofrk. den reformační
česk. rel. církve 6. červenec. Leč gen. synoda
a. v. prohlásila, aby čeští souvěrci neslavilí
jiný den pamětoí na místě 31. října, který jest
prý právoplatným v lat. církvi. A pak připu
stila, aby se slavil 6, červenec vedle 31 října.
— Zástupcem ov. církví v zemské školní radě
v Praze měl se státi saperint. Došek. Leč proti
němu brojí něm. evangelíci. „Nikdo z nás ne
přičiňoval se tak o to, aby mezi námi Aa ev.
Němci byl poměr přátelský, jako on (to rádi
věříme). A přec má býti odstrčen.“ Tak a po
dobně stýskají si „Hlasy ze Siona“

„Hus“ v č. 11. z r. 1908 píše: „V ně
meckém evapg kalendáři, vyšlém v Podmoklí
(za 60 hal.) péčí a nákladem vikáře Hanuše
Můllera, stojí ua setr. 69. báseň pod nápisem
Gostav Adolf a Čechové“ Smysl její jest:

Hrdina Gustav Adolf: dnes ještě táhne světem.
Nemává však mečem ani oštěpem, ale rozdě
laje dary. Kamkoliv přijde, všude se před ním
shromažďují prosebníci. I Čechové, přišli z da
leka, prosí, úpí a pláčí po německu. Král praví:
Buďte vítáni, pánové. Německý král rád roz
dává dary. Němec jen proto vládne ve světě,
že nedrží nic jen pro sebe. Bohadík jsme tak
bohati, že to dostačí pro nás i pro vás. hr
beni béřou cizinci a odcházejíce s chvatem, co
hrdlo stačí, vydávají pustý, cizozemský, vzdorný
řev. Králi je to moc. Hoěv pobrává kolem jeho
rtů. I volá za křiklouny: Páni bratři, to se
nesluší. Kdo něco ode mne míti chce, ten se
přede mnou klackovitě nechovej. A kdo nechce
po německu říci Děkoji, ten ať se neodvažuje
po německu žebrati. — Je to báseň? Není. Je
to odrhovačka, která do evang. kalendáře ne
patří. Je to v dochu Kristova? Není. To je
v dochu Knotzovo, Irovu a Wolfovu. A co je
toho účel? Potupiti Čechya donutiti vedoucí
može ve spolku „Gastuv Adolf, aby českým
evang. sborům a školám nedávali žádných
podpor. To ostatně i jinde a jinak se snaží do
ctliti, čehož máme důkazy.“

Hle, taková jest tedy fotografie nadšených
německých ctitelů českého Husa, zhotovená
vatelieru českého ovavgelictva! Marno tedy
bylo podkořování Daškovo, marny všecky o
brany praských pastorů v evang. českém tisku
po zoámé evangel.-pruské schůzi v německém
kasinu. Naši evangelíci se bili za svoje sou
věrce německé jako lvi, hlásali, jak zjednávají
na základě „reformované“ víry v Německu na
Šemo národa dobré, rozvážné přátele. Teď se
odměňají němečtí evangelíci za všecky úslaby
zpopnými kopauci, mrekají svoje vlastní za
stance. Není todíž potřebí, aby ta „reformo
vaná ryzí víra křesťanská“ go znova hodně zre
formovala a pročistila? Pak teprve ať pruští

Pato přijdoulákati do svého ovčiuce českýid!
| Velmí myslitelé ně se

dování českých menšin, kde jsou se svojí hu
maoitou volní myslitelé a ti němečtí židé, kteří
na volnomyšlenkářekém ejezdu pražském jen
se rozplývali láskou k menším párodům. Tásali
jeme se, proč němečtí účastníci jezdu z našebo
království v tak pohonté době mlčí.

Teď konečně — až se přihlašují k olova
němečtí volní myslitelé a hovoří podobně, jako.

německé listy erangelické. Boze „Česká Škola“,pobočný livt pokrokoióho „Českého Učitelo“,
des 3. t. m. stýská velice na nepootivé správy
volnomyšlenkářekýchlistů německýcho české
„rozpínevosti.“ Tolik českých učitelů tleskalo
v Praze německýh šidůml A teď uajednou
sklamání volíké. „Česká Škola“ vzpomíná, jek

již na pražském ajesdu jednáno od Němců ne
spravedlivě. „Vzpomínáme sí, jak ve školském
odbora, když do resoluce vložili jsme passus
(věta) oodstátnění a znárodaění školství, eměle

a rorčileně rostrhl nám papir, na něměto bylopapsáno, „volný myslitel“, delegát německé
sekce Volné myšlenky v Rakousku, p. E V.
Zenker, líbivý a temperamentní řečník kon
gresu. Hodil nám jej na stůl a po poznámce,
že k tomo práva neměl, odešel s pohrdlivým
a ironickým úsměvem.“ Z péra Videňika ve
volnoomyšlenkářskémfrankfortském listé „Das
freie Wort“ objevil se článek, jenž přímo čiší
nenávistí k našema národu. Jak zloba dorede
naprosto oslepovati lidi „hledající čistou pravdu
vlastním rozamem“, patroo z ničemných, zú
mysloých lží toho článku. Prý si vydali Slo
vané boslo všeslovanské výbojnosti. Prý Če
chové mají v Rakoasku poměroě výhodnou
posici. Prý tvoří uzavřené (!) území, jež 8 vy
sokou šlechtou (') žárlivě obhajují. Bylř dlouho
dynastií hýčkání. Ve Vídni chtějí co nejvíce
svých lidí usaditi v ústředních úřadech. Chtějí
českýmstátnímprávemzaičitivzemi menšina
něrasckou.V Praze se aestrpí na ulici již slova
německého. (Jak přece mlaovili němečtí židé
v Praze o sjezdu a to veřejně — za potleska
českých lidí ?) Národnostní zájem u Čechů
dusí každé bnotí svědomí; jsou prý schopni
kuždého násilí. Nechtějí ae podříditi Masary
kovi, na něhož by každý koltarní národ byl
pyšný (sba l). Česká šlechta feudální poduěco
vala český fanatismus proti povzoášejícímua se
německému měšťanstvu. Čechové míra nechtějí.
V badovácí národní kultary nikdo jim nebrání.
Němcům jde jeu ozáchrana národní existence.:
—Na takové rafinovaně prolhané zprávy, jichž
ničemnost jest tolik křiklavá, zbytečno jest
odpovídati velkou, odůvodačnou úvahou. Ta
kový bezcitný volnoomyšlenkářský fanatik 86
o pravdě vůbec poačiti nechce. Jestliže volní
myslitelé tak horlivě šířili zbrklé výmysly vě
deckých podvodníků A la Haeckel, aby ranili
církev, není divu, že lhou Se stejnou nestoad
ností, chtějí-li ublížiti z nacionálního vzteku
jinému národu. Pěkná památka nám vČechách
zůstala po německých voloomyšlenkářských ži
dech, jimž naši volní myslitelé tak čile v Praze
poslahovali! Arozkazovalo se na všecky strany,
jaké povinnosti má česká Praba u příležitosti
návštěvy tak vsácných hostí — lidamilůl A
zle bylo tomo, kdo cizím židům projevil ne
důvěra! Bylo proti němu Štváno jako proti
vlastisrádci. Teď vidí Praha účinky „sbratřo
vání se náradů“, jež se v jejích zdech dálo za
pověstného sjezdu.

Politický přehled.
Komečně nastoupila vláda pevnější krok

k řešení národnostních bojů v království Čes
kém. Když všecko volání a lákání vládní, aby
poslanci němečtí z Čech súčastnili se konfe
rence na odklízení sporů, bylo marno, podala
vláda ve středu beze všeho smloování posla
necké sněmovně předlohu o opravení jazyko
vých poměrů u státních úřadů v Čechách a
o savedení krajského zřízení. Předloby tyto
podány sněmovně přes protest ministrů kra
janů dr. Žáčka i dr. Schreinera, nejsou tedy
s chystaným zákonem spokojeni Češi ani Němci,
ač Němci mohli by si při leckterém bodě za
mnooti race. Předseda minister. baroo Bienerth
podal výklad o zmíněných předlobách, při čemž
čeští radikálové snažili se obstrakcí sumezit
jeho řeč. Po jeho řeči však bouřili dále, ale
bez výsledku; předsednictvo jest odhodláno
překonati všemi prostředcy obstrukci českých
radikálů, i kdyby měla echůze trvati 24 hodin.
O vládním prohlášení zahájena pak bezodkladně
debata.

Důležitou událostí jest utvoření Slovan
skóho centra na říšské radě. Co se dosud ne

podařilo českým liberálům, to beze všeho pře
mlonvání podařilo se českému klubu katolicko
národnímu. To není snad pevný klub, ale volné
sdružení tří klubů, českého katol. národního,
národoíbo svazu jihoslovanského a klobo rosko
národního. Čechoslované, Jihoslované a Staro
rusíni, počtem68 osob, podali ai tu ruce, aby
svorně postupovali ve všech důležitých otáz
kách psrlamentárních. Klab katolicko národní
stává se takto důležitým činitelem, kolem kte
rébo může se jednou soustřediti všecko slo
vanské poselstvo danbranu společných zájmů.

Otázka anneze Bosnya Hercegovinydosud
nebyla na žádnou stranu vyřízena. Portas Ra
kouskem se stále ještě dorozumívá, stejně vode
se dále jednání o nábradu mezí Bolharskom a
Tareckém. Bulharsko dává 82 mil. franků,
Porta však Zádá 100 mil., vo suverenity nad
rumunskoa výcbodní dráhou A upravení ru
melských hranic. Najednou tu však vystoupilo
Rusko s návrhem, sby se použilo nábrady vé
fečaé, kterou Tarecko dluboje dosad Rasku,
ksaplicení bulharské nábrady Portě. Rasko
prý sichce takto zavázat Balhersko a opovniti
tam svůj vliv. Boykot rakouského sboží vTu
recku valně již apadá.



Knihy a časopisy

František Píša
v Hradci Králové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazů a hudebnin.ij

Seznamy zdarma.

Z činnosti katol. spolků.
Z BRomeova m. D. Vzdělávací katolický

sociální spolek „Rovosst“ v Ronově n. D. pořádal
dne 31. ledna t. r. valoou hromadu v hostinci p.
Josefa Vávry. Schůze byla navštívena téměř všemi

-Členy. Předseda spolku vip. Martin Klouda, místní
kaplan, zabajuje schůzi křesťanským pozdravem
a vřele vítá všechny přítomné. V delší řeči pc
ukazoje na obtíže, s jakými se setkalo zakládání
spolku, jakož i překážky, které se v cestu kladly
spolkovým pracovníkům. Dále líčí výsnam spolku
vůbec a poukaznojena bystrost p. biskupa Brynycha,
který předvídaje rány, jež na lid katolický vůbec
a v naší milé české vlasti zvláště přijdou, vydal
vzácné heslo: „proti spolku spolek l“ Vy všichni
jste se přeavědčili aneb aspoň přesvědčiti mohli,
jak spolek náš horlivě účastnil se organisace kato
liché, čele vší spravedlností a pravdou proti
organisa.(m jiným, všemu katolickému nepřátel
ským. Nato udílí slovo p. jednateli Karlu Bláhovi,
katechetovi, který podává podrobný přebled Činnosti
spolkové za minulá dvě léta. Zpráva ta byla se
psóna s největší pílí a pozorností, začež pana
jednateli vzdán všeobecný dík. Spolek pořádal ně
kolik výborových schůsí, účastnil se všech schůzí
politických, církevních slavností a pod. Dále po
řádal řadu scbůsí s veřejnými přednáškami zna
menitých řečníků, ne nichž referovali: p. říšský
poslanec Šabata (řečnil vícekráte), p. dr. Josef
Myslivec, p. Václav Myslivec (dvakráte), p. Fikejzl
z Praby, p. Václav Špaček, řídící učitel, p. pro
fesor Frant. Kohout z Čáslavě (třikráte), p. Šatorie
z Prahy, p. Jindřic: Mužík, tajemník z Hradce
Králové (dvakráte) dp Max. Smrčka, kaplan
(Žleby), slč. Fr. Jakubcová z Vršovic (redaktorka
Jitřenky), p. Antonín Kaňourek, rolnický syn ze
Struokovic n. D. (tři schůze), p. Jan Handlít
z Ronova, p. Meartio Klouda, kaplan z Ronova
(vlcekráte) atd. Činnost vskotku obrovská, o níš
zpráva provázena hřímavým applausem. Dále stalo
83 vysvětlení bodu 1. čl. [V. stanov, by také
mohly ženy a dívky státi se Činnými členkami
opolku, což přijato jednohlasně. Nato provedeny
nové volby a to na návrb p Ant. Pátka akklamací:
pp. Martin Klouda, kaplan, předsedou, Jan Novák,
mejetník realit v Ronové, místopředsedou, Emanuel
Calek, učitel v Ronově, jedoatelem, Jan Handlíř,
sedlář v Ronově, pokladníkem. Do výboru: Fr.
Zikmund, panský ponocný v Ronově, Jos. Tuhý,
cihlář v Biekopicích, Jos. Dufek, rolník ze Lhůt,
Jos. Auer, obuvník v Ronově, Frant. Nesládek,
pokrývač v Lipovci, Jos. Svoboda, domkář v Ro
nově a Váci. Holoun, domkář v Mladoticích. Ná
hradníky: V. Handiíř, domkář v Ronově, Fr.
Tůma, dělník v Ronově, Ant. Bureš, dělník v Ro
nově, K. Janda, dělník v Ronově. Revisory účtů:
J. Bukovský, slaha v zámku v Ronově, Ant.
Pátek, mistr truhlářeký v Ronově. Knihovníkem
J. Svoboda a sluhou Jos. Vašíček, dělník v Konově
a. D. Řada volsých návrhů schválena, jako pořádání
přednášek, divadla (svolem výbor osmičlenný), ší
ření tisku s pod. Jednoblasně zvoleni na návrh

vip. Martina Kloudy čestnými Pa! spolku a toprvními: vidp. František Vacek, bývalý děkan
- v Ronově, a dp. Karel Neužil, farář v Kostelci u

Chrasté. Oba získali si jak duchem, tak také
-hmotně velikých zásluh o spolek. Tato krásná
schůze skončena za všeobecného nadšení pro věc
katolickou a voláno radostně do budoucnosti

„» oZdař Báhl“
Z Kutné Hery. KatolickáJednota sv.

Vojtěcha dávala dne 17. ledna divadelní předsta
vesí a Sice vánoční spěvohru „Narosoní Páně“ od
dra Koráře a Jana Zelinky. Byl to podnik zajisté
odvážný, ale eetkal se s výsledkem netušeným.

. Ačkoliv současně byla zde divadelní společnost
Sedláčkova, přece cál Řemeslnické besedy bylú
plně vyprodán a sice po obě představení; hrálo
se totiž dvakráte, odpoledne pro dítky, večer pro
dospělé; mnozí byli nuceni vrátiti se od pokladay,
nemohouce obdržeti míste. Volpp.kazatel J. Malina
a kaplan František Paplkam, kteří jednotu k po

řádání bry této přiměli a ji na jeviště uvedli, za
slouší chvály ne menší než p. ředitel kůru Ant.
Ledvina, který s nevšední trpělivostí zpěvy nacvi
čil a virtuosní brou doprovázel na harmonium,
jež laskavé zapůjčil p. Jan Tuček, majitel c. k.
výsadní továrny na varhanys harmonia. Radostno
bylo pohledětina mladé ochotolky, žáky a žákyně
zdejších škol měšťanských, kteří pozoruhodnými
výkony svými dokázali pěveckou zdatnost a svému
učiteli zpěvu získali zaslouženou pochvalu. Členové
Jedaoty svl. pp. Beneš, Dvořáček, Novák, Řebna,
Peichl a alé. Paušuvá provedli úlohy své dokonale
nejen po stránce pěvecké, ale procítěnou brou do
vedli naplniti obecenstvo pravou náladou vánrční.
Čestný morální úspěch byl též provázen úspěchem
bmotným, jelikož ve prospěch geveročeských škol
menšinových mohl býti odveden čistý výnos K 93-22.
O velký poměroě tento výnos též mnoho zasloužili
se: předprodejem vstupenek slečny Machová a
Paušová, a obchodník p. Keist, dále některé spa
Lilomyslné dámy zapůjčením a darovárím potřeb
ných kostymů, jakož i p. Jindřich Mašín ml. do
vedným a nezištoým upravením jeviště. Jelikož
přes četné dotazy a žádosti jednota naše pro ne
dostatek místa a času hry tak krásné již opako
vati nemůže, musíme se spokojiti slibem, že roku
přištího setkáme se sní na jevišti větším. A k tomu
ji přejeme „Zdař Bůhl“

Z katol. vzdělavacího spolka v Čá
slaví. V měsíci lednu konal spolek výroční valnou
hromadu ve spolkových místnostech u Modré
Hvězdy za předsednictví p Fr. Musila. P. jed
natel Fr. Kerouš podává jednatelskou zpráva,
2 které patrno jest, jak živý byl spolkový život
náš. Spolkových schůzí výborových konáno bylo
12 řádných a 3 mimořádné. — Vzdělavací ten
dence spolku zjevna jest z toho, še pořádal vedlo
řady debatoích večírků, tři veřejné přednášky a
to p. prof Kohoutem o spiritiemu, vdp kanovní
kem a prcf tbeologie dr. Fr. Snlcem o Činnosti
katolíků v naší době a p. A. Naňkou o Švýcarsko,
kterážto předoáška byla provázena i světelnými
obrazy. Debatní večírky vedl horlivý Člen p. Ant.
Zeman, absolvent řečnického kursu v Král. Hradci.
Účast jak na přednáškách tak na večírcích byla
vždy velmi uspokojivá. K hlubšímu vzdělání člen
stva eloaží koihovoa spolková, výborně vedená p.
Maochou, která čítá jiš přes 600 svazků zábavných
i vzdělavacích. Velikou záslabu má o její oboba
cení duchovní rádce spolka dp katecheta Otakar
Semerád. Ke koihovně draží se Četné časopisy,
jichž spolek odebírá 11, některé z nich v několika
exemplářích, vykládaje je v místoostech spulko
vých i jiných. Sociální činnost spolku projevila se
svláště v podporách nemocenských členům poskyt
nutých a pak v akci ve prospěch pohořelého člena
p. J. Nováka zahájené. Na žádost spolku dostalo
se četných příspěvků zvláště v prvé době neštěstí
tak potřebných. Veřejně a korporativně vystoapil
spolek na sjezdě katolickém v Praze, pak při cír
kevních slavnostech, v den pohřbu zemřelých
členů a při společém av. přijímání. Aby členstvu
poskytl i veselé zábavy, pořádal v měsíci ledoa
ples v místnostech Dusíkova divadla, jebož čistý
výnos věnován byl oa doplnění knihovny. S radostí
lze zaznamenati, že i mimo hranice města nalezl
spolek četné příznivce a to mimo zdejší rodáky
kněze zvláště třeba zaznamenati veledůstojné pány :
P. Lohelia Scbmidta ze Strahova, A. Schreibra,
vikáte ze Žleb a J. Tarka, děkana z Golč. Joní
kova. P. pokladník Veber uvádí stav pokladny,
Jež vykasoje 340 K příjmů, které rozvrženy byly
na rok 1909 jednak ku rozmnožení knihovuy, oa
nemocenské podpory a jednak na spolkovou hudbu,
která pod řízením p. Zabslanského pěkně se osvěd
čuje a slibuje velmi zdárný výsledek pro budou
nost. Spolek čítá 106 členů. Mezitím, co podá
vali pp. revisoři svou zprávu, provedeny byly
volby nového výboru, do něhož zvoleni p. t. pp.:
Musil, Kerouš, Veber,Píla, Vančura a Mucha. Za
revisory pp. Ryšavý a Samec. Dachovním rádcem
zůstává dp. OL Semerád. V návrzích učiněna
mnobá důležitá usnesení, týkající se vnitřního ži
vota spolkového. Nové činnosti: Zdař Bůhl

Zprávy místní a z kraje.
Jehe Exe. mejdp. biskup odejelv ú

terý dne 2. t. m. odpoledne do Prahy, odkud vrátí
te v sobotu dne 6. t. m. do Hradce Králové.

Zprávy diecésní. Vyznamenání: Za pří
čiaou b. generální visitace ve vikariáté bořickém
jmenování jsou: p. Jos. Procházka, b. vikář a farář
v Mléxzovicich, čestným konsist. radou, p. Frant.
Zajíček, fundatista v Cerekvici, p. Ant. Seliger,
farář vo Stračově — osobními děkany; p. lgnác
Lhota, spirituál v Oboře, p. Jos. Kousal, děkan
v Hořicích, p.Mat. Panský, farář v Hočvčevsi, p.
Fil. Šabrt, farář v Miletiné, jmenování b. notáry.
— Expositorium canonicale obdrželi: p. Josef

vsa, farář v Nechanicích, p. Josef Hlava,
farář v | Cbomuticích, p. Josef Dítě, farát

v Laašově; farní synodalie: k Václav Paakert,katecheta v Hořicích, p. Jos. Nosek, kaplanv Mi
letíně; ordinariátní pochvala: p. Fraat. Kašťák,
farář v Sobšicích, p. Jaa Vít, farářv Jeřicích,
Al. Delek, farář vLiskovicich, p. Bob. Tom

farář v Petrovicích; p. Ant. Vík, farář v Chodo
vicíeb, p. Ant. Vančera, katecheta v Hořicích, p.
Frant. Dostál, katech. v Nechanicích; konsistoroí
pochvala: p. Ant. Bartoš. farář ve Vřešťově, p.
Frant. Nosek, kaplan v Hořicích, p. Aug. Michá
lek, administr. v Dohaličkách. — Ustanovení jsou:
p. Joe. Paulus, kaplan v Kuklenách, za faráře do
Robozné; p. Václav Boko!, administrátor, za faráře
v Čenkovicích; p. Frant. Novotný, administrátor
Cboltický, za faráře v Lipolticich; p Jesef Svata,
kaplan v Koboutově, za kaplana do Schvarzen
thalu; p Jos. Dokonal, kaplaa v Jesenici, za ad
ministrátora do Dobřan; p. Václav Lankaš, koop.
ve Schwarzentbala, za dachovního správce do zem
ské polepšovnyv Králíkách. — V Pánu zesnoli:
p. Dr. Konst. Svorčík, O. S. B, professor gymo.
v Broumově, $ 31. prosince 1908; p. Vit Stálý
(V Vulb.), katecheta škol měšť. v Čáslavi, + 27.
ledna 1909. — Nově zřízená místa katechetická:
J. V Nové Pace místo zvláštotho katechety pro 10
tříd škol obeených za celkovou roční odměnu
1400 K 2 V Čermné místo zatímního katechety
při měšťanské školeol lapecké.

Schůze městské rady dns 1. února.
Sdělení Pravovarního měšťanstva, že v t. sv. flošné
Lhotově provedlo menší adaptace a že jí používá
teprve od 18. ledna t. r. a výkaz poki. hotovosti
ze dae 25 m. m. byly vzaty na vědom!í. — Zpráva
policejní o etížaosti p. J Mikeše na kouř, unika
jící s pražírny v domě čp. 87, postoupí se technické
kanceláři ku podání zprávy. — Žádosti p. J. Pa
žouta, stavitele v Hradci Králové, za úřední stvr
zení protokolu o úspčřěném průběhu zkoušky za
těžkací, které byly za přítomnosti p. J. Janěy,
městského inženýra, podrobeny vazby krovů „Di
trigon“ navillové novostavbě pp. manž. Nová
kových v Žerotínové ulici, se vyhoví. — Městské
ma průmyslovému mosen propůjčí se městské di
vadlo na den 14. března t. r. a místo dne 28.
úoora t. r., již zadaného, nabídne se témuž divadlo
pa den 21. března t. r. k odpoledním přednáškám.
—- Totéž divadlo propůjčí se za obvyklých pod
mínek sl. Marii Dvořákoré, koacertní pianis ce a
sl. E'le Stillerové, h-ouslistce, k hudebnímu kon
certa na den 21. úgora t r. — Žádost p. Joa.
Razíma za konoessi hostinskou pro dům čp 3865
postoupí se živnoat. odboru a městskéma zastapi
telstva. — K návrhu měst. zabradoíka zřídí se ze
starých prken, získaných z kavalíru č. 34, pařníky
a trublíky k sázení kvotin. -— Jedna stálá chu
dinská podpora byla udělena a dvě byly zvýšeny.

To snad přece me. Na živnostenské
schůzi, pořádané na přání p. poslance dra Drtiny
v hotelu „Meranr“ v Hradci Král. dne 2. února,
prohlásil člen výboru Zemské živnostenské Jednoty
pro král. České p. Formánek z Kostelce n. Orl.:
„Vášené shromáždění, tak jak zastupuje zájmy
živoostenské náš p. poslanec prof. Drlina na radě
říšské, nezastával by lépe ani poslanec z řad
našich živnostenských, pročež mu projevuji úplnou
důvěru.“ K takové pokloné našemu živnostojetvu
může se odvážiti arcif jeu z dob volebních známý
korteš p. posl. Drtiny p. Formánek. Jak patrno,
sebráli pokrokáři opět hotovou komedii se živ
oostnickým stavem, jeuž jit zapomněl na volební
triky těchto svých přátel. Jen obchodní gremium
zdejší nesedlo pánům na lep.

Divadelní bru tovaryšské jednoty
„Břinkalovy trampoty“ dlužno p:čítati k nejzda
řilejšímprodukcím adalbertioského jeviště. Titulní
roli sebrál 8 neodolatelnou komikou p. Beránek,
jenž v téže roli před 10 lety zahájil avon umělec
kou dráhu aa prkoech divadelních. Z ostatoích
rolí dlužno pochvalně se smíniti o hře sl. Černé,
pp. Černého, Šalce, Soudila a Bubna. V menších
rolích podali zdařilé figarky pp. Pech, Bobm a
sl. Fábrova. Uznání zaslouží snaha sli. Alounkové
Štalmachové a p. Šejnohy. '

Vánoční hra „u Jesliček“ v Borre
esem. Původní novinka hudebního skladatele dp.
dra Šetiny došla při své premiéťe velmi čestného
úspěchu a sympatického přijetí pro avé popu
lární podání jinak přesně umělecké skladby. Hra
je komponována se zřetelem na potenci venkov
ských pěveckých spolků a proto bude jistě vděčně
vyhledávána.Hra nastudovala řídil oktaván Pírko,
pěveckou pak část a výpravu scénickou opatřil
oktaván Topioka. Účast při bře pak byla ohromná,
takže nebylo možno ani včem bostům do sálu di
vadelního přístap povoliti. Hra 8e opakuje v ne
děli 7. února v 6 bod. odpol. Zvláštní pozvánky
se nerozesílejí.

Dámský odbor Ústřední Matce
školské v HradelKrálové konsti budevel
nou hromadu ve středu dne 10. února o 4. hod.
odpol. v místnostech obeení kuchyně. Pořad: Zpráva
jednatelská za r. 1908, správa pokladní, volba
výboru, volné návrhy. Přístap do schůzetéto mejí
veškeří přispívající členové a žádoucno jest, aby
v počtu nejbojnějším ne sůčastnili.

Z tříloté člamosti nemocnice Krá
levéhradecké. V r. 1908 přijato bylo 1862
Bemooných, celkem ošetřováno 1990 nemocných,
s nichž bylo 700 chorob chirarg., 100 šenských,
506 vnitřních, 473 očních atd. Stoupla tudič ná
větěva o 261 nemocných, s nichž 88 připadách:
robém očaím. Lůžek má ústav 190, Čítajev to
1oddělení pro choroby nakažlivé; denně ošetřo

váso 131-4 nemoených (88—102); byla



tedy semocnice přeplněna akoro celý rokpřesto,
še denoě nemocní byli odmítání. Obyvatel okresu
hradeckého bylo přes 1000. V r. 1906 bylo při
jato nemocných 838, z těch s mašeho okresu 556,
v r. 1906 přijato 1851, v r. 1907 — 1621, v r.
1908 pak 1882, z těch domácích přes 1000. Počet
nemocnýchse tudíšve 3letechsdvojnásobil,očních
téměř strojnásobil. Operativních výkonů chirurg. a
ženských provedeno 565, nečítaje v to zlomeniny,
zhmožděniny a ošetřování ran nešitých. Operací
očalch 77, tedy operací úhrnem 642. Celkem v po
sledním tříletí provedeno operací 1651, očních
198, tedy úbroem 1849. Celkové narkosy užito
v 983 případech. Operací v dutině břišní vedle
120 kýl provedeno 124. Operací specielně ženských
provedeno 152, operativních porodů 14. Při tom
operuje se intensivně v okolních nemocnicích v Par
dubicích, Hořicích, Náchodě, Opočně, Rychnově.
Jeví se tudíž uvedenými čísly potřeba větší mo
derní nemocnice pro okres dostatečně prokázána.
Lze tudíž rozhodnutí zastupitelstva o novostavbě
jen vítati a přáti si, aby jen co mošná brzo pro
potřebn trpících v život bylo avedeno. Náklad bnde
sice větší, ale nebude neprodaktivní. Více než */,
investovanóbo kapitálu zůstane v místě, oživí značač
stavební živnosti, zabezpečí práci pro místní děl
piotvo. Čistého výnosu přímého ovšem neponese,
jako žádný humanitní ústav veřejné potřebě salou
šící, ale dále okres satěžovati nebude a posílí
přece spotřební sílu okresu. PHrňstek nějakých
40 000 ošetřovacích daů v roce znamená větší
příjem 68800 K, jaž více než ze *, zaplatí země
a jež by jinak pro spotřební síln okresu byly
straceny.

Ze Záloš.úvěr. ústavu v Hradej Kr.
Měsíční výkaz. Stav vkladů: (na knížky, poklad
niční poukázky a běžný účet) v lednu 1909 K
293,366.64363. Eskont směnek: V lednu roku 1909
eskontováno kusů 2.030 v obnosn K 884400412.
Skladiště: V lednu 1909 uloženo zboží v ceně K
1,008 186 —.

Záležna v Hradci Králové. Výkaz
za měsíc leden 1909: Vloženo K 114413-10, vy
bráno K 115.90057, zůstatek K 1,567.88076
Záruka: Závodní podíly K 7505828, fond re
servní K 107.70445, fond pensijní K 31.04307,
fond pro kursové rozdíly K 14.414'18, vlastní re
ality K 159.800.—, cenné papíry a přebytky K
875.045'87, půjčky směnečné K 370.471:39, půjčky
bypoteční K 927.769-87, úhrnem K 32,061.30721.

Spořitelna Kralehradecká. V měsíci
lednu 1909 bylo vloženo K 345.789'68, vybráno
K 311895696, stav vkladů koncem ledna koran
12,927433 18 Na hypotéky uvvě půjčeno korun
29.000 —, splaceno 4958898, na hypotékách
koncem ledna K 9,909.179 88, zásoba cenných pa
pírů K 2,566.000.—, uložené přebytky koran
1,396.962 53.

Všeodborové Sdražení křesť. děl
mietva pro království České, jehož Ústředí jeat
v Hradci Král., za měsíc leden vydalo na podpory
v nemoci 121926 K, v nezaměstnanosti 41786 K,
cestovní 6 K, potřebného 80 K, mimořádná pod
pora 14 K, celkem vydáno na podpcry 1737-11 K.
Nových členů přijato 244.

Nejvyšší vysaamenání. Vysocecténá
choť váženého člena katol. nár. jedooty v Novém
Bydžové pí. Anna Richterová šlechtična z Burg
brtickepu vytnamenána byla za svoji iidum:lnou
činnost řádem Alžbětinným II. třídy. Upřímné blahe
přejí organisovaní katolíci v N, Bydžově a ckolí.

V momocnici Hillosrdných bratří
vwNov. Hésté m. M. bylo za rok 1908 ošetřo
váno 444 nemocných; z nich propuštěno 307 vy
léčených, 62 lidí se zdravím zlepšeným a 20 ne
vyléčených. Zemřelo tam z nemocných pouze 22
lidí (6349,). V ošetřování zůstelo 33 chorých.
Soačet ošetřovacích dnů obnáší 8309, připadají
tadít průměrně 1872 dny na jednoho nemoccébo.
Z nově přijatých ošetřovanců bylo 397 katoliků
a 11 evapgeliků. Do nemocnice té přijímají se li
dé bez rozdílu náboženství, uárodnosti a stavu.
Dobře jest Časem uvésti takovou statistika, aby
ae vědělo, nač řeholníci vybírají. Zatím co na ve
řejvých ecbůzích spilají dobře placení ag-tátoři
řeholoíkům, konají skromní katoličtí ošetřovatelé
tiše a aebezapíravé skutky tělesného milosrdenství;
před takovou obtížnou prací by 'atíkal radý fanatik
na sto bonů.

V Uhersku u Vys. Mýta konati budov
ev. miesii od 7. do 15. února t. r. důst. O0.
s kovgregace Nejsv. Vykopitele (PP. Redewptori
sté) z Prahy.

Z Rutnohorska. Velkáschůzedůvěrníků
katol. atrany s okresu kotnoborského byla kocána
v Hcře Kotné 21. t m. Učastolků bylo přes
osmdesát, s nich několik bostí z Čáslavská. Schůsi
předseda! p. Převrátil, rolník ze Sukdola, místo
předsedon byl p. Sojka, rolník s Cblístovic, zap'
sovatelem p. V. Dus, rolaík z Mladotic. Vadp.
kanovník Dr. Šalo z Hradce Králové, jenž so
vsácoou ccholou mezi nás zavítal, jasnou a Dad
šenou řečí okázal příčiny, pro které muslino proti

. Agráraí straně postaviti kand'dála atrapy katolic
bébo tidu. Jako takový předalavil ae p. Čeněk
Pospíšil, rolgik z Miskovic u Kutoé Hory. Po de
baté, jíž aáčastnili se pp. vikářSchrelbr se Žlebů,
Klouda « Ronova, Smrčka z Dolěób,Řehna z Kutné
Bory, Vepřek z Onmon.na, Němec ze Sedlec, byla

kandidatura p. Pospíšila přijata a zároveň svolen
organ. okresní výbor. Jost tadiš povinností každého
organieovaného katolíka pracovati k tomu, by sa
poslance do zemského sněmu za okresy Kutná
Hora — Čáslav svolen byl p. Čenák Pospíšil, rolník
s Miekovic. — Musíme též vděčně doznati, še
nemálo potěšila nás návštěva pp. hostů s Čá
slavska, jakož i účast našehu vedp. arcidókana
a vikáře kutnohorského Mogra Vorlíčka.

Za + P. Vítem Stálým. Zajisté všemi
spolužáky jeho i známými zacbvěla ta správa, že
zemřel. A není divu! V 46. roce svého věka,
v plné životní síle odchází a odchátí tak náhle!
Trpěl sice již po delší dobu těškou chorobou, ro
sedmou plíc, ale při své silné konstrakci tělesné
mohl i s touto chorobou býti mezi námi ještě
dlouhá a dlouhá léta. Všdyt byl, jak se sám chlu
býval, „tvrdý borák“ a takoví „chaeníci“ něco vy
drží. Choroba však ardeční, tajná a potutelná ači
nila konec všem nadějím. Po svátcích Váoočních
ulehl, aby více nepovstal. Narozen v Lukavici 2.
ledoa 1863, studoval v Rychnově nad Kněžnou a
vetonpiv do semináře hradeckého, vysvěcen byl na
kněze 14. července 1889. Po tři léta působil v du
chovní správě a pak stal se katechetou n+ měs
fanských školách v Čáslavi, po jejichž rozdělení
přešel na dívčí školu, kde vyučoval až do konce
škol. roku 1908, kdy pro chorobu byl načen žá
dati do pense. Než však došel dekret « dočasné
mu odpočinku, povolal ho Pán života a smrti
k odpočinku věčnému. Jako katecheta získal si
lásky všech žáků a žákyň svou pilností, svědomi
tostí a láskou, s kterou vykonával těžké své po
volání. Škola přirostla mu k srdci a jenom nerad
a těžce s ní se loučil. Toto obětavé působení jeho
oceněno bylo také pln>u měroa při pohřebním
průvodě. Ač žádal, aby pohřeb jeho vykonán byl
co nejjednodušeji, přece sta a sta přátel a ctitelů
prováztlo prostou černou rakev 8 tělesnými ostat
ky jebo na ústřední hřbitov. Na třicet spolusratří
s vdp. vikářem A. Schreibremn vedlo pohřební kon
dakt, v němž zastoupeny byly všechny samospráv
né i zoměpanské úřady 8 p. c. k. místodršitelským
radou v čele a všechny školy i c. k. vyšší gym.
a evang. učitelský seminář tvořily špalír. Nad
rakví po slavných bohoslužbách promluvil přítel
zvěčnělého dp. Fr. Kohout, gymoasijní katecheta,
oceňuje osobní i kněžské vlastnosti zesnulého 8 tkl:
vou vroucností, takže ani jedno oko nezůstalo 8u
ché. Dalsko od svých milých hor Orlických leží
pochován, ale neodpočívá mezi cizími. Líska, již
v životě rozsóval, jistě za hrobem ho provázetí
bude. Nepřál ai věnců na rakev, nepřál si kvítí
do brobo, Bůb nechť kcrunuje Lo věncem slávy
a květem věčné radosti. — Ave anima pial —
Místo věnce na rakev věnovalp. prof. Ant.Nosek
ze Smíchova útulku av. Josefa na Král Vinohra
dech 10 K a útulku slepých dívek také 10 K.

Z Čáslavě. Valná hromada spolku
sv. Ludmily konána bylu jako po všecka léta
v oktávě Nejsv. Jména Ježíš U přitomnosti čet
ných dam sahajaje schůzi vdp. děkan Jos. Fulta
křesťanským pozdravem, vzpomínaje a radostí čet
ných dobrodiní, jichž ge chrámu Páně dostalo do
bročinností p. t. členek. Zvláště uvádí nákladné
vyzlacení čtyř kalichů 8 patenami a pacifikálu,
jenž jest namátkou velmi drabocena u, poněvedě
obsabuje autbentikou | potvrzenou částečku av.
kříže. Ve správoím roce zemřely členky p. t. pí:
Kavková, Peterková, Horáčková, Sobindlerová, Zvo
láoková. Kóblerová a Tichá. Všem projevuje vdp.
předseda upřímacu posmrtnou vzpomínku. Ve správ
ním roce ubylo 14 členek, přistoupilo 34. Dae 26.
ledna 1908 čítal spolek 262 členek, 24. ledna 1909
č'tá 272 členek. Korporativně sůčastoil se spolek
pobožoostí: Výstavy Nejsv. Bvát. Oltářní, Bošíbo
Tela, Vskčíšení Páně a mimo to pohřbů členek.
Veliké zásluby získal si opět při pobožnostech
májových, kdy různými dary přispél k zvelebení
těchto krásných večerů. Zvláště třeba jmen>vati pí
Nebožákovou, která doplnila okvostné kandelábry
a věnovala mohutné svíce před hlavní oltář, pí
Hlavovou, která okrášlila oltář překrásným anti
pendiem; nejmenované slečnataktéž zhotovila dva
velmikrásnépolštářea antipendium.Mimoto četné
dámy pamatovaly svícemi na okrášlení oltáře a
jiné peněžitými dárky. Příjem spolkový obnášel
1762 40 K, vydání 0681-46K; sbývá 118094 K
(o 29120 K více než loni). Pro výzdobu kaple
pod věší sebráco 245980K. Pí pokladnici vzdány
díky za řádné vedení účtů. Při volných návrzích
přijato bylo, aby opraveny byly důstojně kříže
kolem města, svlášté ty, k nimž bývají komény
průvody. Sympaticky příjat byl i návrh na oprava
sousoší na náměstí, k níž přistoupeno bude však
v roce příštím, aš bude sebřán takový kapitál,
aby byla provedrcna umělecky. Vdp. děkan ozna
muje, že na půdě radnice nalezen byl obras:
„Kristus na kříži“od Škrety, který bude vyčištěn
a vystaven. Stanoveno bylo pak spolku po šádosti
některých členek povné místo při průvodech cír
kevaích, aby předešlo se mrzutostem a nepříjem
nostem © Ka konci provedeny volby a do výboru
porolány p.t. pí: Heyrová, Bayerová, Nebošáková,
Rosslerorá, Hoffrová 3 Wohrfeldu a slč. Chudobová.
Zdárné činsosti pro příští rok: Zdař Bůh! — Od
ebod ředitele choru p. učitele Jos Boka
Ba zusloužený odpočinek sledován byl srozdílaými
názory a city. Jisto jest, že při poměrech, jež sa
vladly v poslední době v našem celém životé a jež

odrášejí tek mnohé od blabovolné činnosti za pouhé
„Zaplat Bůh“, dovedl si udržeti vycvičené těleso
pěvkyň a zpěváků i tebdy, kdyš odloučen byl cd
střediska pěveckého ruchu a života. V těžké této
krisi jemom osobní jeho vlasteosti jebo to byly,
které udržely chor na výši přes všecka nepřízeá,
která byla mu v posledaí době údělem. Nemalé
energie a nemalé lásky k věci bylo potřebí, aby
bývalá pověst kostelní hudby byla zacbóvána a
udržena. Všecko to šťastně překonsl a dnes může
s vědomím plodné vykonanépráce odevsdati to
rukám mladším. Všichni ctitelé jeho vzpomínati
budou vždycky 8 úctou jeho ředitelské činnosti a
kdož ví, sda nenajde ps čase i uznání tam, kde
vanul dosad chlad? My přejeme mu tobo co nej
dříve a 00 nejapřímněji.

Cbytání hejiů ma Čáslavsku. Z té
letošní zimy máme zde mnobu hejlů. Bůb ví, jak
se v takových mrasech mohoa líbnouti! Vyskytuje
se jich taková spousta, že na vzdor zákonu 0 če
tření ptactva je chytání jich zde dovoleno. Chy
tají je všelijak; někdo bo chytí za no8, třeba seděl
za kamny v politických bačkorách, jiný na váb
pičku, ale nejvíce je chytají na syrovou řepu.
Ale co 8 nimi? Jako se prý vyopávají atény ko
rábů peřím, tak peřím bejlů budou vycpávat agrár
ní mandát, aby 8e v březnové volební záplavě nc
utopil. Za tou příčinou pobíhá celý volební okres
půl kopy agrárních agentů, kteří hejly za Šnapec
tabáku kapují a i sami chytejína — řepu. Když
prý vinou tureckého a arbského bojkotu nemůže
ge z řepy vařiti cukr (kdo by jej snědi?), budou
na ni chytat hejly, a z toho, co zbude, se bu
de dělati politika, a to bude výnosnější. Hejl je
hozký pták a zaslouží, aby se mu, má-li ae chy
tit, také hezky zazpívalo. „Nu tak, paae N,, jakožto
jedem r nejstarších sedláků v obci, podepište Be
nejdřív!“ A katolík, (je rád, že má barák), vypne
na agenta praa a udělá záškrt — ale na sobě.
Aoi ho doktor nevyhojí. Teď by si od něho rád
pomobi, ale záškrt nerozoml žertn. — Takové mra
zy — a epidemie! Že ty bacily nepomranon! A
ještě není všem dnům konec! To byl kdysi Sta
rý zákon, teď Nový zákon, s ode dneška bude
třetí zákon — „Volná myšlenka.“ Ta až pomine,
bude už soudný den. T- bude hejlů! Ti budou
krášlit ráj „Volné myšlenky.“ Aby byla násada
co možno největší, hodlá „Volná myšlenka“ no
va sbudovati na Čáslavaku alamounův cbrám, a
to dokud ještě mrzne. Bude potřebí 300.000 zed
níků; že kašdý bude mít aa avse hejla, o to Be
už „bůh Přírody“ postará. Ani v Červenci jim ne
sbledne. Zápis sedaízů, duchovních to dítek Chi
ram vých, děje se v Čáslavi po předchozím oblá
šení. Přijímají se i ojoby Ženské, kterým nepů
sobí žádná myálenka nevolnost. Ovšem že atavbu
Bi povedou inženýři a inženýrky pouze volnou my
šlenkou křtěné, a gojové bandoupřidávat a dodá
vat material. Volně myslit bude jim úplně na vůli
poaecháno, ale přidávat musí, jak Be patří. Tro
chu zdá se býti předčasným, že shánějí pro dosud
novystavěný chrám kostelofka oebo kostelnici. Avšak
budiž! Veliké to bude renomé pro tu obec, ze
které tak vlivná osoba pro chrám Salamoanův vzej
de. Z vážných důvodů se soudí, že tou šťastnou
bade obec Z., z níž o toto místo se uchází dcera
kostelnikova, která už umí otce na věži zastávati
a znamenité peče buchty. Védomosti své doplňuje
ze Zoly, jehož jí p. učitel pilné půjčuje a ostatní
práci s jejím moskem obstará paní „dolejší.“ —
Náš okres může se oazývati Sťastným plnou mě
rou. Neschází nám nic. A aby štěstí to bylo trvalé
prodává jeden prozíravý pán v BIl. Podolí „pro
štěstí“ jetelový čtverlístek do kabátu. Pořídí-li ai
jej každý volič na okrese, pak prý se při nastá
vajících oám zomských volbách nespleteme. A to
dej nebeský Pán Bůh!

Z Kobylí Hiavy u Gelč. Jeníkova.
V neděli dne 31. ledna odbývala se u nás schůze
katolického lidu s mládeže, která ase snamenitě
vydařila, ačkoliv bylo tak nepřísaivé počasí, še
Be na účast přespolních nepočítalo. A přece přišli
ti naši milí stoupenci jak mužitaki čenya dívky.
Zvláště s Golčova Jenikova a ze Sirákovic se do:
stavivší účastníci schůze dokázali, jak veliký mají
zájem o naši spravedlivou věc a nelekají se ani
daleké cesty ani špatného počasí, jen když mobou
svou přítomností na jevo dáti ové křestanské pře
avěděsní. Mohou býti ojištění, že jim toho nesa
pomeneme a že vždy ochotně i my přispěcháme,
kdykoliv se bude schůze odbývati buď v Jeníkově
nebo v Sirákovicích. Ve dvě hodiny byla okres
ním důvěraíkom panem Satoriem se Sirákovic
schůze zahájena a po svolení předsednictva (psa
Vobořil « Kob. Hlavy, pam Kemeník s Řísmovie a
psa Dobrý s Jeníkova) ujal se slova teforent
schůze pan děkan Tarek s Golě. Jeníkova, který
dojednal o otázce pracujícího lida, Jíčil nenka
sociální demokracie a končil vysváním, aby kašdý
na základě křesťanském hleděl pracovatí k pe
vznesení pracujícího lidu. Po panu děkanoví pro
mluvil k přítomné mládeži naší obojího pohlaví
pas Vávra ze Sirákovic. Výbornou svou fečíhledá!
přítomnou mládež nadchajati pro ideu křesísa
ského socislismu s pro společnon práci na pro
gramu strany naší. teč pana Várry dla od
srdce k ardci, bylo stejmo s toho, še téměť všichni
přítomoí s naší mládeže stali se členy organiesce
mládeže a mení soad u nás ani jedaoho jinoskaa
ani jedcé dívky, aby nebyli dleny naší organisace“



Po řeči pana Vávry rospředla se debata, do které
blavoě zaráhl pan Satorie ze Širákovie, který slovy
přesvědčujícími dovozoval nutnost naší strany,
neboť uvědomělý rolník nebo dělník nemůže vikdy
náležeti ani ka straně agrární ani ku straně soci
álně demokratické. Zdařilá schůze naše, která jistě
v srdcích všech přítomnýchhlubokýa trvalý dojem
zůstavila, byla již v pokročilé večerní hcdině bý
valým starostou zdejším p. Vobořilem ukončena.
Všichni účastníci rozcházeli se uspokojeni, v pravdě
utvrzení a k nové práci nadšení do svých domovů.
Potěšitelno bylo znamenati tu účast a to nadšení
našich křesťanských žen a dívek. Další práci naší
mládeže voláme: Zdař Bůh!

V Opatovicích n Červených Janovie
byla konána schůze za příčinou založení organisace
strany katol. lidu v neděli 31. ledna. Promluvili
vip Jos<f Mašina, kazatel z Kutné Hory, a kau
didát poslanectví p. Čeněk Prapíšil, rolník z Mia
kovic. Když pak k vyzvání p faráře Bartoše počali
se přítomní v hojbém počtu přihlašovati za členy
organisace, vpadl do rálu jako puma rolník p.
Zelený. Nevyžádav si ani slova od předsedy schůze,
počal navrbovati resolaci, v niž se odmítá kandi
datura „nepřítele rolnického lidu“. Na otázku, koho
míní tím nepřítelem, odvětil: Pana PospítilaI
Bouře upřímného smíchu všech přítomných, kteří
přirozeně vyst:upení p. Zeleného považovali za
msopustní legraci, rozčilila tohoto tak, že zvolal,
proč prý si p Mašina nevšímá Kotné Hory. Nová
salva smíchu byla odpovědí tomuto pánu, kťerý
sám s sebou vodí agitátora agrárního © Kutní
Hory. Nezdar svého vystoupeni cbtěl zakrýti p
Z-lený tím, že s pomocí ještě jednoho „zeleného“
pcčal křičeti tak, že jame si bned vzp mněli ua
dobývání Jericha. Někteří navrhovali, by bylo po
sláno pro lékaře, přespolof hosté zas minili, aby
dotyčný rašitel schůze za pomoci obecního stráž
níka byl vyveden ven. To však bylo naprosto ne
možuo, jelikož v Opatovicích starostou je právě
tento pan — zelený. Krásný to představitel řádu
a pořádku! Rádéní „Zelených“ pávů je nevysvět
Jitelné z té příčiny, že právě p. Mašina i p. Pc
epíšil důrazné na to ukazova'i, že náš pr-gram
iší se od vgrárního výbradné v otázce náboženské.
Na pádné důvody řečníků našich odpověděli páni
„zelení“ ——křikom Je to ovšem pohodlnější.
Schůze musila býti tudíž okončena, ale myslí-li
si páni, že takhle zadrží sroji posici v našem
okrese, pak 8e náramně mýlí. Ukáza'i nám, jak
licoměrná byla slova p. poslance Udrtala na lcň
ském sjezdě agrárním: „Ať jdou kněží mezi nás
a ať nis poučí, v čem jame chybili.“ A když kněz
přijde, odpoví se mo — řev.m. Došli jsme už tak
daleko, že již ani důvěrné schůze kovati nemůžeme.
Agrárnici tedy 8ami uznávají, že svoji državu jinak
nezachrání než násilím. Ale to právě jest pro nas
úkazem nejvýš potěšitelným.

Z Kallétě u Humpolce. Ač v neděli
31. ledna byla krutá vánice, přece na přednášku
p. red. Šupky sešlo se jak v Kaliáti tak v Rojé
kově hojuost poslachačů. V Kal.šti pojeunal p.
řečsik o potřebách hospodařských 4 kolturních a
jaké stanovisko ta která strana k nim zaojímá.
Stanovisko katol. poslanců přijato s všeobecnou
pochvalou. V Rejčkově zase p. řečník pojednal o
tum, proč je třeba katol. strany. I tu p. řečník
byl odměněn radostným potleskem. Ku konci při
hlásil se ke slovu prostý tkudlec a domkář Václ.
Hralu. + okamžiku bylo ticho jsko v kostele,
neboť byl každý dychtiv, co bude mluviti. Sotva
že začal, vykřiki kdosi: „Socialista!“ © Ano, byl
jsem kdysi socialistou, pokračoval p. Hrala, pak
jsem volil sgrárníka, ale co čtu „Šut“, jsem roz
hodným katolikem u radaji se doea z tobo, že
mobu na p. redaktora patřiti; jen jeho list mi 0
tevřel uči. Tvubochopil se místof p. farář a pravil:
Na p. Hralovi máte nejlepší doklad, jak je natno
čísti katol. .istv. Sám se přiznává, že jen katol.
list mu otevřel oči. On četl listy socialistické,
agrární i katolické. Avš.k nejen že četl, on také
rozumem uvažoval a tak k pravdě dospěl. Čtěte
všicbni jako p. Hrale katol. listy a pak práce ne
přátel katol. církve bude marná. Katolík bez čtení
katolických listů jest dnes tolik, jako voják beze

-sbraně. P. Hrala vzbodil svojí řečí takový obdiv,
že hned přihlásilo se 20 odběratelů „Štíta“, ač se
tam jiš odebírá 12 „Veakovanů“ a „Sel. list.“ Na
tak maloa a chudou obec zajisté slušný to počet.

-K tomu třeba dodati, že, ačkoliv ledečský ckres
téměř celý je 'v rukou agrárníků, Rejčkov je ka
tolický blavně záslubon p. Zelenky a Dvořáka,
"kteří za to snášejí mooho potapy, kdykoli se
oetnou v Ledči. Sláva takovým statečným bo

jovolkůmý
Z Kácova m Más. Vneděli dne 24. m. m.

konala se v domě p. Jeništy v Tichonielch po
2. bod. odpol. důvěroá schůze katolického lidu, ua
které k četnému abromášdění obojího poblaví velmi

"dojemně promluvil p. říd. učitel Václav Špaček
s Prahy o nutnosti, účelu a povinnostech keto
lické organisace. P. řečník vyzval ke konci své
přednášky rodiče k založení organisace, páboževako

"mravní výchově dětí a pilné četbě katolických Jietů
a knib, ješ od p. faráře z Kácora přítomným ihned
byly rozdány, Drouhodinná řečp. Míd.učitele, pře

„rošovaná projevy sonblasu, povabadila přítomné
tak, fe bned k noré organisaci přihlásilo se 80

„členů z osady Kácovské a p. farář ze Zdebuzovsí

veřejně problásíl, že také v nejbližší době založí
katolickon organisaci pro ové osadníky, kteří v hoj
ném počtu naši gchůsi navštívili. V předsednictvu
scbůze zasedali pp.: Karel Mašek, starosta z Ti
chovic, AloiseMachek, rolník z Tichonic a Josef
Bezačinský, sterosta ze Soušic. — Nově saložené
organisaci zdař Bůbl

Z Libštátu. Poněvadž katol. jednota již
v nejbližší době chce začíti a přípravami ke stavbě
spolkového domu, prosíme všecky ty, jimž zaslá
by byly blcky, o laskavé poslání vybraných peněz,
za které již předem voláme: Zaplat Bůb.

Na spolkový dům v Libétátě daro
valů: (Pokrač) J. E. njdp. dr. Jos. Doubrava,
biskup královéhradecký 50 K, al. Katol. jednota
jinochů u mažů v Pardubicích 10:20 E, vldp. a
dpp. Čeněk Jůzl, děkan v Libici u Chotěboře 1 K,
Josef Herkner. farář v Bílé Třemešné 3 K, Jos.
Kósaler, kaplan ve Velkém Ouřími 1 K, Jiří Sa
hula, redaktor v Hradci Král. 5 K, Konvent řádu
Tor. Ježíšova v Hradci Král. 3 K, farní úfad v
Dačicích 1 K Jao Nep. Novák, zámecký kaplan
ve Žlebech 5 K, ctihodné Sestry ve Žlebech 1 K,
Igo. Weiss, farář v Chotči 3 K, J. Sedláček, fa
rař v Červeném Hrádku 1K, Josef Nosek, kaplan
v Miletině 1 K, Josef Ticbovský, farář v Bratro
nicích u Uoboště 1 K, Petr Čáp, professor v Li
tomyšli 2 K, Dr. Jan Hejčl, professor v Hradci
Král 2 K, Aot. Pogertb, kanovník v Hradci Kr
3 K, Jan Albert Vaněk, farář ve Mříčné 5 K,
Boh. Kobzs, kaplan v Nové Vsi nad P. 3 K, organ.
katol. Jidu v Suché Rybné 3-90 K, Katol. jednota
jinochů a možů v Rovni 2 K, Školské Sestry d.
N. D. v Hradci Král. (Rudolfinum) 2 K, Jan Bra
bec, kapian v Hradci Král. 1 K, farní úřad v Nc
vé Vsi u. P. 4 K, Vlad Sekera, ředitel ústavu
pro hlucboněmé v Hradci Král. 2 K, M. Musil,
děkan a kanovník v Hradci Král. 6 K, Jan Rx
meš, farář v Ohnistanech 2 K, Frant. Burghart,
kaplan v Jičíně 10 K, Josef Michálek, kaplan v
Nechanicích 2 K, Sdružení mládeže v Hodějovicích
2-80 K, Jan Mašek, farář v Knířově u Vys. Mýta
2 K, Katol. Jednota v Příbrami 5:10 K, Nkoleké
Sestry v Hradci Král 3 K, Všeodb. sdružení křest.
dělnictva Praba I. 590 K. Ant. Peměkl, farář ve
Zrači 2 K Jednota katol lidu v Červeném Ko
stelci 2:40 Kor. Zaplať Bůh.

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
vykazuje za měsíc leden 1909: vloženo na knížky
K 49951626, vybráno K 211.868'15, vloženo na
béžný účet K 10637577, vybráno K 22.368 98;
adstatek vkludů na knížky K 4,25041567, na
běžný účet K 1,491.605-39, úhrnem K 5,741.951 06;
hypotečních půjček zyplaceno K 16.902'77, apla
ceno K 1807442, zůstatek hypotečních půjček
3,394.205 23, smének eskomptováno zaK186.784-58,
splaceno K 79.763:50, zůstatek K 429.137 18,
do jiných ústavů vloženoK 2,68L.785'64, vybráno K
619.204 20, zůstatek vkladů v jiných ústavech K
2.146.21088; cenných papírů v zásobě za korun
1.388.065 60, záloh lombardnich K 6.130, hotovost
pokladcí K 1174607; obrat účetní a pokladní za
čas od 1 ledna 1909 do 31. ledna 1909
K 7,569.09167.

Z Nuslí. Minulé pondělí večer konal „U
Ko:anů“ v Naslích „Klub křesťansko-sociální pro
král. české“ veřejnou schůzi. O politické situaci
přednášel říšský poslanec p. V. Myslivec Týž
v 2hodinové. na pevných základech podepřené,
a častým soublasem doprovázené přednášce vy
světlil posluchačům (kolem tří set), proč klub po
slanců katolických hlasoval na říšské radě pro
prozatímní rozpočet, pro prozatímní smlouvu se
Srbskem, jakož i o anexi Bosny a Hercegoviny.
Přednáška od přítomoých posluchačů i z jiných
stran a táborů vyslechnuta s velikým zájmem,
začež se p poslanci dostalo veřejného uznání. Nato
byla dp. Cigánkem navržena resolnce, jíž se klubu
poslanců katolicko- národních vyslovuje úplná dů
věra. Tím nejlépe vyvráceny. lži nepřátelských
listů na ketolické poslance vrbané. Schůzi za pří
tomnosti zeměpanského komieaře řídil p. K. Brož,
městský důchodní z Nuslí. Po debatě rozpřeala
se teprv debata soukromá, ve které se naší straně
dostalo takového uznání, jakého si právem za
slouží. Jedna řeč byla: To máte výborného po
slance. Jiná saso: To my nověděli, že vy katolíci
máte tak krásné a poučné schůze. V técht>
schůzích není o Štvanici stran ani potuchy, to si
necháme líbit, přijdeme častěji atd. My podotý
káme: Jen jít mezi lid a věc mu řádně vysvětliti!
Zajisté by nabyl o naší straně jiného názore,

Z Nechanle, (Opozd) Jaou sice manévry
skončeny, jak jsem již dříve meldoval. Ale já
patrolovat musím dále přes to, že inkoust na pa
píře mrzne. Mé dopisy byly velikým alarmem. Jen
to mi nejde do hlavy, že dle zpráv listů jiných
je to tady samý roalista. Mně se naopak zdá, že
jich jest zde asi tolik, jako radaičních „husitův.“
Spočítám-li totiž všecky občany, pak by nezbý
valo na mne — „klerikála“ — mic. A přece tu
nejsem sám. Jest pravda, že zde máme jakousi
pereonu, která hraje politickou. komedii, tak že jí
říkají „politické trojče“; bere totiž oa sebe dle po
třeby růzoou generálskou anifor.mu. Snad si mysli,
že má každý takový politický „kalakter“ (jak říšá
náš „regiuwentašustr“) a Že nikdo nic nepamatuje.
Dveřmi ho vybodíš, okoem k tobě vleze. A hoed
mlaví o děberect špíny, zaradiš-li o něj jem ma

ličko. Leč posor, aby se nezačalo trochu míchat
Jistou „čistou vodou“. Jednomu špielovi uděluji,
že už teď vím, proč v hospodě pro samé naslou
chání zapomene zaplatit a protábne se klíčovou
děrou. Že někdo nechápe břitkou satyru kupletů
p. B., nechtěl jsem ani věřiti. Snad schválně na
strojenou nechápavostí snaží se dávati kupletám
těm smysl jiný, jako by školství urážející.
Ostatně na novinářské lži dovedu dobře odpově
děti a dovedu zmařiti úskočné vykrucování. Napa
den naivně p. B., který mnobo obhájení nepotře
buje a jenž, jak jsem z patroly zvěděl, odpoví
znovu novými kuplety. Tady každý, než něco sa
počne, běží bázlivě napřed na generálkomando žá
dat za dovolení; je-li číslovaný, milostivě se mu
něco povolí. Ale já nejsem tolik závislý. Také jsem
Četl o nějakém zděšení. Pravda ovšem, že „opo
sice“, složená z různých politických stran, ee zdě
sila, ale nad vypravením nových přirážek, protoše
mocný pán na jedné schůzi prohlásil, že se bude
platiti nejvýše 12'/,%, — a ejhle, zatím se obje
vilo v letošním rozpočtu plných 65"/,. Ovšem zdě
šení někde nastane, ale ne u op-sice! Jeden vy
zývá tištěným melduogsscheiuem, aby mušketýr
z „Obnovy“ otevřel svoje konservy. Dělá brdinu,
ale má strach. Nechť zatím otevře sám, nochávám
ma první slovo! Mám býti přeložen k jinému re
gimentu, a tak bych ještě chtěl zde také „okoš
tovat“, nežli v tom rohovém domě na náměstí se bude
odbývat nějaká nedobrovolná schůze těch mlsounů.
Prosím tedy — jen račte! Ještě jen žádám p.
ukr. tajemníka o vystavení účtu na vydání a vy
měřování naší dráby, po které asi do smrti jezditi
nebudeme. Též prosím tři zvolené pány o pro
zkoumání účtů těch a jich předložení, abychom
zcela jasně věděli, nač jsme tolik platili.

Ka koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořileji

DobdanMolobar
koihkupectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát

v Hradci Králové.
Zal. r. 1808.

Pan B. Vančura z Nechanic zaslal
nám úřední opravu, která by jinde padla do koše,
protože neodpovídá příslošným požadavkům. My
však nejsme zlí; aby se nezdálo, že chceme být
nespravedliví, dobrovolně věcná sdělení reprodu
kujeme. Pan V., když se jednalo o obsazení místa
účetního, hájil zásadu kvalifikace a nejširší kon
kurs vůbec; kandidátem strany p. V. byl absolvent
měšť. školy a školy sochbařskc-kamenické v AHoři
cích, absolvent obchod. školy Českoslovanské be
sedy v Praze a praktikant nechanické měst. spo
řitelny 8 praksíl1'/, roční. Nynější pokladník obě.
záložny abselvoval 3 třídy reál. gymuasia a Skři
vanovu obchodoíl školu a měl praksí obchodní a
spořite.ní; účetní byl absolventem Česk. obchod.
besedy v Praze s 1'/, roční praksí záloženskou a
Jroční graksí sumosprávnou u měst. úřadu v Roud
nici p. L., kdo byl úředníkem definitivním, pročež
i v záložně jmenován trvale. Okresním zastapitel
stvem samým zvolen správcem stravovny (oikoli
kancelistou) Jan Matějovský po víceleté kancelář
ské praksi samosprávné A správcem nemocnice
Jos. Kolářeký svíceletou praksl v advokátní kan
eoláti. P. V.dosad oběma penčiním ústavům se
stejným zájmem sloužil a ku shodě působil. Sta
doval 8 ročníky gymoasie, složil státní akoušku
z věd účetních a ze státního účetnictví, byl 6
roků účetním advokátní kanceláře, 5 roků účet
ním spořitelny, současně 14 let správcem vše
obecné veřejné nemocnice, soudním snalcem a re
visorem účetním a již přes 18 let kooceptoím ú
ředníkem samosprávným. Dřívějšími zákony pak
se žádná určité kvalifikace novyžadovala, jak tvrdí
p. V. — Takové jest tedy vadělání p. Vančary
dle jeho vlastoích slov. Rádi jeme tyto řádky u
veřejnili, aby bylo jasno zcela. Alr jiš z těek
řádků patrno, že dopisy v našem listě otiskované
pramélo p. Vančurovi křivdily. Zde nešlo tak ©
kvalifikaci, jako o výsnamné úředaí skutkypana Y.

Kupteol toutoaplo:

KarellV.jako křesťana vlastenec.
Píde Jik Bakala, Cena 3 K.



Různé zprávy.
Zastanc! malého ljda. V poslanecké

sněmovně minulý týden ©pro pilndst | návrhů
poslance Li.ého a Fressla na ochranu českých
menšin a pro návrh br. Sternberga na vydání
zákazu berev hlasovali všichni slovanští poslanci,
proti hlasovali sociální demokraté a Němci. Už i
Školáci vědí, co útrap musí snésti vaše české
menšiny, které jsou doplňovány především z řad
děloictva, a to máš, „jediní přátelé“ dělného lidu
— soc. demokratičtí poslanci staví se právě tu
du řad nepřátel jeho; stejně jako by těmto „přá
telům“ lidu nebylo snámo, co už rozechbtěnía šxod
způsobily pověstné bumly pražské. které by jisté
sákazem barev a odspaků pominuly.

Jen |kát a bouřit. Přičiněnímkatol.
poslanců na říšské radě vešlo v život slibné „Slo
vanské centram.“ Ale že 89 tak stalo bez s uhlasu
českých radikálů, problásil z nich p'el. Fressl,
že tento slovanský střed umluven byl v bytě něm.
křesť. sociála dr. Gesemanna, že tedy jest založen
D8 popud německý. Poslanci slov. středu ovšem
protestovali berlivé proti této Iti, ale původce její
k odvolání se neměl, vždyť by nebyl českým ra
dikálem ...

Jubilemm lurdské ukončí se ve dnech
10. a 11. února t. r. okázalým způsobem. Mimo
jiné bude ve čtvrtek dne 11. února Msgr. Loogbiv,
biskop z Treviua (z diecése rodiště Jeho Svatosti),
o půl 8. bod. sloužiti slavnou mši svatou nu úmysl
všech přítomných poutníků jakož i těch, kteří du
cbovním způsobem pouti do Lord se zúčastnili.
V tutéž dobu bude 8v. Otec v Římě na tentýž ú
mysl mši sv. sloužiti. — Po této měj av. udělí
Magr. Longhin všem papežské požebnání | Na to
odevzdá ústřední výbor ducbovní pouti do Lurd
Megr. Schůpferovi, biskupu Tarbsko-lurdskému,
slaté srdce jakožto dar Panně Marii Lurdské se
sáslibnou modlitbou účastníků duch. pouti do Luard.
Mimo to dostane se účastníkm dach. ponti mnoho
milostí duchovních. Z našich vlastí čítá se účast
níků dach. ponti na tisíce, kteří na milodsrech
k tomuto účelu věnovali na 15.000 K. Kdo snad
neobdrží slíbené památky do 14 dní, t. j. do 20.
února, nechť se o ně u podepsaného přiblásí. Le
opold Kolísek, rada biskupské konsistote a farář
v Předklášteří u Tišnova.

Uchotný něm.ministr dr. Sehrelner
při své návštěvě v Olomouci slíbil. že se postará
o vyčištění německých míst od Čecbů. A až také
slib svůj začíná plnit. Ze slezského Frývaldova
odstranění dva Češi, šelezničol assistent Staněk
a staniční dozorce Pták. V osmačtyřiceti hodinách
museli se odstěhovat. Vůbee od nastonpení ministra
Schreinera jsou Němci jako na koni, svědčí o tom
i ministerský výnos týkající se vnitřního úřadování
u poštovního ředitelství v Praze, jímž se vyhovuje
požadavkům Němců na úkor platných zákonů a
saručené rovnoprávnosti.

Plány Němců. Posl. Michl v páteční
schůzi sněmovní prohlásil: Němci neočekávají od
Vídně ničeho. Jsou odhodláni pomoci si sami. Ne
půjde li to cestou zákona, tedy násilím. Tím právě
projevojí se nynější kultarofsnaby Němcův Čechách.

Nouzeve státní pokladnici rakonské
hlásí se již dle prohlášení poslance Maštálky. Není
žádným tajematvím, že pokladny ministerstva
financí jsou prázdné. V tomto roce stojíme před
dvojnásobným deficitem ministeretva železnic, jenž
bude čiviti na 80 mil. proti 30 mil. r. 1905. Tot
výsledek nensatálého štvaní německého, pro něž se
v parlamentě nemůže dojíti k plodné práci.

Národnílada Moravskájako spro
středkovatelna práce. U této Národní Rady
utvořil se abitorientský odbor, jehož úkolem jest
opatřovati místa našim abiturientům. V odboru
tomto soustřediti se mají známosti o všech místech,
která jsou kde uprázdněna, ať v úřadech státních,
zemských, obecních, scukromých, ať u drab, prů
myslových závodů, nebo kdekoliv jinde. I vtomto
směru, budou li se odporučovati lidé opravdu
hodní a způsobilí, může mnoho sískati národní
naše snažení.

Čeští lidé de Bukoviny. Nyní hledá
ministerstvo spravedlnosti pro Bukovinu, kde je
nedostatek úřednických kandidátů, české prakti
kanty, auskultanty a soudce, poněvadě by se tito
snáze naučili rasínsky nebo rumansky než Němci,
kteří ve svém slavomamu myslí, že se vůbec
žádbým řečem učiti nemusí. Tentokrok justiční

správy plaší Némce. Vyzývají německé právníky,abyse do Bukoviny pilně hlásili a tím Čechům
cestu zaterasiii.

„ . „Pe šidovsku. Ve Varšavě zemřel bobatý
žid Zilberger, který odkázal obel, ješ mu vypraví
pobřeb, 28.000 rublů Najednou ta byly tři židov
ské obce, které si přisvojovaly práro na vypra
vení pohřbu. O mrtvolu židovu so téměř rvaly, ně
kolikrát byla ukradens a odnesena do jiné obce,
aš konečné musel zakročiti soud,
- Pořádná pokuta. Nejvyšší spolkovýsoad

severoamerický potvrdil nález soudu v Texasu, jímě
odsuzuje se WatersPleace Oil Company v St.
Louisu k peněžní pokutě1,633 000 dolarů (přes
8 mil. korůn) a vypovídá se se státního území te

je tamního protitrustovéhozá
kone. nás se jeví vláda řádění

Kdo zachránil márod náš před po
měmčením ? V „Almanachu praktického člové
ka“ pro rok 1909 jest informativní článek dra
Josefa Cbiumeckého „O nynějším stavu jazykové
otázky v úřadech“, v němž čteme o protestant
ských stavech, zavinivěích bitvu bělohorakou, toto:
„V jich čelo ostatně atáli šlechtici původu i ja
syka učmeckého, kteří proti korunovanému již
králi Ferdinandu II. svoiili sa krále elabocba Bo
dřícha Falckého; ten ovšem jakož i dvůr jeho má
lo úcty a váklonnosti jevil k jazyku našemu.“
O temném absolutismu po válce třicetileté soudí
spisovatel, že by snadno byl provedl g3rm.nisaci
současně protireformaci náboženskou, kdyby ne
bylo svízelů válečných. — O tehdejších snahách
církve píše do slova: „Církev katolická neměla
při *tom ovšem zájmu, aby germanigovala aneb
aspoů germanisaci podporovala; spíše možno
tvrditi, že za účelem rychblébo postupu protiref r
mace duchovenstvo katolické bledělo přizpůsobiti
se lida a také jebo řeči, čímž do jisté míry již
tehdá stávalo se ochráncem a zachovatelem jazy
ka našeho ve vrstvách nejširších.“

Návrh peslance Záruby a sondraků
v záležitosti zavedení domáckého prů
myslu ma český jih. Neutěšené poměryma
lého lidu na českém jiho vyžadují zvláštní po
zorbosti příslušných krubů, svlášté pozornosti vlády,
která na prvém místě jest povolána k tomu, aby
chránila životní zájem drobného obyvatelstva če
ského. a poskytla mu možnost, aby za daešnéch
zoufalých poměrů zachován byl své rodné zemi a
tím i státu. V poslední době, bohužel, pozorovati
lze smutný zjev, že drobnému obyvatelstvu če
skému, zvlášté v okresích jihočeských, vede se
čím dále tím hůře, a nebude-li zavčas vysokou
vládou zjednána náprava a získány nové prameny
a zdroje obživy malému venkovskému lidu, pak
s jistotou očekávati lze hospodářskou katastrofa
drobného pracujího lidu venkovského, který jest
tmelem veškeré společnosti. A ta na prvém místě
jest povinností c. k. vlády, aby učinila taková 0
patření s zařízení, která by vedla k posílení a
bospodářskému zmobutační drobného veskovakého
lidu. A toto hospodářské posflení zmíněných vratov
záleží především v tom, aby byly otevřeny nové
prameny výživy. Takovým zdrojem nových příjmů
jest nesporně zavedení domácké práce a domácího
průmyslo na jihočeský venkov. V této příčině do
poručovalo by 8e zavedení průmyslu krajkářekého,
který by dobře o4 jihu, jako se stalo na českém
severu, stáli se m-hl značným zdrojem obživy a
příjmů malého českého člověka. Aby tohoto cíle
snáze 80 dosáhlo, jest třeba, aby nakladem státu
zřízeny byly ústavy, které by zvláště mládež vedly
k tomu, aby dorácký průmysl na českém jibu byl
zaveden. Z té příčiny podepsaní navrbují: Slavná
sněmovno, račiž 8e usnésti: Vysoká c. k. vláda
se vybízí: 1. Buďtež zřízeny na českém jihu ná
kladem státním ústavy, které by vedly k praktickému
výcvika a zavedení domáckého průmyslu kraj
kářekého mesi chudým lidem českým. 2. Ústavy
tyto buďtež zřízeny v menších jihočeských městech,
z nichž zvláště jmenovány buďtež: Červená Ře
čice, Nový Rychnov, Hořepaík, Dolní Cerekev,

ja09 Cerekev, Božejov. — Ve Vídni, 20. ledna
Svobodná Amerika. Vosněmovněstátu

Nov. Yorku byl podán návrh zákona, dle něhož
se má cizoložství trestati 10 až 20letým žalářem.
Evropským pokrokářům a volnomyšleokářům zákon
takový jest ovšem bezohledným zpátečnictvím|

nčdé uhlí české v Čechách elziu
eem. Jest dokázáno, že hnědé ublí ze soverozá
padní pánve české jest tím nejlevnějším palivem,
vždyť ublí samo prodává se na dole metrák za
50—90 haléřů, ale následkem velkých dopravních
sazeb jest uhlí toto přístupno jen místní spotřebě
severních Čech a většinou pak po Labi lacino do
pravováno jest do souaedního Saska Celé severc
východní, ba i část středních Čech jeon bnědéma
uhlí uzavřenya největšídíl spotřebyuhelnékrajin
těchto hrazen jest uhlím cizozemekým, dolno- a
hornoslezským, jebož metrák stojí na dole 1:10—
136 K. Na tratích od Velkého Oseka ke Král.
Hradci a k Ostroměři končí možnost použiti hně
dého ublí již v Libňorsi, tedy bned první stanici
sa Vel. Osekem. Na tratích c. k. priv. rak -uher.
společnosti státní dráhy končí možnost odbytu hně
dého uhlí již ve stanici v Pečkách, kladenského
uhlí již v Českém Brodě. Těžba severozápadních
pánví v Čechách obnáší 82949, celého vytěženého
maožetvíLnědéhoublív Rakouskua s vydatného
a levného tohoto Českého topiva brala cizina osm
krát víc než všecky ostatní země rakouské mimo
královatví České, které bo spotřebovaly pouze
5-269/,. (Boku 1907 vytěženo v Rakoosku celkem
26,262,109 tun uhlí hnědého.) Jest tedy na vládě,
a zástapci lidu masl ji k tomu přiměti, aby sní
žením dopravaích tarifů především lid český vy
užil bobatetví země ku svému prospěchu, a ne
aby z něho těšila nepřátelská cizios. —

Vytápění lokomotiv petrole na

státních draháchrakonských bude savedeno od 1. prosince t. r. Doté doby bude do
končena stavba závodu me odbenzinění petroleje
v Drohobyczi. Je zařízen Ba spracovásí 300.000

a pollee Nákladpášísena48mil.koraz.Strojní zařísenído tohoto závoda dodají vítkovické

a těšínské železárny. Dodávka 3212 cisternových
vuzů pro dopravu petroleje byla zadána úrmě Bro
movský, Schulz a Sobr v Hradci Králové, Ostatní
práce byly už také zadány.

Poláci ma Hora:m. Moravští Valaši c
pouštějí valem své krásná Valašsko « bledají ne
jistý chléb v Americe. A za nimi hrnon se na
Valašsko polští zemědělci zakupujíce ei ta selské
statky. Tak v okolí Vysovio prodána Polákům řada
needlostí. Škoda každé české duše, která opouští
svou vlast a která při větší uvědomělosti mohla
by i tu slaáně býti živa.

Výzva k spořivosti V Německa,které
„kromě Boha nebojí 5e nikoho“, už se maoho
v státní pokladnici nedostává. A v této starosti
při rokování o rozpočtu v pruské sněmovně nanovo
vyzývá říšský kancléř kn Bů' w k staré pruské
spořivosti: Přepych v hořejších stavech pohříchu
velmi se rozmobl. Mělo by se opětně žíti prostěji,
aby syoové obdrželi dědictví otců. — Nešetří se
ovšem aoi a nás, nepočítá se rozvážné leckdes
v žádném stava, k čewa pak ten náťek na špatné
časy ?

Kouzelná loď Sven Hedimova. Sven
Hedin (cestovatel švédský) vypravoval v Petro
hradě jistému korespondentu „Staodartu“, jaká ma
gická síla jej při všech jeho nebezpečných cestách
přede vším cbrácila. Byl to jeho člun, v němž
Ceštuval uejlidoataější Částí kraje poblíže Brab
maputry. Domorodci neviděli dosud nikdy tako
vého čluna a nemobli si vysvětliti, odkadž bere
tento cizinec moc letěti přes hladinu vody. Pova
žovali jej proto za vládce vétru a počasí a ctili
Jej jako iocného kouzelníka.

Mniši — spátečníci. Posledníčíslobrněr
ské „Zemědélské Politiky“ přináší článek o země
dělství v Italii. Je to překlad dra Č. z aoglické
koiby „Italy of tbe Italigaaa.“ V článku tom mlu
ví se také o kulturní práci muichů před konfis
kací a zrušením klášterů. Píše se tam: Kdo při
šel do míst dříve muichy spravovaných a aří na
mobatné sosny a vyskycující se mezi nimi po růzou
baky, uznává, že mužové modlitby a pokory byli
zároveň waži práce, 8 je-t jim povděčeo, že v poušti
holých, pnstých pahorků k-l do kola se rozpro
stírající zachovali oasy nebyaoucí zeleně. Lesní
ty ráje, naplněné líbezným zpěvem ptactva, oži
vené hukotem vod pádů řek, vystlané koberci pestře
zbarveného divokého kvítí. vlídné zvou unaveného
poutolka k vdpočinku, oabádajíce jej ku vděčnosti
a podiva darům přírody v chrámu lidskou před
stavu daleko předstihající.“

„Útelek sv. Josefa“ pro opuštěnédítky
na Král. Vinohradech sděluje k četným dotazům,
že má dosad na skladé 2500 kalendářů „Sv. Josef“,
který došel veliká obliby. Maozí páni se domol
vají, že jest již rozebrán | Objelnejte aspoň po
jednom krásném kalendáři o 176 stranách s pěknými
povídkami a ilustracemi a proměníte tato bro
mada knih ve 2500 kornn almažoy oa chléb ubo
hým. českým sirotkům. Jak by tím bylo stráda
Jicí su ústava se 106 dětmi vydatně zpomoženo,
a přece objednati jedea kalendář — jak nepatrná
to obět! Ke kalendáři přidává se darem krásný
obraz. Přineseme zpráva, zdali se nalezla srdce
šlechetná, která odpom bla „Útulku“ proměniti
knihy v chléb. Adressa: Útulek ar. Josefa —
Král Vinohrady.

Mořská cibule, známáto květina,již ví
dáme u nás Často za okoy v květináčích, an lid
Čerstvé cibule a rozmačkaných liatů užívá na rány.
Mořská cibule roste ve všech zemich k lem Stře
dozemního moře. Léčivost její znali už starověcí
Řekové, kteří ji sázeli též oa hrobech a zavěšc
vali nade dvéře svých příbytků, aby chránila ro
dioa od nemocí. Do lékáren dodává Becibule moř
ská ve szpůsobé průsvítavých, ktehkých proužků,
ve které byly vnitfaf suknice Čeretvých cibulí roz
krájeny a pak na slunci «obře usušeny. V lékár
nách je chovají v uzavřených nádobách a připra
vují z nich různé léky, ješ se doporučají zvláště
v chorobách ústrojí vyměšovacích, proti vodastel
nosti a jako davidlo.

Drubkýročník „Pořadníku poštov
ních úřadníků v král. Českém“ na rok
1909 právě vyšel nákladem „Spolku c. k. pošt.
úřadníků v král. Českém“ a obsahuje týž v první
části: útadníky zeměpaneké, důležitější natanovení
ze slutebalho řádu, práva a výhody státních úřad
míků. V druhé části úřadníky úřadů třídních: ©.k.
poštmistry, důlešitější ustanovení ze služebního
řádu c. k. poštmistrů, poštovních oficiantů a of
ciantek, aspirantů aaspirantek. V třetí částirůsné
tabulky: státní rozpočet pošt., osob. sálešitosti na
r. 1909, tabulka služného a peasijních příspěvků,
fankčních a aktivních, výslažné všech kategorií
poštovních, tabulka odbytného a výchovných pří
opěvků, organisace poštovní a jiné účelné pokyny.
Část čtvrtá : pořadoík poštov. úřadnictva: a) země
panské úřadníky dle odvětví; b) poštmistry; c)
oficianty; d) oficiantky. Část pátá: Rostřídění
pošt. úřadnictva dle jednotlivých úřadů s avedením
všech přidělených ail dle hodností a stáří. Lse na
díti se, že pořadník tento, s největší péčí oosta
vený a úřadně autenticky správný, bude v nej
kratším čase úplně rozebrán. Cena K 1:50 1 s po
Kovní zásilkou. Přihlášky na spolek.

Dějiště hrozného zomětřeseníostrov
Melile, její kvetoucí města se všemi krásami



přírodními od 8. de 12. úooru 190 v ramě
Národní Jednoty Severočeské v Hradci levé s
Bílou: věší. Nová serie obrasů „Posledníkatastrofs
v Jišní Itali“ ode ze krátko:vystavena.

(Zasláno)

Valná hromada
Politického družstva fisk, pod ochr, sr, Jana Nv Hradci Králové
dne 16. února o 2. hod. odp. v Adalbertinu

dle obvyklého pořadu bude pořádána.
V Hradci Králové, 6. února 1909.

Václav Uhlíř, Dr. Fr. Rey, |
,. předseda, jednatel.

Zasláno.
Poděkování do Nechanic.

Za dojemné zpěvy při mši ev. u příležitosti na
šebo sňatku dne 26. ledna vyslovojeme tímto srdečný
dík s). zpěváckéma sboru s p. řed. kůru K. Jančem
v čelo a zvláště si). Maťákovým.

Při svatební hostině osvědě.la se v umění ku
chařském paní Marie Noropacká, kterouš vřele dopo
ručiti můžeme.

"V Bradci Král. v lednu 1909.
Jose! a Pavla Ježkovi.

Skutečně nejlevnější -38
k dodávání veškerýchsukem

a tkalcovských výrobků jest ryze křesťanský |
|Orlický podnik J. Krčma,

Častolovice n. Orl. |
Velejemné černé látky na obleky a taláry, též na

splátkyza stejmých cen.
Vzorníky pro jarní období na požádání se již

franko zasílají.
Prosí se o laskavou podporu křesť. tohoto podniku

Hospodářského

správce
ve výslužbě,

vládnoucího nějským vlastním kapitálem, přijme
průmyslový podnik k samostatnéma vedení ho
spodářství ve výměře as 210 měřic polí s lak

na společný účet dle dohodnutí.

Nabídky pod značkou N. « S. do adu. t. I.

"88 JU DE, OBdŽO)ČO,
advokát a obhájce ve věcech trestních,

dovoluje si oznámiti, že otevřel
v lednu 1909 advokátní kancelář

=== v Hradci Králové, ===
Jiříkova ul. č. p. 300 v prvním poschodí

(Adalbertinum). :

i

p
zúrokuje veškery vklady

Navštirenky

všeho druhu
nabizí

Biskupská
knihtiskárna

v Hradci Králové.

ad la let alá

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

KDOBĚ POSTNÍ: KŘÍŽOVÉCESTY,

VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE
w 8BOZIHO HROBU

jakož i sochy Těla Páně a klešícich andělů,
- dovoluje |si nabídnouti velédůst. duchovenstvu

. "absolvent c. k odborná Školy v Chrudimi

+ "BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ,

-0

doporoučí

. „s = : , 2 4
». 4 . .m dě

- maládávka“ i;= ŠD



Konkurs.
Obec Královébradecká vypisuje tímto

veřejnou soutěž na podání návrhu

TODlAČNÍO DDU
pro plochyv obvoduměsta Hradce Králové,
tak zvané Labské a Orličné kotliny.

Za nejlepší projekty stanoveny jsou tyto
ceny:

L cena K 2000'—, IL cena K 1400—

Mimo to může býti jeden projekt za
koupen za K 800—.

Sitoační plán města a konkurenční pod
mínky vydá podepsaný úřad porkmistrovský
proti zaplacení obnosu K 5—.

Lhůta konkursní prodlužaje se tímto do
dne 1. července 1909.

dne 29. ledna 1909.

Dr. F'r. Ulrich,
starosta.

£ Velocipedy, automobily,
| raně 5:

štových (firem

| m o tor sport. sávod

FY. Chomrák,Pardubic,
dílna nabr Zl
garaže.
Velký

sklad sou
částí.

Opravy
hned'

(zmeny
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hraáso Králové.

Dívka
z řádné rodiny,

jež se dobře vyzná ve vaření i v jiných do
mácích prácech a která již podobnou služba
k úplné spokojenosti po více roků zastávala.

prosí o místo na faru hospodyní
k ruce mebo k starším bezdětným

i pánům.
Adresu sdělí administrace t. |.

vané švagrové, slečny

Rodina Pokorných.

Eskont směnek M

v Hradei Králové.
OONUÝUEBPBA

Eskont faktur



Příloha
Kulturní hlídka,

Odpověď p. Stěhuloví o dnešním
protestantismu.

Před čím dr Herben « důvodů abonentních
oči savíral, to pyDÍ mosí uveřejňovati prostořekému
Macbarovi. Neoí vyhnatí. Herben dobře zná pc
vahu svého protektora, který se bo ujal v oka
mžiku nejkritičtějším; musí už z vděčnosti otisko
vati Mscharovy články, které tak. nemilosrdně
odpravují jeho limonádové, frázovité obrany „českc
bratrských pobrobků.“ Pastoři ryli zpaupaě do ji
ných věřících křesťanů — do katolíků — proti
nimž se epojovali 8 každým, se židem i volným
myslitelem. Jen když jim byla za to poskytnota
od nepřátel křesťanství osobní immunita! Evang.
farář Šádek, který podp roval kandidaturu bez
konfessního Al. Hajna, nevěřícíbo v Božetví Kri
atovo, sám na voličské scbůti problásil, že evan
gelíci proti katolíkům spojí re třebas s čertem.
Takové obojaké a krajně nedůsledné postavení
českého evangelictva ovšem vleklo za mebou při
rozená příslnšné důsledky Pro pr tikatolický fa
natism zepominalo evangelictvo utyrzovati to, Čebo
si mělo nejvíce vážiti — křesťanskou víra. Pra
coráno ponze mělkými frázemi. „Náš jest Palacký,
náš Komenský, náš jest Hual“ Tak se vzývalo
chlubně ztábora těch, kteří podporovali nepřátele
víry křesťanské, aby se sakryla vnitřní chudoba
a malé vzdělání. Vypadalo to tak, jako když se
chlubí chudý čeledín, že měl jeho dědeček statek.
Na čas tedy udrželi pastoři u lidí málo myslících
mínění, že jsou velikými osvícenci, třeba že „vzdě
lávali“ lid ve své tupé ignoranci podvodným pam
fictem „Pogiovým“, který 8 nezměrnou drzostl a
bloupostí poličkoje základní historické vědomosti
o Hosovi a jebo době.

Nyní najednou Machar opakuje zcela zře
teloě to, co už napsali katolíci dávno a z čebo
nemysl.ví evaogelíci ve svojí ztroulé zaujatosti
nechtěli zmoudřeti. Pro čtenáře našeho jest zaj'
mave, že Machar pronáší některé ú-udky, které
jako by byly kopírováním toho, co nedávno před
nim „Obnova“ napsala. Šlyšme tedy! Macbar
v „Čase dne 31. ledna proti Stěhulovi píše:

Nešlo mu (Stěhaloví) ani o prutestantiemno,
pánaboba a víru, ale o nervosní pastory (p. Hoerbe
novi hlavně šlo o abonenty. Posn. „Obn.“), kteří so
všdy ješí, jakmile savadím jen alovíčkem o tak sv.
náboženství a není-li to výslovně Řím a papeš

ství. A proto také P Stěhule po dobrém a běžnémzpůsobu, jenž se sdá i těm nejreformovanějším pro:
testantům být vlastní, vrb] se na mě, aby si pastorské
duše jednou křesťenskyřádaěoddychly.(Chybe,Machare!
Stěhule psal velice úlisně, s dvorní etiketou, aby ne
urasil v nejmenším váš majestát. Věděl přece, jaké
odpovědi Herben potřebuje, aby se erangeličtí před
platitelé uklidnili a aby vídeňský lev zároveň ve své
nedůtklivosti nesješil příliš břívu).. . . OD nepoznal,
že bybnou silou života jednotlivce, spo.ečnosti i ná
roda je věčná skepse, stálé hledání a přemáhání zvě
tralých forem ; on nevycítil té bolestné touby po smyslu
života; on nemá tušení(?),co to snamená být v nitru
uábožensky založeným člověkem . ... 0+ Neví, $s
hlavní věcí je šít a ne věřit, (Poslední slova snad vy
tryskla s malého nedorczamění, p. Machare! Na jaké
základně má žít věčný pochybovač, který neustále
teprve hledá filoscfioký, opěrný bod nejlepšího prak
tického života? Denis — který trochu lip zná dějepis
než Vy — dokazoval, kam zapadli lidé skopticismem.
Napss| také, še skepticismus není sto něco zalošiti).
Není sám. Takových lidí běhá po Čechách spouste.
Prcf. Masaryk nabádal k stadiu. Stadovali. Ale pojmy
a myšlenky jim nepřišly do krve anestaly se součást
kou jejich doší — mají je ve velkém mozka jako sto
rilní škverky a domnívají se, še jsou to myšlenkové
gepglie.Jsou reportérya chlabí se, že mejífilosofické
vadělání. Soudí lehce a okamžitě o všem, protožeani
netuší, že kašdéi sebe menšímyšlenkapřicházís duše
v porodních bolestech — ano, tenhle drah lidí má
prof. Maearyk mimovolně na svědomí. Jsou trakal
níky, ale myslí, že rozumějí architektuře. (Tak tedy
oceňuje sám Macbar důsledky činnosti Masaryka, který
se oblnbil, še naučil lidi myslit. Teprve on! Nepsala
„Obnova“ dárno často v témže omyslu 0 „samostatně

myslících“ porobencíchMasarykov ch? Nepssl tak po
„Obnově“ „Přehled“ « „Časem motřený? Kdokoli
s volnějí myslících pokrokářůodvášil ae jem maličko
Masaryka kritisovati, bned s „Času“ proti němu lítaly
pumy metivého vstoku). I slohu Masarykova podlehí
p. Stěhule ... A de prý protestantskou rigorosnost
(velikou ©mravní přísnost) nenávidí dnešní člověk
Seský. (Pěkná rigorosnost, kdyš protestanté chytali

do svého ovčince nejránnějí individua ze trochu naití nebo za několik slatek | Posn. „Obn.“) I ne, p.

hule! Protestentakou Eabedněnoch„rotostantekouobruč kolem čele, protestantskou nedůtklivost a chce
tel: tantokou sbabělost. Je vás tolik a tolik
o — kde je vás vidět a slyšet? (Jedná-li s0

katolíkům, tu jest slyšet, p. .

kaallatyak Hlišjasně) V djiakch f 10. Před 1620.

alpřipravní louHorakPern ste i bakčoa Vídož s Říme s ji— vám. Áno,

. Stěhule. Máme vědonsí, lonáboženství vČechách
lo, a še to byl protestantismus a víme dobře, jací

to byli lidé, kteří kli,ee probé dalu a kteří

ďzr 8 vyto takévíteA ke ol ze
— |. 9

měli vat minalost s hrobu (vědyť tak činí nej
víse, p.Mochare,sám „Čas“)ie Amamdall

jste se. A je to pravda, že te díváte ne Mrtvé moře,
které bylo kdysí Sodomou — díváte se ztrnule s
mlčky a vytkl-li jsem vám tohle, tof jen proto, še
vás víním s 16 strmalosti: slo vidíte, sá oltite,

ale„Breen jete nepohnali. Zbabělí jste. Frotose nete, —ota
A bned k bořejším slovům dodává Machar

vysoce zajímavé adělení: „A mnadruhé straně
přece se staráte. A jak! Dokud jsem psal proli
Římu, — kde jsou ty krásné časy, sbošní pa
stoři! — tenkrát jste mi psávali souhlasné listya
navštěvovali mě a cítovali mé aforismy nejen
v mesích koruny svalováclavské, ale 1 v lelácích sa
hramicemi — slovem: starali jste se o ten Řím.
(Není tohle potvrzení slov „Obnovy“ ?) A nejen vy
tenkrát, ale i p. Stčhule dmes: zajisté měsle co
měsíc píše své Rozhledy po životě náboženském a
církevním a v těch zaznamenává a glosuje každé
zašplýchnutí vln Mrtvého moře — stará Be tedy
také a proto by neměl z protestantismu dělat ta
kového naf ukaného furiauta — — měli byste se
starat, ale ne tak, jak se staráte vy, nýbrž tak,
jek chtěl bych já“.

Tak tedy jsou spráskáni dvorní nadšenci od
tobo, jehož dříve tolik velebili, ačkoli přece mohli
viděti jasně, že Machar lije zžíravou kyselinu na
všecky květy a odnože křesťanství vůbec Pastorům
byla milejší protikatolická jízlivost, než zkoumání
positivní půdy, na níž stáli. Nic nedbali toho, že
ztrácejí raison d' étre (důvod k existenci), že ra
mařskou práci za ně vykonají zcela ozhotně jiní.
Trávili nikoli z positivní úspěšné práce, alez ne
návisti; zaeužívali Husa, svobody atd. k boření
— ale najednou přes všecko spolupracovnictví
s nepřáteli křesťanství — pozbyli dozela i osobní
immuoity. Sami k tomu nepřímo pracovali a byli
tak zaslepení, že ee domoívali, jako by sezení ca
dvou židlích jejich význam v národě utvrdilo. Leč
nyní, když sami vyvolali tak veliký vír, táží se
jich sami žáci, proč již dávno nejsou na pensi,
jestliže lidé jimi velebení proti křesťanstvu tak
rázněb: jují.

Praktická reforma třináctého apoštola.

Třináctý apoštol! Takové jméno dáno věblas
nému spisovateli Tolstému tenkráte teprve, když
ho jsko starce rozvážná bystrost opouštěla, když
utápěl svoji činnost ve filosofických hříčkách, které
slce dovedly interessovati, ale jež pro praktickou
reformu sociální a politickou neznameoaly téměř
pic — leda zmatek. Bojará mládež nejvýš po
slechla Tolstého v negaci, v tom, co zbavovalo ne
příjemných povinností. Horlivě četla, akademi
cky o přečteném debattovala — a zase akade
micky cdložila přečtené, aniž hleděla prakticky
positivní jebo příkazy prováděti. Třináctý apoštol!
Vždyťstafeček — jak d.kázáno — sám žilažije
prakticky jinak, neš jak jiným odporučuje. Když
byl zcela spravedlivé vyloučen z ofrkve pravoslavné
z té příčiny, že vlastně podvracel její stěžejné
sloupy, rozlehl se protestní křik, Tolstoj byl brdi
nou dne. Aby osvítil ten den bengálem, problásil,
že jest to jeho nejradostnější okamžik života. Všední
fráze, která nepraví nic. Snad by měla ma býti
nejkrásnějším okamžikem ta chvíle, v níž by celé
davy se sápalem přetvořily svůj způsob života dle
jeho návrhů a až by nová životní prakse dodělala
se velikých úspěckův.

Zatím však jinak. Trousily se už dříve zprá
vy, jak se sedlákům (tolik od Tolstého litovaným)
vede sle právé v nejbližším © okolí filosofově.
Moobo jich z Jasné Poljany odešlo, aby — před
tváří velikého lidamila a třináctého apoštola ne
zemřeli hladem.

Maloruský spisovatel Petr Galda po sbléd
natí Jasné Poljaoy spráskl ruce. Napsal, že „starý
pán, jenž vůči avětu hraje sí na Diogena, Besvými
sedláky zachází hůře, než kterýkoliv tyranský
bojar“. Dále sděluje, že v obci skut.čného kupec
kého krámu není; musí se jíti 3 veraty dále
k židovi. Není v Poljsně ani kovárny, ani mlýna,
ba aoi příštipkář nebýval v té zakleté vsi. 60 let
žijí tam lidé bez kupce, protože zcela nevzdělaní a
hladoví sedláci brali by zboží na dlub. Škola na
konci vsí jest ubohou chatrčí, vedle níž bned žije
— apoštol moderní osvěty. „Kdybychom si na
panském neukradli ořechův a hub, musili bychom
hladem umříti“, říkají mužíci. Polévku si mastí
pouze v neděli, jedí horší jídla, než jaká ae před
kládají němé tváři. Chudáci jsou nezdraví, utýraní
žlutí jako vosk. Burové klení a nadávky ozývají
se tem celý den. Drub druhu krade, jak se dá.

Později večer nebezpečno jíti na alici. ný činíta zcbátralá vesnice dojem lapičakého pelecho.
Tudíž Tolstého praktické reformy skončily

hroaným bankrotem ve vlastním jeho okolí, nepo
vznesly ani těch lidí, kteří ve své prostomyslnosti
rádi se přece dají vésti od toho, u něhož vidí —
upřímnost a opravdovou lídumilnost.

Třináctý apoštol! Kdyby byly kladeny ne
konatelaé přelšášky jeho hříčkám, hned by úpěl
o veliký mučedník vzňešené idey. Tak daleko

však se nešlo. Vůděc neradno dělati s člověka,
vozujícího hokus-pokusový sport, mučedaíka.
pe jestmudátip! abyukázál,00do

vede na základě svého blouznění. A tu přílešitost
Tolstoj měl.

Některé obce, aaložené na základé soc. dc
mokratického programu, bídně doklepaly. Účastníci
takových oBad loočili se s malou ukázkou „ráje
badoocnosti“ s velikou kletbou na rtech. Ajestliže
židé oyoí tolik podporují Volnou myšlenku, při
spěli by k zkušenosti lidské zaamonitou hřívnou,
kdyby si stídili školu, v nlé by jejich vlastaí dětí
vychovávali ti zpronověřilí křesťané, kterým židé
oa schůzích tolik tleskají Světili by jim 3.6 děti,
propustili by rabíny zo svých služeb? — Dajte
některému rudému agititorovi, jenž si na schůzích
pláčem nad dětoickou bídou vyděláví pěkné paníze,
větší statek A za tři léta se ho ptejte, jak statek
zvelebil, co vydělal sám a jak bratrsky zachází
u čeládkou. Sprásknete race oad tím, c) uslyšíte.
Vždyť víte dobře, jak se vede dělníkům v továr
nách židovských mill onářů, kteří jsou také „:0u
drahy“ a zastávají Čelná místa v rudé organigaci.
— Přinaťtte několik rudých agitátorů, kteří řehol
nictvu apilají lenochů, aby vyatřídali ze soucitu
k lilské bílé milosrdné sestry v nemocaicích aspoň
va rok a nechali si všecko, c řeholnice za svoji
slažbu dostávají. Ta byste masili takové lidamily
přivésti do nemocnice pomocí četoíků. A pak po
roce se tažte samých ošetřovaných soudrahů, jak
pečlivé naví opatrovalci zvláště při nočal alužbé
si počínal. — ©Anobo zvolejt:, aby dle příklada
missionářů šli nejlidumilnější socialisté posluho
vati do Asie proletářům — stiženým malomosea
stvím. Kolik se jich přihlásí? Hezky se rozdělují
povinnosti — lidem jiným.

O jasnopoljanském bobatém filosofovi, který
— chudák! — si příštipkaje boty sím, sice
jeho ctitelé pgali maobo; ale nápadno bylo každé
mu, že titéž nadšenci se nezmiňovali, jakou r.
formu provádí muž ten prakticky ve svém okolí.
— Mluviti proti starým formám sociálaiho a kul
tarního řádu, objevovati jeho slabiny, jak snalná
věc! A přece některému zbrklému novotáři ne
napadne, že týž řád — třebas méně dokonalý —
jest výsledoicí myšlenek mooha lidí bystřejších a
zkušenějších, než jeat oo 8ám. Ba při svém fariaa'
ství nemá ani tolik píle a opravdovosti, aby řádné
prostudoval, jakými příčinami,jakými dlouholetými
zkušenostmi byla tu ktorá společnost hnána právě
k utvoření řádu takového, jakým 8e právé spra
vuje. Dobrodražné rozběhy „trináctého apoštola“
svými výsledky mluví víc, než tinsté svazky knib.

Elektrické
v= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechaických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

vwHradei Králové
Jiříkova třída č. 254.

Hospodářská hlídka.
Ze sekretariátu „Hospodářského sdru
žení českých katolických zomědělců“.

Odbočky naše upozorňujeme, aby hleděly co
nejdříve dosíci počtu členů 30, buď sískáváním no
vých nebo sloučením se skupinami blískými, aby
sa rok trvání nabyly práva voliti delegáta do
„Zemědělské rady“. Jednateléodboček a naši dů
věrníci ať na tuto okolnost nezapomínají — Při
objednávkách korporací (hospodář. apolků, Raif
feisenek atd.) třeba, aby dle stanov byly
psány, £. j. vedle rasítka podpis předsedy a jed
Boho člena výbora (představenstva) U odboček
podepíší objednávky satím, než stanovy badou
schváleny, dva členové. — Upozorňujeme, aby
malých lístků stanov odboček nikdo na Úřadyne

sadával, musily by se kolkypt relé. T:elkopisy správné podle nekreta přihlášce
nové odbočky. — Skupinyse oa nostdávají



hlášeníjich obstará sekretariát. — Skupiny (5—16
ten) odvádějí všecky savé příjmy ústředí: tedy

i sápisné i příspěvky. Za to však, jakmile dosáhnou
15, takže se ustaví jako odbočka, všecky výlohy
se zadáním B8tanov,spolkové knihy atd. ponese
také Ústředí. — Výlohy poštovní arci se jednateli
skupiny z Ústředí nahražují ihned. — Při saklá
dání odboček nových a slučování skapin budiž
vědy už předem pamatováno na to, co nahoře ře
čeno. — Kdokoli od Ustředí zplnomocnén jest k sa
lošení odboček, nechať si hlavní věci na přilože
ných lístcích (nových) vyplní dříve, aby pak při
zápisu se dlonho tím nezdržoval. — Pro kraj
čáslavský zpinomocoěn k zakládání p. Jan Haudlíř,
cbalupatk v Ronově n. D., jemuž lze o schůzi do
psati. — Legitimace členské, jež se rozesílejí po
zaslání zápisného, se nerozdávají ibned, nýbrž až

ustavující valné hromadě zvolen bude předseda,
jednatel a pokladník odbočky. Pak prví dva po
depíší legitimace, třetí potvrdí zaplacené příspěvky
a teprve se legitimace členům rozdají. — Barva
na razítko pro pokladníka se připravuje takto: 45
gramů anilinové barvy (Červené, zelené, fialové)
se poleje 150 gramy vařící vody, směs 8e promí
chá, ponechá v klidu a pak 66sleje jasná tekutina.
Na to se přidá barvivu tolik čistého g'ycerinu, aby
barva byla dosti hustá. Barrou se navlbčí polštářík,
který si jisté každý dovede udělati (oa prkénko
přitáhne se kus vaty bíiým plátýnkem, jež ae na
prkénko se spodu přibije. — Kdo by — ze
členů — měl na prodej jetelové semínko — rychlík.
žluték — ve větším množství, aděl to i 8 cenou
sekretariátu.

Sekretariát Hospodářského Sdrušení
v Janovicích u Votic.

Co vydělávají enhrovary, jasně uku
zuje následojící statistika. V kampani 1907/8 pru
covalo v Čechách 121, na Moravě 47 a ve Slezsku
6, celkom 173 cukrovarů a sklizeno v těchto 3
zemích 59,839.722 g cukrovky, dle čebož připa
dalo na 1 cukrovar průměrně asi 346.000g řepy.
Jak samy cukrovary doznávají, vytěžily v poslední
kampaní (1908/9) 17-139 cukru tj. průměrně
každý cukrovar 59.270 g cakru, což činí — při
současné průměrné ceně cukra 2190 K za Ig —
1.298.013 K. K toma počítsti dlužno výtěžek
zadního prodokto, as: po 20 h na 1 g řepy, což
činí při 346.000 g cukrovky 69.200 K. Celkem
tedy přijato 1,367.213 K. Odrazí-li se od tohsto
hrabého výnosu režie (asi 1 K za 1 g) v obnosu
346 000 K, zbude brubý příjem 1,021 213 K. Na
1 g řepy činí to 295 K. Tolik připadne na zpe
něžení cukrovky. Vedle režie může činiti cukrovar
ještě nárok na po'nikatelský zisk. Počítáme-!i, že
při zpracování 346.000 g cukrovky činí nárok cu
krovaru na zisk podnikatelský z 1 g fepy 10 h:
připadalo by, po srážce celého podnikatelského
zisku, 34.600 K na zpeněžení řepy (1,021.218—
84.600—) 986.613 K čili na 1 g — 285 Dejme
však i tomu, že cukrovar chce míti podnikatel
ského zisku z 1 g cukrovky 30 b. — Pak vydělá
při 346.000 g cukrovky 103.800 K a při tom
může platiti za cukrovku ještě 265 K. Dosud
platily cukrovary průměrně za 1 g řepy 2 K,dle
čehož jeden cukrovar dal průměrně v celku sa
řepu as 692.000 K. Porovnání toboto obnosu a hra
bým příjmem, po srážce nákladu na režii, t. j.
s 1,021.213 shledáváme, že výdělek resp podni
katelský „zisk“ činí ročně u jediného průměrného
cukrovaru 329.213 K. Kartel — a proti němu
musí býti rolnictvo pohotově — na dobu od roku
1891 aš do 1901 amlavený, vynesl kartelářům
jen 250 milionů K'! Ukázali jsme, sdali mohou
cukrovary za řepu více platiti, a nyní je na rol
pietva, aby z toho vyvodilo důsledky a nedalo se
jes tak zhola odbýti.

Židovsko- německý kapitalismus
proti majetku zemědělců. V Rakouskujest
zdaněno pozemků na 28,240.000 ha, kterýžto po
zemkový majetek tvořil r. 1906 56816.481 parcel
náležejících 5,462.664 vlastníkům. Čistý katastr.
výnos z těchto pozemků činí na 306,292.99 K,
s nichž platí se 69,503.205 K daně. Dle čistého
katastr. výnosu odhaduje ae pozemkový kapitál
zemědělců rakouských na 7700 mil. K. Naproti
tomu akciový kapitál pouze vídeňských závodů a
bank r. 1906 činil 642,820 000 K a vynesl čistých
147,423.000 K. Němečtí, většinon židovští kapita
Meté v Hakousku měli téhož roku jen v ceoných
papírech kapitálu na 29.473 mil. K. Kapitalisté
v této polovici říše beroun z úspor a cenných pa
pírů 1500 mil. K úroků. Jediný vídeňský Roth
sobild vládne ohromným fideikomisním jměním, jež
r. 1901 činilo 11.116,694.672 K. Při 49, zúročení
nese majetek tento ročně kolem 440 mil. K, čili
asi 1,200.000 K denně. Má tedy pouze dům Rotb
echildův více, než kolik obnáši hodnota pozemko
vébo majetku celého Rakouska. Kapitalisté ně
mecko-židovětí dle odhada z r. 1905 mají dvakrát
tak veliký příjem jako semědělci. Zemědělci měli
totiž příjmu ročního 266,935.970 K, oěm.-židovětí
kapitalisté však 510,176.679 K. Přes to zemědělství
neztratí mikdy na svém výzusmu, ba vliv jeho
bude jednou stoupati.
. mlazování starých stromů mábýti
vykonáno vědy, jakmile strom přestane letorosty
mazazovat, neboť jinak předčasně zabyne. Za tím
účelem se půda řádač pohnojí a skypří. Větve se
skrátí na polovici až třetímu tak, sby tvar korany

časně z jara. Peckovité stromy lépe onášejí řez
jarní. Aby výživa stromu byla řádná, ponechají se
dvě až tři boční haluse spodní, a ty po 2—3 le
tech ae psk teké zkrátí neb vůbec odstraní Pokud
mošno řežme haluz bezprostředně nad boční větvicí
tak, aby rány nebyly většího průměru než 6 —7 em.
Všechny rány hladce zřežeme a voskem sama
žeme. V příštím roku přebytečné výhony vyřís
nemo a necháme jen nejsilnější, jež skrátíme na
polovici. Takto zajistíme stromu dloubý věk i
plodnost náležitou.

Ovocné keře bobmlovité jsou netoliko
pěkoou osdobou každé zahrady, ale též poskytují
užitku značného. Měli bychom tedy v našich ss
hradách hojně pěstovati srstky i meruzalky čili
rybíz. Z mnohých druhů avláště ee doporačuje
černá merazalka G liáš. Teuto drah jest úrodný,
má zrna neobyčejné velikosti a hrozny váží až 20 gr.
Je tedy pro trh i výrobu vína ovocného, jakož i
na zavařenioy velice vhodný. Černý rybíz Goliáš
má i tu výhodu, že lupení slouží k přípravě léků
proti nemocem krku.

Slabé ozimimy posilňijemečilskýmledkem,
kterýž po záhonech se rozbodí, jakmile obilí na
jero se budí k novéma životu. Stačí 60 kg p?
hektáře hned po vydatnějším dešti a za tři neděle
opět 60 kg, arciť v době, kdy ozimina již počela
vzrůstati. Kde je škraloup, rozdrtme jej buď zlá
čením neb) válením, podle poloby a půdy Válení
se má díti hned po rozmrzantí, aby se kořínky do
půdy vtlačily, ujaly, a tak tra nezahynul, nemaje
kořínků v zemi zapuštěných. Válení se doporačuje
na lehkých půdách v dolinách, zejména na polích
bumonovitýcha rašelinatých, pak ua píščinách.

O pící momze memí, kde z jara seje 88
míšenina v různém období. Pakli Časně na jaře
Dasejeme směsku z hrachu, ovsa, bobu a něco
viky, setbu pak pa 14 dnecb opakujeme a opět za
10 dol něco vysejeme, máme zelené píce hojnost
i v letech nejhorších. K vůli rozmanitosti může 8e
něco pobanky a koňského bobu přidati Hrách
volme drobný zelený. Jakmile se ukazuje první
květ, třeba zeleň zkrmit anebo usušit, neboť p
zději stonky ztvrdnou a ztrácejí na chuti i výživ
nosti. Na zimu pak píce nepochybí, když v dabnou
nasadíme dostatek řepy krmné

Sušení bramaberů. V Německuvypěstuje
se ročně as 430 milionů metr. centů brambor.
Z toho spotřeboje ee 120 milionů k jídla, 175
milionů ku krmení dobytka, 51 milionů k aázení,
28 milionů v lihovarech, 14 milionů ve škrobár
nách. Zbytek 43 milionů čili 10 procent přichází
na zmar. Shnije, skazí se. — V Německa tudiž
usilují, aby toto ohromné množství brambor, které
má cenu alespoň 80 milionů korua, alespoň z větší
části zabránili. Proto vynakládají všecko, aby za
vedeno bylo sušení brambor. — V letech na ze
máky úrodných jsou ztráty ještě větší. Počítáme li,
že u nás v takovém zvláště úrodném roce přijde
na zmar špatnýmuložením, hnilobou atd. alespoň
20 procent čili pětina celé sklizně bramborové,
pak bylo by opatření takové u nás ještě více na
mlatě.

Drátovei způsobují všude velkých škod a
ua sahradě ničí seleninu tak, že pěstování oěkte
tých drahů, zejména zímního salátu znemožňují.
Tomu se předejde, když na záhonky určené pro
simní salát rozložíme zemáky na kasy pokrájové.
Každý 2.—3. dan skrajky posbíráme a pro drůbež
uvaříme. Tak se zničí drátovci, kteří do semáků
80 zavrtali.

MASOPUST 1909.

Novinky veškerých při
prav a ozdob na dámské

toilety.
Vějíře,pánské i dámské

rukavice a prádlo,
kravaty atd.

Fejgl AByčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P, Marie),

Kněšské kolárky a
náprsenky.

i

Školský obzor.
Jem ve všem důsledně, přímo a pokro

kově! Učitelka slč. Kadeřábková dána do dočasné

pon Tato vychovatelka katolických dětí jestPlivou stoupemkou 800. demokratických idel, ú
časteí se rudých schůsí, dala svoje protikatotické

omýšlení na jevo při arcibiskupské visitaci. Trpěli
by ji na své ško'e židé nebo protestanté, kdyby
okázale dávala na jevo pohrdání náboženstvím dětí
těch, jež by měla vyačovati? Lsč přihlédněme blíže
k okolnostem ještě výmluvnějším. Prohlásila ae
za beskonfessní, aniž by dávsla na jevo jakékoli,
třebas „necírkevnické“ náboženské přesvědčení.
Jak může tudíž vychovávati děti nábožensky a
ploiti tek svůj přísežný slib? Ta žádné sofistické
vykracování nepomůže. Plné pytle frází o „kleri
káloím útlako“ nedokáží, že taková vychovatelka
jeat charakterně důslednou. Jen pod podmínkou,
že vychovávati bude děti oáboženaky-mravně, vůbec
defiuitivní místo obdržels; k tomu jest zavazána
přihlížeti k $$ 71. a 74. školatho řáda, kdež ge
vybísí, aby byly dítky vedeny k bázní Boží'
Jestliže slečna si myslí, že nemůže dle avého pře
svědčení povinnosti avedené konati, má se jedno
duše klidně se školou, naplněnou katolickými
dětmi, rozloučiti a žádati za nějakou existenci u
volaomyšlenkářských židů nebo protestantů. Jak
veliký již byl počet žarnalistů, kteří sezoavše, že
nedovoluje jim přosvědčení psáti dle vůle nakla
datele nebo šéfredaktora, zcela bez hluku mista
svého se vzdali! A nemarkýrovali veliké mu
čedcíky.

Zač by platil celý školní řád vůbac, kdyby
bylo dovoleno beztrestně přestupovati ty body,
které by si kterýkoli učitel k zanedbávání vybral?
Ta se nejedná pouze ootázka náboženskou, nýbrž
o antoritu školského řádu vůbec, o zamozaní a
nerchie. A jedná se též o jedootící zásada při
vynčování. Jest rozhodně nepaedagogické a ne
pokrokové Zádati, aby kazil buď mluvením buď
manifestačním vystupováním jedea puedag>g dru
hému to, co tento do daší dětských vštěpuje.
Pokod katecheta jest ve škole osobou zákonitě
chráněnou, polud by bylově f krajně nedfeledoou
bez hlesu trpěti, aby vynéovací předmět kateche
tův by) v nevážnost uvaděn od jiného apoluvych
vatele. Učitelé pokrokoví samí doznávají, že vyu
čováním náboženství trpí jednotná výchova. Hle,
jak se podřekli! Patrno z jejich vlastního přiznání,
še se snaší nábošemskou prácí katechetovu podko
pávati, ačkoli by přece rozhodně nemusili do svých
světských předmětů theologii vplétati. Má snad
povinnost církev, mají povinnost rodiče katolických
dětí anebo dokonce katecheta k takovému jedaání
mlčeti? Nepř.zoával by kněz svojí trpnou resigoací,
že vlastač do školy nepatří, že j>at jea z milosti
trpěbým zlem? A mají katolické kruhy všecka
obranu pustiti z raky, jestliže jest docela zákon
na straně jejich? Dle stávajícího řádu přece jest
na bíledni, že útočícími jsou pokrokáři, kteří ra
dikálně brojí proti dosavadnímu řádo, a že katolíci
vedou boj pouze obranný. Oni stojí na jednotícím
principu, jak jej předpisuje zákon.

Veřejně se ohlašuje z kruhů pokrokových,
že kočz musí býti vyhoštěn ze školy. Nebyl by
nčitel náboženství předmětem posměchu, kdyby
se proti takovým beslům neozval? Zač by cenil
v případě mlčení svoji práci, jestlite dle jeho pře
svědčení jest náboženství předmétem nejdůležitěj
ším? Aleteď vizme moderní, přímodrzé farizejce !
Prohlašují veřejně, že jsou pokrokoví, fe soublasí
ve všem, co jejich officielní orgány proti katolictva
podnikají, chlubí se veřejné, še takový „pokrok“
sami jsou nuceni prakticky provádéti. | Kdybyste
řekli pokrokovému učiteli, že nechce, aby katolický
kněz byl vybnán ze školy, že v tom směru sám
ani veřejně aci tajně nepracuje, urazíte ho na
smrt, odpoví vám, še tak bescharaklerní není.
(Bezcharakternost by u něho byla dle pokrokové
logiky teprve tenkrát, kdyby zachovával ve všech
bodech školní řád atak plail svůj slavnostní slib).
Ale jen se odvašte slůvkem savadit veřejně o jeho
pokrokové úsilí! Prozraďte jedinou větou, co ve
směru odcírkevnění školy činí! Hned jste od něho
nasvání begcharaklerní sami. Učitel, který sřejmě
stál o to, aby kněs byl vyhnánse školy, dá se do
velikého lamenta, še má pro pení školských
předpisů, pro nedodršení svých alíbů jílů se školy
sám. Kde jest tu opravdovost? Najednou takový
Neharakterní“ pán před veřejností se dušuje, že
o0 vlastně nic proti náboženské škole nepodnikal,
že ničím nesnažil se náboženský cit dětí zviklati,
že i při duzoru v kostele oboval 86 zcela nezá
vadně atd. Teď by měla vystoupit pokroková orga
nisace ařící takovému hrdinovs, jak sechová obo
jetně, jak sapírá svoji vlastní „osvětovou“práci,
jak zkrátka veřejným prohlášením zrazaje hesla,
Depssná na praporu pokrokovém. Ale co se důje?
Organisace sama „ubožáka“ omlouvá, dokasuje
nejrůznější soffstikou, že jest postižený hotovým
beránkem. A přece ví, co by s takovými beránky
pořídila ve prospěch svých cílů. Všdyt proti tichým
učitelským pokrokářům každou cbvíli barcuje, vy
bízí je k větší ráznosti, odhalujíc evoje skatečné
tužby křiklsvým způsobem. Docela „Óas. Učitel“
Dapsal, že ani rodiče nemají právo vštěpovati
vlastním dítkám návoženské přesvědčení svoje.
A najednou před veřejností se dokasuje, še při
sližený jednotlivec jest chudáčkem, který rozkasů
ústředního vedení vlastně neposlouchá. A proto
— jen proto, vshůra na jeho obranu! ©Může ai
někdo představiti větší nedůslednost? ©Tak le se
vychověvají žulové charaktery?

A kdyby při všem bylo dbáno aspoň trooba
epravedisosti! Kdybyza vý skatek
vašovali organisovaní každý míský projev prot:



toliclkého vsteku! Ale to hájí každého svého pří
slašníka, ať již je jakýkoli, jako muže velice by
strého a opravdově pokrokového, jakmile pronese
proti věřícímnějakou neomalenon lež, jakmile scela
nedokázanou hypotbésou szaryje do věrouky kato
lické! Nikdy se neosve varovný blas: „Přatelé,
každá protikatolická necmalenost není ještě jistou
známkou pravého pokroku a lásky k pravdě!“
Ne — musi se podporovati místo vědy fanatiso
vání učiteletva. Každému zbrklému nápadu proti
náboženskému se musí vyjíti vatříc. Vědyt orgán
orgsnisovaných docela rozložil oa širokou plachtu
„vědecké“ zboží nenávistného Haeckla, o jehož
vědeckých podvodech přece mohl zcela dobře
věděti.

Zde jest přece situace zcela jsená. Katoli
ctvo vyslovil: rozhodně, že sí náboženskou výchovu
ve školách přeje a že nechce trpěti, aby jakým
koli způ:obem učitel mařil símě, zaseté du dět
ských duší cd katolického kněze. Pokrokové ači
telstvo problašuje veřejně, že se musí odatraniti
nábožeoská výchova vůbec a že každý pokrokový
vychovatel k tomu musí pracovati. Tudíž zcela
prot.chůdné jednotící zásady stojí proti sobě v boji
a nedají se oddiaputovati žádoým elegickým líče
ním, jek jsou „pronásledováni“ pokr. učitelé od
těch, kteří bájí zákon a jsou v obraně. Dvojská
výchova nemůže ve škole zůstati pravidl-m. Jeden
ze soupeřů konečně odstoupiti musí. A křičí-li
pokr. učitelstvo, že to musí býti kněz, pak jest
aměšné, nedůstojné a — vedůsledné farizejsky
lomiti rukama nad tím, že vybazovaný duchovní
proti útočícím v zájmu svého přesvědčení se bájí.
Kdyby naprosto mlčel právě tenkrát by zasloužil
osud, jaký mu organisovení připravojí

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u banky SLAVIE vPraze.
ORP“Pište o sazby. "fi

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Vydaření finančníci. Dle sdělení „Wr.

lářský p-mocaík Michael Steiner, který byl ve
Vídeňském Nov. Městě správcem nemocenské
pokladny trobl. pomocníků, zadržel pro sebe
295 K, které byly sebrány pro stávkový food.
Když revise zjistila schodek, bylo Steinerovi
dovoleno zadrževý obnos spláceti po částkách.
Steiner však ani při vlídném jednání scadruhů
neukázal ochotu vzdáti se svého důležitého ú
řadu. Tudíž se ma řeklo otevřeněji, co by měl
udělat. Leč houževnatý fGoančník, že k tomu
nemá žádné příčiny. Byla tedyzáležitost ozná
mena městské radě. — Také přispěveček k po
snání, k čemu slooží sbírky rudých na stáv
kojící! — „Christl. Textilarbeiter“ sdělil, že
děloictvo krajkářské továroy Dambockovy ve
Vídni bylo o vánocích překvapeno zvláštním
padělením. Dělníci, kteří nechtějí být vyhození
od rodých z továrny, musejí se státi členy
80c. dem. organissce. Založen pro ně rudý
„Spořitelní a úvěrní spolek“, který nesl hozké
jméno „Hilfe in der Not“ (Pomoc v nousí). Když
pak ubozí členové měli dostávati k vánocům
po celoro.ní lopotě těžce uspořené peníze, při
šlo se na schodek 370 K. Správce pokladaoy,
soudruh Iseppe, který ten obnos zpronevěřil,
již vzat do vyšetřování. Zpronevěřil též jako
předseda skopiny penize. Celkem vyvlastnil na
800 K; snad proto, aby prakticky dokáral,
jek soukromý majetek jest krádeží a jak ua
drabé straně jest dobře, dávati všecko do spo
lečné pokladny.—Na 800 K objeveno schodku
v rudém konsumo ve Veltrosech. — V Eisen
stadtě radý pokladník Štěpán Polgar měl to
neštěstí, že mu revise přišla ko konci minn
lého roku oa schodek 160 K. — V Podmoklech

mocný pokladník rudého svazu kovodělníků
d. Schůgl náhle zmizel, aniž se sozlončil se

soudruhy. Sotva asi měl v kase přebytek. Sou
drazi mlčí a to je podezřelé. — V Arnsdorfu
u Haidy pokladník skopioy soc. dem. dřevc
dělníků W. Wabra odcestoval, zapoměl však
náhodou předtím vysvétliti kasovní schodek
816 K. — V Rýmařově aoudruh-pokladník Jan
Lodwig hodně nasekal dlahů a pak vzal do
zaječích. — Zase tedy nová dosti četná 8po
Ječnost fešáckých rodých finančuíkůl

Pro koho pracují. Vůdcovérudých ovšem
mají v přední řadě na zřeteli blabo vlastní.
Dobře je placen takový pohlavár, který tařím
hlasem dovede roskazovati „boržousetům“, co
všechno sami mají dělat pro bisho jiných.
Zatím sám bere z mosolných rokoa dělnických
veliké obnosy — a mimo svého hrdla aeobě
toje společné věci obyčejně nic. Ukázalo ce
dostatečně, jakým chytrým, sobeckým chlapi
kem byl v Petrohradě vůdce radých Gapon,

NOSÍ ro orodené dělnictvo proti bodákům."dáno -objeven -podařený exemplář lEvmo

Filipovič Azev, vůdce revoluční rudé strany
ruské. Jezdil, řečníl, robil pamy, osnoval spik
nutí a attentáty. Měl na svědomí zavraždění
velkokolžete Bergěje, Plebve Sipjsgina. Věnde
dával ns jevo „epravedlivé rozhořčení“ nad
ruskou byrokratickou vládou. — Leč oajednou
se ukázalo, že chytrý Azev byl zároveň tajným
agentem raské policie. Tato zráda rudých ru
vynesla 1000000franků. Teď soc. dem. revolační
výbor odsoodil svého předního harcovníka
k smrti. Prý bude zabit, kdekoli bode dopa
den. Azov sice rozaměl výborně svému výcos
nému kšeftu; ale co platno, klopýtuc-li se při
takové odvážné bře jen jediokráte! — Soc. dom.
poslanec L'ebermann dle zpráv novinářských
podá na radě říšské návrh, aby diótv říš. i zem.
poslančů n mobly býti zabaveny. To jest sta
rost o lid? Jest nutno dělati nesplatitelné dluhy
při desítce d.nně?

Veliký útěk z rndého ráje. 80.000děloiků
odpadlo v Německu od strany radé, která
přece v téže říši má nejsilnější organisaci, tak
že tam mohla zvlášť mnoho pro dělnictvo vy
konati. „Frank. Korier“ vypočítává odpady
tukto: zedníků 21956, dřevodělníků 8266, zá
mečníků 4153, tesařů 3800, sazečů 1265, tabá
kových dělníků 3000. atd. Svaz kovodělníků
udal už před několika měsící úbytek členstva
o 2990 členů. — Ovšem drsné vydírání pří
spěvků, surový despotismas, velký blahobyt
vůdců, často sklamané naděje — to příliš málo
přispívá k spokojenosti poddaných. Nyní ovšem
ještě lépe Iza si vysvětliti velikou porážka
soc. demokratů do říšské rady německé. —
Uherský ministr vnitra rozpastil soc. dem svaz
kozodělofků pro spáchání protizákonných činů.
Socialisté z+harašiji udatné šavlí a nu pomstu
vyhlásili generální stávku na 24 hodin. — Leč
přes všechen fanatický terror začal stávkc
vati sotva pětadvacátý díl dělnictva, takže hro
zivé prohlášení skor.čilo naprostým fiaskem.
Zkrátka i v Ubrách už je dobře prokoukli.

Zpupný terror. Při soodním projedná
vání úoadka hostinského J B gyje se doká
zalo, že se mu socialisté mstili a velikým ter
rorem proti němu pracovali, až ho fioančně
zničili. Proč? Inu, že se nechtěl přidati ke
straně rodých „lidumilů“. Obviněný po vylíčení
svých děsných útrap byl osvobozen, — Ostatně
k svému terroru se přiznávají rodí sami dosti
často. Na př. letos na sv. Tři krále konala se
v Michálkovicích valná hromada místof skopiny
„Unie“. Při volbě revisorů navržen zedník Jan
Čeleba. Leč hned protestoval soudruh Kra

jovský; řekl, že Čeleba jest členem „Unis*
pouze ze strachu a z donucení. A tak se Kra
jovský notně ve své horlivosti podřekl. —
Zase odsoazeni radí terroristé. Loni konalo
katol. dělnictvo veřejnou schůzi na Mar. Hurách,
kteroo socialisté rozbili. Když zpopní rošitelé
byli úředně stlbáni, kroutili se, jak mohli.
Pořád předvolávali nové svědky. Leč přes to
jejich „kultarní“ počínání usvědčeno úředně
16. t. m. v Mor. Ostravě jako veliká surovost.
A tak odBoazeni k 10 K pokuty Pala a Něč,
k 5 K Gojda, Malař, Sýkora, Mokrý a Prášil.
Mímo to všichni odsoazeni k zaplacení svě
dečného v obnosu 21 K.

Jak bojují pro pravdu. V č. 24. radého
„Nového Obuvníka“ s r. 1908 nap deni rafiuo
vanými lžemi pokladníci katol. spolků třebič
ských, kaplan Možný, terciáři i kostelníci. Red
aktor „Nov. Ob.“ nechtěl z počátko uveřejnit
oprava žádnou, pak—-když hořela koodel nad
blavou, otiskl aspoň oprava Možného — více
nic. Podána tudíž žaloba. Před soudem v Ji
hlavě doe 11. t m. všemožné vykrucování red
aktora Beneše. Prý se obvinění týkalo lidí
jiných, z jisých docela míst atd. Leč marno
vykracování. Když poznal Beneš, že by se ma
zle vedlo, zavázal se konečně v listě svém od
volati. — Drzejšího banobení katolictva však
se dopustil rady list „Dach u. „Ostr.
Kraj“ uvedl celou řada usvědčených social
etických zlodějů, ováděje i ukradené obnosy.
Radý list ze vzteku dne 13. ledna opsa: tatáž
jména i s obnosy, ale každému tomu zloději
přidává titul faráře, nebo děkana, Monsignora
a pod. To proto, aby čtenáři se domuívali, že
radí zloději byli vlastoč kněší. Jest myslitelna
drzost větší?

takbilý jako prádlo,jemužATMs SAPOINIT s
svůní fialkovou.odfirmy

JELÍNEK nYDLÁKJOSEFv

Žádný
svatební dárek
jiný neví tak vděčnýa trvalé ceny jako krásný
uměleckýobraz Madonny, Kri-=
sta neb krajiny atd. v nejsolidnější

úpravě, jako dodává nejlevněji

první východočeský umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové.

Závod pozlacovačský, Výroba rámců.

Obchod papírnický.
Dlouholeté renomé zárukou= m

BE reelníobsluhy BE
Odebírejte v každé oboi

krejcarový týdenník

„Wenkovan“,
orgán „Sdražení českých katolických zemědělců

v království Českém“,

Vychází každý týden ve čtvrtek.

Na „VENKOVANA" předplácí se: Aby mohlo na
venku býti čislo za 1 krejcar (2 haléře), zasílá se
poštou pod jednou adressou nejméně 6 výtisků.
(Tedy 5 výtisků na rok 5 K 20 bh).— Při zásilee
menšího počtu výtisků předplácí se na 1 výtisk
ročně 2 K 8 hal. Odběratelé mají nárok na bez
platné právní, svěrolékařské a hospodářské porady.
Předplatné a objednávky přijímá administrace

„VENKOVANA“, v Fraz-IL, Opatovická ulicels. 10.

Hleďte, aby v každé obci odebíral se
„VENKOVAN“. Požádejte několik čísel na
ukázku zdarma.
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(Chrámové svíce
voskové m svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místapout
i běné, nická, prvnější pří

pisn vyré padnými obrásky 0

polovoskové "= zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

lastry, :
velikonočnísvíce arie ko ste.

kaly) s krůpě
jBníkrve a ranami, arinové,
též krášlené s be zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,| svíce obětní "E

třinožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke kři polovoskové,
jakol i vohrené doAěbanav. přijímání a BY.

biřmování se stuhami Rchovaímnajvělší spod
a případnými nápisy, olní sávod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v iladé Boleslavi.

zlatá . P
modalic.Úendýn 1608, zlaté medaile.Praha 1008,
diplomčestnéhouznání. Wideoů 1006, zlatá medaile

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky věestr.uznané. Vzorky a cenní)y sdarm a frankoROY



Doporučujeme==

Nejlevnější a nejvkosnější

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmíky.

Ke všem příležitostem

praktické dárky
u| zavelicelevnécenynabízí(5Í sV.Šolc,

zlatník a stříbrník,
přísežný

soudní spalec a odkadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, ch skvostů a
hodin všeho druhu.

| 1 | Prodej se zárukou. |
UL L
CO

špob. úvěrní společnost
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
+ (proti Grandhotelu) :::

přijímá vklady na knížky
= za 44o až 5%=

úrok a to dle výpovědi.

SHP“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji.

Skvwostnédárky
ke všem příležitostem

=== jake;výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
B jehlya jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízíkefzíke koupi
Jan Kalis, ziatuíka hodinář

v Rychnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.
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„Naše Mládež“,
orgán „Sdraženívenkovské mládeže v četa

vychán vědy 1. a 16. každébo měsíce. Předplácívýtisk 1 K 70h ročně, při odbírání nejnéně

5 ká 1 ezrmplařbo 1 30 hroč Redakcestrace časopitu „NAŠEMLÁDEŽ,
Praha II., Opatovickáulive č. 10.
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Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
ZDE odborný

2 SRO | —Omáleskýzávod—
é ší o Malbu

i| oken kostelních,
o PRAHA—T.

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

ročuje se
ku dodání okem chrá
movýchod nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

sicei se belesnými
vámy, sílčnit vsasením.

Vefkeré rozpočty, akizay i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP"Nenčotnáveřejná i písemnápochvalnáuznání,ij
Založeno roku 18936

T 8KLCATATETEE:

ALTA3

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, laráře vo Yýprachtisioh)

doporučuje F. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na pošádání franko zašlou. i

s

seu:ýrpapněvěnáata

—————

EETTTTATATTTTTTTTEEHOITA

GLICTTENEMKEXYI

ZZMER

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo

rečití veškeré kostelní nádoby a
náčíni a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, Daciikály,
svícny, lampy, aditelníce, kropenky
atd. své vlostní výroby, předpisům

církevním vyhovojící. Staré předměty opravujev původní intencija
v ohni alatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy aasílá na u
kásku franko bez sávoznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Sklad veškerýchslatých a stříbrnýchklenotů, jako: řetěsů,

madonek,Kakt ntýnků.nK atd. čNotářskéte tabatérky, jídelní náčiní ze stříbra pravého
projony, i dízsvého vždy na skladě.
Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje aa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Sfaslná domácnosl
příruční kniba a účetnízápisníkčeských,Ke nských žena dívek s knlendariem na r.

Ma p alá TOdINĚÍ
M rodiParoirm Fa al.m lovnoua 0 n vouhospodyni.

mácjana 8 po jm á ck kabolkamíosti návodem tickými i

účetnímibedenkoeposvákémiak Hodíse
téš 13Z Sěolvý A o „dospělé dívky, zvláště pro
nevěsty 4 ET dněboybrožírovanástojí:1 výtiskfranko OZ oka

S'R'30 k, tucet (1 kusů)fmnko L Ohjedárky
S a o odamn vAVVor

CSI XČOIXPI KPIXCPIX

Jan Horák, isoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zesílá na požádání vždy
dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz krubůvele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

$ dobu více než třice*iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na
X zkoušku.

ů
Veolejemnélátky ma taláry.

ACE CSDXRKS3X663X683
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|Též na splátky bez zvýšení cen!
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PRAKTICKÉ, ROZLUŽITELNÉ

BOŽÍ HROBY.
KŘÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ | MALOVANÉ.

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ.

KleČčící„ANDĚLÉ“
A TĚLA PÁNĚ

ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ).

JESKYNĚSP.M.LOURD.

JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁVE

SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVÉ

P.BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Legitimace u..
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromaždov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1807

dostati ze levně “Bs :: "

v Biskapské knihtiskérně v Hradci Králové,

OOOOOOOŮŮ.EL£,

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní.

v Pardubicích,
doporačuje sávod svůj veledůstojnéma dasho
venetvu a sl. patronátním úřadům k opravovásí

a přeslacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest.
i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži

k opravě pomníků, šelozných
nábrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se male
sajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v kašdém «slohu a provedení čistě uměleckém.
Pláay zhotovují úplaěbozplstaů Aa.k ústnímu"je ní dostarím seDapožádánítak

bez nároku ma cestovsé.

Mnoho pochvalných uzsání po race a hromsová.
státní medailie z výstavy v Derdabicich.

SM- Závodzaloženr. 1898. "i



Prohloubení učitelského vzdělání.
(14.) Organisace očiteletva rozesílá všem

místním školním radám petici k říšské radě
v příčiněsvýšení učitelského stadia. Nic bychom
proti tomu neměli, dokonce nezaměstnávali
bycPer se tímto předmětemnaúvodnímmístě,
kdyby se jednalo poaze jem o prohloubení, t. j.
kdyby páni obtěli hloub do paedag gické vědy.
Obi žádají však ještě dvouletý kar3 universitní,
a pak to není již pouse voitřní otázka sta
vovská, nýbrž otázka nejširšího obecenstva,
totiš poplatnictva. Ovi ovšem namítnoa, še toto
universitní vzdělání zaplatil by stát; ale kdo
je stát, než zase poplatniotvo P[ A jak nabudoa
toho oniversitního vzdělání děti rodičů zpra
vidla chodých, kteří jsou rádi, protlače-li se
jim eya neb dcera na učitelském ústavě?! —
K tomu cíli musila by býti zde státní stipen
dia, zoí odpověď, a k takovým stipendiím by
také natně došlo, až by se nikdo následkem
sdražených studií k učitelství nehlásil. Jsme

a velice svýšeného nákladu na školství.

nébo dovoliti zvláště my Češi, kteří pod zem
skými přirážkumi přímo klesáme? Nevím or
šité, co obnáší náklad na obecné školství nyní,
ale před několika lety přesaho.al 50 mil. K.
Jest to nejvyšší položka v zemském rozpočtu,
o niž samí poslanci se vyslovají, že dále jíti
nemůže. Já se divím, že za takových poměrů
nejdou se ještě zástupci lidu, kteří, když do
ebází k blasování o této žádosti učitelstva, po
advihojí race „pro“, a to nikoli, že by uznávají
toho potřebu, ale že se bojí, aby hlasováním
„proti“ pneupadli v podezření spátečnictví.
"Oni by o nás řekli, še jsme tmáři“, pravil
mi jeden pán, když jsme šli ze echůze. „000
k tomu za nás stejně nedojde a naši potomci
af si dělají, co chtějí“, dodal. Tak seriosně
jedná se a nás o věcech, jež jevu velikého
Únaočního dosahba!

„Jen stále ku přednl“ zní heslo; sdaž
den pokrok však také uneseme, po tom se

FEUIULLETON.
PanKlásek na Coollskézábavě.

Pan kenceliste Klásek byl zamilován. Ne
divte se mu! Vždyť Márinka Látková líbila se
+dbec každému a mnohý mládenec po tom pásl,
sby s ní mohl promluviti. Márinka byla sice
vlídná ke každému, avšak s nikým dlouho se ne
zebývala: po jedné, dvou odpověděch býval hovor
okončen.

-| Jinak však se zdařilo panu Kláskovi. Nejen
še mu Márinka při setkání dané otázky dle přání
sodpovídale, ona i sama na to a ono se dotazo
vala. A tu nejednou se stalo, že, pohlédnouc na
hodiny, se zalekls, jak se opozdile.

Známost páně Klásková s Márinkou stále
postupovala a brzy vyvinulo se s ní důvěrné do
gisování.

Klásek, přišed před večerem dne 22. listo
padu 1848 z kanceláře do svého mládeneckého
bytu, rozdělal v kamnech obeň, postavil brnek
s vodou na plát a těšil se již předem, jek si po
chutná na teplé jaternici 2 výslužky, kterou mu
"wsamioka v poledne poslala.

Odbyv tuto funkci, udělel si pohodlí: těšký
kabát vyměnil za lehký župan, těsné boty za
lebké střevíce. Spustiv záclonu v okně, rozavítil
lempičku na stole stojící, uložil se na pohovku a
jal se pročítati ještě jednou dopls, který mu Mí
rinka dopoledne poslala. Za jedaotlivými větami
dopisu přemýšlel o odpovědi, již chtěl Márioce
"saslati.

Zabrán do čtení a vzpomínaje na tu, jejíž
"obraz stále se mu stavěl před oči, ani nepozoro

va), že voda klokotem vře a že někdo jiš podruhé
-ma dvéře zaklepal.

Nyní necháme vypravorati Kláska samého.
- oPo svolání odále la vstoupil ke mně do po
koje kollega Hirášek a vybízel one, abych se sú
častnil »Cecilské zábavy« v zkasině.«

12. února 1909.

nikdo neptá. Snad nemyslí pánové, kteří chtějí
pokrok jea proto, že se to jmenuje pokrokem,
že ae pak učitelstvospokojí s nynějšímiplaty?l
Dnes je postaveno na roveří úřednictvo poštov
nímu a bernímu, ale pak řekne: „Já jsem více,
já mém uoiversita a ohci býti placen, jako
ostatní.“ Kdyby při stavu 20 000 učitelů mělo
se každému přidati jen 600 K, je to nový ná
klad 10 milionů K; odkod jej však vzíti, kdy
jiš všecky prameny jsou vyčerpány, vše již
sdaněnof! Na to však nikdo nemyslí a když
myslí, odbývá to nadějí, že vzdělanějším učí
teletvem zvýší se úroveň vzdělání lida a tím
i obecný blahobyt, což sice pěkné zní,
ale skutečnosti neodpovídá, neboť kdyby
tomu tak bylo, dnes neměli bychom, zvlášť
ve větších městech, tolik skrachovaných exi
stencí, jež vystadovaly ne obecní a měšťan
skou školu, ale namnoze často střední škola
a jsou obecnosti zpravidla jenom na obtíž —
proč? — Protože nechtějí pracovati, a jen
vpráci, at duševní, aťhmotné, je ofla a blaho
byt národa, Povznésti mravní úroveň lidu, chať
ku práci a šetrnosti, skromaosti a vytrvalosti,
to je základna, na niž masí postavena býti zase
oynější společnost, zvlášť rodinný život; uni
versitní vzdělání očitelstva nás však nespasí,
nebodou-li z universit vycháseti lidé, kteří by
tyto jmenované ctnosti a podmínky obecného
blabobytn nejen slovem, ule sami svým příkla
dem lidu větěpovali. Vědyť obecná škola je
k toma zde, aby učila ponze základům obec
ného vzdělání a to přec dovede člověk s osmi
letýe vzděláním, ač má-li k vychovávání vů
bec schopnosti, neboť jsou učitelé a professoři,
kteří vědí mnoho, ale málo naučí. Takové prc
fessory a učitele jeme soali a takoví jsoui
bedou, protože není každéma dáno, býti vy
obov..telem. Špatný učitel nebo professor,
který svou osnova ačební pouští s mysli a
chce žákéám pověděti vše, co sám omí! Takový
poví ze věeho něco a scelého vlastně nic, při
vede mladého dacha v rosptýlenost a na bez
cestí tak, če tento ztratí praktický cíl s mysli
a udělá ze sebe učeného proletáře, jemuž jest
vše hlonné a malé.

Nechtělo se mi, avěsk na stalé vybízení ko
legovo dal jsem si konečně říci a činil k tomu
přípravy. Hirášek, upřímný máj přítel, byl mi
radou i skutkem nápomocen. Když pak byl jist,
že se do zábavy dostevím, odcházel s přáním,
abych se proň v Pražské ulici zaatavil.

Vyšed z domu, namířil jsem do Dlouhé ulice.
Neušel jsem ani sto kroků a již zaslechl jsem vo
lati nejprve slabě, pak silněji“ »Vojtíšku! Vojtíškul«
Byl to blas ženský, mné zcela neznámý.

Udiven oblédl jsem se, pozoruje blížící se
štíhlou dívčí postavu. Když pak tato seznala, že
jsem voliní jejího uposlechl, dávala znamení,
abych posečkal a chvatně přihopkovala ke mně,

„Což pak mne neznsš? Ty se mi vyhýbiěř
Tytootázky, tahřka jedním dechem pronesené,

mne tak zarazily, že nebyl jse n řečimocen. Když
pak jsem se vzpamatoval, pravil jsem: +Slečno,
ráčíte se mýliti; jsem sice Vojtěch, avšak .. .«

Nedals mi domluviti; hebkou svou ručkou
ústa mi zskrývajíc, důvěrně pronesla: +Vím, že
moe acoklamežš.«

Jako nějakým kouzlem ovládán strpěl jsem,
de se v paži mou zavěsila, sama směr cesty Hídí
a na náměstí zahýbs. Cestou činila různé po
anámky: tu o hrbolaté dlažbě, tam o bídném o
světlení, onde o tom kterém starém domě. Namí
Hla na Velkou podsíň s tu zabočils se mnou do
tmavé chodby kteréhos domu.

el jsem, nevěda proč, Na konci chodby má
průvodkyně odemkle klíčem dvéře a vsunula mne
do vnitř. S toutéž hbitostí, s jakou otevfela, opět
sese zavřela a klíčem otočila. Zalekl jsem se, avšak
Det jsem se nadál, rozlévalo se jasné svétlo veliké
moderstérky pro místnosti. Byl to pokoj dosti
prostranný, velmi krásně zařízený; vše zde svěd
Čilo o vkusu a vyšším vzdělání. Má neznámá, od
loživši hbitě svrchní oděv, stála přede mnou
v nádberném bílém šatě plesovém. Opravdu, an
dělský to zjev.

Hledíc mi důvěraědo očí, praví: »Tak ty
mne ještě neznáš? — Jen se ma mne dobře po

Šnzerty 1e počítají Icond.

Petice vypočítává, až oa astronomii a
theologii, snad všecky vědy na svět?, v nichž
by měl očitel se vzdělati za ty dva roky na
universitě, tak že kdyby zo všech těch věď
měl mladý člověk slyšeti jen úvod, k vlastní
paedagogice a methodice se nedostane. Ostatně
— co překáží mladému ačiteli, aby se ve vě
dácb těch, resp. v jedné neb drahé nevsděla)
soukromě?! Na to má přece stav očitelský
času více, než mnozí jiní. My známe bývalé
učitele, kteří jsou does professory a řediteli
akademií; proč to nedělají ti, kteří po vyšším
vzdělání touží, také tak? My však při všem
všudy zastáváme sásado, še obecné školství ne
vytrhne universitní vsdělání, nýbrš povoláník tomu
stavu a láska k němu, protože denní skašenost
ném praví, že učitel nevynikající učeností, ale
láskou k svému povolání, je vlastně nejlepším
vychovatelem a že ti učitelé, kteří síly své
rozptylají ve všech možných společenských
oborech, pracích a funkcích, mívají ve škole
poobybnou kázeří a často méně než průměrný
výsledek. VeFruacií, kde zavedli státní, zajisté
pokrokovou a „pokročilou“ škola, mají značný
početanalfabetů|

Zanechme drahých pokasů, dbejme raději,
aby škola dnešní svědomitě konala své povin
nosti nejen vědecké, ale j nábožensko-mravní,
podporojme ji v rodinách a — pokud třeba —
i ve veřejném životě a tím nejlépe zajistime
její sdar a svého národa badonenost.

Volné listy,
Budujme stranu vytrvale. Uzavření říšské

rady nepřekvapilo, protože v tření politického
ovzduší českého a německého možno co chvíli
očekávati hromy a blesky. A pak v této polo
víci říše trvají takové poměry, že již nic pře
kvapiti ani nemůže. Očekávalo se obecně, še.
nějaká prázdeňí nastane, aš v rokování 0 jasy=
kovém návrho vládním nebude jiného výcbodiště.

Němci však věc uspíšili. Záležitost, kterou
jest doknmentována úžasná drzost německá,.—————— >
dívej! — Učíň tak aspoň jednou, jak jsi to dříve
tisíckráte učinil la

Hledím do jejího krásného obličeje, který
toužebně ke mně byl obrácen, ujisťuji však
každého, že to bylo v mém životě poprvé.:

Řekl jsem jí to také. Ona však plna sou
falosti se vzchopí, rozsvítí dvé svíce, postaví je
zároveň s melým stříbrným křížkem ne: stůl a
praví slavným hlasem: +Zde, před tímto svatým
znamením obnovíš sliby, které jsi mi byl učinil!
— Pojď jen blíže a neděs se. —

Jako nějaký stroj pobnu se blíže, chci mlu
viti, vysvětlovati, avšak slova mi váznou v brdle.

Ona pak vybízí dále: +Odříkávej za mnou
slova, která jsi jindy sám dobrovolně ke maě pro
nášell«

Tak jsem byl pomsten, že nevěděl jsem, co
se mnou se déje.

Mičeljsem ...
Tu neznámé se vzchopila a se slovy: »Já

tě tedy ještě jinak přesvědčím le odemkla dvéfe,
vytáhla klíč, rychle vyšla a moe v pokoji uzamkla.
Slyšel jsem, jak rychle chodbou odchásí Kam?
O tom jsem ani neuvašoval.

Ačkoliv jsem byl v cisím bytě uzamčeo,
přece se mi odchodem této zábadné bytosti po
někud ulehčilo. Jako blesk vjela mi do hlavy
myšlenka, abych se z toho okouzleného místa
bleděl ryprostiti. 

Avšak kudy? Deéře byly uzamknuty; ne
zbývalo než hledati jiný východ. Spěšné — přece
všsk s největší tichostí — šel jsem E okau, otevřel
je a — nemysle na následky svého počínání, skočil
do tmy. Octoul jsem se na smetišti malébo dvorku.

Tápaje po zdi, abych výchoj nahmstal, ely
Mm vrsnutí dveří a již mi zal do uší hřmotný
hlas: »Kdo je to tu?e Ulekl jsem se ovšem, avásk
rychle ze sebe vypravím: +OJpusfte, byl jsem zde
v domě a odchárzeje po tmé, místo ne náměstí
zabloudil jsem do dvorku a teď nemohu východ
naléali.c o .

Zdá se mi, že to byl někdo, kde mne po



Jest tato: Dr. Mateje, správce ministerstva ob
chodu, ušil obrate, že jesyk český v jistém
oboru poštovního úřadování jest „přípustný
Čeští poslanci tohoto výrasu nemohli ,

Akon český jasyk v ém království jestazykem . Dr. Motejs byl žádán, aby
výsnam opravil, k čemuž byli on i mloieterský
předseda s počátka ochotní. Némci však po
stavíli si hlavu a ministři nestvudného němec
kého zákazu oposloobli. Ministerský předseda,
vida na české straně brozivé napětí s naprostý
úmysl obstrakční, říšskou rado úsavřel. Zase
jeden příklad, še 7láda jest v zajetí německém
a že za takových předpokladů nemošno spor
českoněmecký urovnati. Český národ od rovno
právoosti ustoupiti nemůže, a Němcizase zaby
nehty drží svá nedpráví. Zmiňojí-li se vládní
listy o bledání střední cesty, pak dlužno jim
odpověděti, že jest jen jedna cesta, po které
jest se vládě bráti, totiž stejné právo všem.

V naší vlasti těmito událostmi sesiloje se
jen řvavý radikalism, kterému rozvážliví ši
"vlové političtí již znatelně ustupují. Radikalism
neznamená v naší politice kroku vpřed, oýbrž
jen ještě větší zmatky, neboť nepřináší nové
politic<é myšlenky. Rádi bychom věděli, proč
voličetvo, opouštějíc mladočechy, dává důvěru
radikálům. Že radikálové nejsou vládní a še
dovedoo si proti ministrům dopnouti? Ale dě
lati does rozdíl mezi stranou vládní a proti
vládní, jest vlastně bádkon o žabí chlup, neboť
strany vládní, ve smyslu naprostóbo služební
kování, dnes mezi českými poslanci není. Vždyť
konečně ten český politický radikalism vysna
menává se jen tím, že dovede ve Vídni mi
nistrům nadávat vrahův a ničemníků, což
smutně osvětluje vkus a politické potřeby pří
elašných voličských vretev a což nejméně
může imponovat vsdělanéma českému oboecen
etvu. A takovým způsobem ani věcně ani
mravoě ministři se neporášejí.

Že tento radikalism mohutnf i proti stra
nám seriosním, jest důkarem nesprávného pc
litického. nazírání. Politické nezdary nejsou
přece zaviňovány tak neschopností poslanců,
jako spíše. příčinami sovnějšími. Buďme epra
vedlivi! Strkati všechnu vinu na poslance jest
buď zlomyslností nebo nevědomosti, slovem,
af se to jmenuje tak nebo jinak, nedostatkem
jest to vždycky. Byly situace, kterých by ne
byli u nás překonali ani politikové nejgani

áloější. :
Radikalism však, jehoš blavním cílem

Jest dobývání mandátů, všeho toho dbáti ne
může. A potom, říká-li se, že hlas lidu jest
hlasem Boším, radikalism chce jím býti také,
Jazykovými návrhy vládními sitnace jest za

letena a znesnadněna tak, že na ni nemožoo
jíti rámusem, nýbrž jasným a stříslivým roz
bledem. dobásí nám politická autorita, která
by pevně vedla. Ne še bychom neměli schop
ných mušů,-ale proto, še pro uznávání a přijetí
nějaké antority nemí podmínek. Autorita byla
aabita v Riegrovi a Palackém, do nichž stranná
vášeň tak dlouho žibadlem svým bodala, pokud
všechen jed v míška nevypotřebovala a pokud
lid nebyl úplně spostošen. Poplivejte velikost,
strhněte ji posměchemdo bláta a pak marně

OY
snal po blaze, neboť zaslechli jsem zdvořile pro
nesená slova: »Sem ke mněl Zde jsou dvéřele
A již šťastně ocitl jsem se v chodbě a touto na

podsíni.
Z radosti ned šťastným vyváznutím z vězení

ani jsem se blíže nepodíval, ve kterém to domě
jsem byl. Rychle kráčel jsem přímo do skasina«.

Tu teprv se mi ulehčilo. Na domluvy svých
snámých, kteří mi opozdění vytýkoli, jsem neod
povídal a raději hleděl se posilniti šťavnatým říz

: kem, jejž jsem zepíjel pěnivým ležákem. Netrvalo
dlouho a již jsem vstoupil do sálu mezi tančící,
kde jsem na vylíčenou příbodu přestel mysliti.

Asi po půl bodině — kde se vzala tu se
vsala — mihla se mi ve směsi procházejících se
demmoje známá neznámá. Poznal jsem ji bned,
i ona mne zpozorovala. Tvářil jsem se ovšem,
jsko bych ji nikdy byl neviděl a střežil se, bych
jí nepřišel na blísko.

Co všsk náboda mi nastrojila! Když jsem,
jse již poněkud rozjeřen, z vedlejší místnosti do
tanečního sálu vstupoval, stanu tu tváří v tvář
svému tajemnému zjevení.

Zalekl jsem se, očekévaje výčitky pro svůj
podivný odchod z jejího bytu, avšak neučinile
toho; buď zdálo se jí místo k tomu nevhodné,
nebo sema sobě vinu přičitale.

Začala rosbovor — jako dávno se moou
známá — o přítomaosti: jak se bavím? s kým?

co [ mi libí? a pod. Vyslovila vždy teké svůjudek.
Její příjemnou řečí a uš'echtilými způsoby

byl jsem tak zoujat, že jsem zapomněl na všecky
ty nesnése, do nichž mne asi před 2 hodinami
uvedis. :

Tanče s ní, byl jsem její roztomilostí unesen.
Po jednom valéíku dostslo se mi od of odměny:
oškolik kvýdků s vonné kytičky, jiš měle vetknutou
za pasem, octio se v knoflíkové dírce mého

de Moji přátelé, vidouce mne baviti se 0 ne

bodetejji nastolovati. Za autoritou nemusí 00
všdycky olopě běžeti,ale nosí
Nechť tedy nyní poděšeně kdákají, kdož vyvo
děli takové plémě, které mimo sroa vlastní
nechce znáti oatority.

Prostřeďd domácích mešich politických
saatků vynořuje ce zvojua katolická straoa
lidová, která pocifaje vsobě šivot v době, kdy
starší strany jsoa etrmáceny s jeko v kříži
strženy. Překonávajíc počáteční nejistota, roz
plašeje před sebou mlby a výdí vždy arčitějí
cíl svůj. Jsomo výrazem živého odpore proti
těm, kdož barbarekým ubíjením náboženství
avracují mravní základna člověka, zančaje se
vydatně i v činnosti politicko-s0eiální. Spojuje
tím v souladný celek dvě stránky Hdských
tužeb: duševní a hmotnou.

9 nedůvěrou a pohrdlivým úsměvem byli

provázení poslanci naší oa říšekou rado a 0ekáváno, že se tam proslaví významem naj.
Věak jaké to překvapení a sármulek | pro
všechny protikatolíky! Poslanci katoličtí pro
jevovali pozorehodnou obratnost, porosumění
a účastenství ve všech sněmovních pracicb a
můžeme říci, še dorůstají v nejobratnější po
litiky. Ob ano, přátelé, čižte se a nedbejte, že
na vás vychrstávají den co den děbery kala;
katolický poslanec musí býti dnes okatý oce
lovou trpělivostí právě tak jako ti, kdož doma
organisují.

Kdy staré útvary politických stran se
rozpadávají a kdy hrozí příval planébo radi
kalismu, všichoi vůdčí duchové ve straně ku
tolické musí bedlivě voličetvo objasňovati po
měry a chrániti je vde všech škodlivých fan
tasií a nesprávného nazírání. Učit, aby volič
stvo dívalo se na lidi a věci tak, jak jsou, aby
odbadovalo v politické činnosti ty síly, které
český národ má a aby z bladičkového tance
převedeno bylo ma půda stříslivé politiky,
která, nebledic plytké popolármosti, vybledává
jen to, co skutečně zájmům lidovým prospívá!

Politicky vychovávat, to jest to staré
dobré slovo, peníz zvačného cenného kovu,
jenž mosí býti starostlivě sváděn v oběh ve
vrstvách lidových. Všichni pracovníci nechť si
uvědomují, že úsilná práce hospodářská boduje
stranu a že jest natno vytrrale střádati a
sbromažďovati onu sílo, která kašdé straně
jest nutným základem, na měměšstaví se tak
svaná vrchní politická stavba ve sborech zá
koncdárných.

Pracovníků sice přibývá, ale na předních
posicích nejsou ještě všichni ti, kteří tam mají
býti, což dím ovšem o kočších. Mlavím přímo
a bez kliček: zanedbá-li kněžstvo tohoto pří
hodného času, budoucnost přinese věcimnohem
zhoršené. Čí chtěli by mnosí vyvolati ona alova,
která řečena byla o kněžích v revolaci fran
couszské: sepřiučili se ničemu a nechtěli ee ni
čemo přiučit?! Nebo musí dojít k tomu, co

jenš, vida marným všechno domlouvání, počal
netečníky pranýřovati! Všechnomá svůj konec,
bade jej míti bespochyby jiš také přátelské

jest historická, všdyť i nepřátelé potají báslivě
si šeptají, kdyby prý tak všechno -kněžetvo
(O

známou kráskou, rádi by se byli dověděli o ní
něčeho bližšího, nikdo jim věak nemohl podati
zprávy. Mne pak tázati se v její přítomnosti nikdo
se neodvážil.

Čas rychle ubíbal a než jsem se nadál, byla
půlnoc. V malé chvíli na to připravovalase má
tanečnice k odchodu, majíc za průvodkyni starší
dámu, tektéž mi neznámou.

Blečna požádals mne, sbych je doprovodil.
Nestrachoval jsem se již před ní, ba bylo

ei spíše její vyzvání vhod; domníval jsem se,
že se mi sábadná schůzka s ní nějak přece objasní.

Nepozorovaně jsem se vytratil za odcházející
a ještě na schodech ji zastihl.

Zabalení ve svrchní oděv, mlčky jsme zabo
čili oa Velké náměstí.

Tu asi uprostřed moje společnice stenule;
děkujíc mi za doprovození, doložila: »Vidím, že
se ke mně více snáti nechceš e dobře přetvařovati
se dovedeš; avěsk já tě znám! Již tě obtěžovati
nebudu. Jdi s Bohem! Tento list tě z tvé zetvr
zelosti probudí:a tobě mé počínání vysvětlí.

Vloživší Jist do mé ruky, již upřímně stiskla,
s hlubokým povzdechnatím se obrátila a na pod
síni zmizele.

Okamšik jsem byl celý zaražen. Jakýs chlad
mne obešel a všpamatovav se, do svého bytu
jsem namířil. Zde všakpo otevření dveří klopýtnu
přes práh a beze vší obrany padou na zemi. Vzpe

Nové překvapení|
Jasné světlo bije mi do očí. List držím sice

v ruce, avšek kvítky v knofifkové dírce nemobu
nalésti. Poblédnu blíže na místo, kde kvítky vě
zely, vidím místo plesového kabátu — fupan,
místo, s kterého jsem povstal, není u dveří, nýbrž
— u pohovky, se které jsem, Márinčin list pro
číteje, ve epaní se skulil«

Odpovědí pana Kléska na list Máriačin bylo
vypravováníjeho — sou. V. Pr

povetelo! Pozorujte jen, co zaamená ten střech
našicb odpůrob,kteří jako kulichovénp úsvit“
sambořejí oči, osladní a zagažení tm

ke W
bedojmestrasn vytrvale| W.

o o*

Mravní sáhada. V proadu novinových bojýv
a schůzí snad macbým pozorovatelům
ného života uniká mravní jádro známého opery

mezi katolickou lídovop stranou a sgrárally.Agrární listy „Cap“ a „Venkov“ umístily Ve
svých redakojch neořezaný kyj výtky, že prý
katolická lidová strana jest šlechtou placena
a udršována. Všsk celá veřejnost does jest
Jasně uvědoměna o tom, že šlechta v převášné
většině kloní se k agrárojkům, o čemž mnoší
se peněš.t důkasy, ješ jsou velmi výmluvné.
Jest třeba tedy, aby získáno byle přebleda
věcí, konstatovati tuto fata: pomlavu šlech
tických saprodanců vymalezly a s obzvláštoí
posoroostí pěstejí ljsty agrár:Í, strana agrársí
přijala hmotnou podporu Šlectickou a právě
v listech této strany se vylíhla kabkolace: bu
deme-li nadávati katolické straně šlechtických
zaprodanců, bodou tím podrášeny noby nená
viděných „klerikálů“.

Spojení těchto věcí s hlediska mraeních
zásad jest nepochopitelné. Agrármí novináři,
aniž jsou sakřikooti, katolíkům přítiskují na
záda šlechtické visitky a křičí: „Hle, tam ti,
s tím znamouím banby aopovršesl! Vybýbejte
Se jim, teče © nich Špína a bláto. A titiž vy
volávači doma radostně sbrabují dary šlechty,
která jest jim na veřejnosti mičene,do kterého
zuřivě kopají. Uvědomojí si tito lidé, jak
šlechtu soišají ? Nepíšeme tyto řádky, abychom
snad Šleehtu od agrárajků odvrátili, neboť
spad přece má tam jistý vliv, aby radikální
živly úplně vedení ueopamovaly. Ale to jest
jisto, še kašdý slušný a rozomný človék masí
protestovati proti spůsoba, kterým jest šlechta
v agrárních listech snohodnocovánejako spole
čenský vyvrhel.

» +e

Volná myšlenka. Světový násor. Dříve než
promlavíme o světovém názoru volných my
Šlenkářů, který opsali od filosofajícího příro
dozpytce Haeckla, jest objasniti pojmy, které
v této úraze budou vyslovovány.

Obledoě pojmu „světového názora“ jeví
se velmi účeloým rozlišení, které činí A. J.
Peters ve ové knize: „Klerikale Weltaofassaog
ond Freie Foracbang“. Vytýkát novodobým
vědcům a filosofům, že nesprávně si počínají,
když náš náboženský názor stavějí vpříkrý
rošpor proti vědě. Slovo „světový názor“ má
dvojí emysl. Jednak soamená představu, jeakos
kdo má o povstání a vytváření ověta, jednak
označuje mravní hledisko, které kdo zaujímá,
ohtěje oceňovati a ususovatl o světě a lidském
životě. V prvém vzbledě světový názor jest
záležitostí přírodovědeckého pozorování a ba
dání, ve drobém pak vztaho světový a Zivotní
názor jest ovocem přemýšlení o otáskách:
odkad a kam? -© ———.

Protože tyto dva zásadní rozdíly nejsou
usnávány, pak ovšem stává se obyčejem, fo
novodobí odpůrci naši v důsledcích pomícha
ných těchto pojmů snižají náboženský náš
násor světový, tvrdice, že odporaje svou:str
polostí názoru vědeckému, jeně má za podklad
soustava Koperoíkova a množící 00 poznatky
£ oboru geologického a paleontologického
(výzkumy o složení země, otisky a nálezy
rostlin a zvířat v útvarech zemských).Náš ná
bošenský světový a životní názor nepředkládá
vědeckých pozoatkův o světě, ač ovšem jieb
ani nezamítá, kdekoli na své sdůvodnění je
nacbásí a kdekoli jsoa na jisto postaveay. Vě
decké posnávání světa sůstavojeme oobotně roz
ličným oborům vědeckým.

Však ajeméně jsoo to právě aovodobí od
půrci, kteří ve jméno vědy na náboženskýnásor
60 vrhají, odmítajíce s brdou povýšenosti naše
odpovědi na otázky: odkud a kam? Totéž
ovšem činíi volní myšlenkáři,kteří jsoo Šu
mivoa pěnoa a sbírkou páběrků z protinábo
šenských soustav flosofckých. Všichni tito
Jidé dávají oa jevo, jako by vědecké poznání
světa bylo jiš dávno hotovou věcí. Vo sknteč
nosti všek jejích odvášná tvrsení nejsou vědon,
ale volnou fantasií. Volní myšlenkáři, jak jiš
řečeno, chodí do školy k Haeoklovi a vysná
vají e ním, še všechno jest hmotaasíle, které

popey Jest to onen soámý moniem,řekliychom : jedinost hmoty. Tímto pojetím volní
myšlenkáři skrátka a jednoduše © vyřisují

o Haecklemvšechny sábady ověta. Zábada
vodo života, zdánlivě účelných zařísení dě
rodajeb a rosumnéhomyčlecío ed konečněplatně rosřešeny vývojem této isé bemotné
podstaty a její síly.

Volní myšlenkáři však. sbytočel 60 BA
máhojí nás přesvěúčovati, neboť únkové ronře
-šení sábad ovětových podal jiš Spinoza. Ba



jelo muptí práměrnípřírodosprátel,tak £ podprůměrní voisímyšlenkáři nevědí, Ze bez kdlich
zdánlivé přírodní vědy rozřešení záhad světo
vých bylo pověděno již starořeckými materi
aHsty (bmotaři). Ó těchto a podobných veli
kánech praví prof. Mareš: „Neposorují vůbec,
še obor a dbolpřírodnívědynetýká se řešení
sáhad světa a je nemůle býti přírodovědeckéhoros
řebénítěchto sáhad. Haecklovo učení předetavoje
důstojně přírodovědeckého ducha na konci
19. století, toit duchaprázdnost, která se jeví
zvláště v tom, še. potírá náboženské nauky
jesénem přírodovědeckého poznání, vrbajíc se
v Berovný zápas s floecficky roszmyslnějšími
teology.“

Jestliže tedy volní myšlenkáři předstírají
ve smyela Haecklově vědecké poznání svéta,
jestliže tvrdí, že věda vyvrací víru v Boha a
vůbec názor nábošenský, provosují pustý humbug
o šíří klam a mam. Řekněme,že jest to volne
myšlenkářeké dookichotetví, které se chlubí
silou a statečností tam, kde možno mloviti jen
o romantické slabosti a nevědomosti.

To jest ta přírodoí filoscle, kterou se
voloí myšleokáři tolik nefokojí a kterou se zé
široka holedbal p. Klimt v Čáslavi, přírodní
filos: fie směšná a ubobá, přicházející ve jménu
vědy, kterou jest obíjena.

Podle smíněné přírodní filosofie volní oy
šlenkáři vědí, že hmota vývojem se oživila,
odtud původ života; atomy oživené vývojem
počaly v člověku myslit, ony vědí, co je síla,
00 jest hmota aco všechno ještě jiného! Odtud
ovšem popření Boha a lidské duše, odtud bra
tratví člověka se zvířaty, jak s překvapojícím
důmyslem dr Bartošek vadbodil v debatě krá
lovébradecké.

Podivná věc! Nejpřednější učenci s Do
Bois-Reymondem, co jest bmota a co jest síla,
zase nevědí. Podstata hmoty a síly jest jim
sáhadoo, mezí přírodovědeckého poznání. Nc
mohou také vysvětliti původ pohyba, života a
pocitu. Upřímoě vyznácají, že jest jim zábadou

prod rozumného myšlení, mluvy a svobodnévůle.
Tedy stračně řečeno : volnémyšlenkáří smají

věci, o mich nejvčíší vědci nemají ani ponělí, a
vědí 4o proto, še (o vá Haeckel. Erasmová opice
také napodobila třískou, jak se pán její holí
.. . Kdyby tak svět byl hloupý — jak voli
kými lidmi byli by dnes tito volní myšlenkářij
Leč zanechme hamoru, který se člověka s ta
kové přírodní filoscfie neodolatelně zmocňuje,
a mloveme vážně, neboť i flosofický a vědecký
senát volných myšlenkářů obzvláště vážně tvrdí,
že není a není Boha.

Dáváme volným myšlenkářům předem
cbotnati výpovědi Mazxiniho: „Bůh existuje
Nemusíme a nechceme toho dokazovati: po
koušeti se o to, zdálo by se nám roobáním,
jako popírati —bláznovstvím. Bůhjest, protože
my jsme. Bůb žije v rašem svědomí, ve svě
domí lidstva, vesvětě, jenž nás obklopuje. Naše
svědomí Ho vzývá v nejelavnostnějších chví
Heh bolesti a radosti. Lidstvo mohlo změniti,
skaziti, nikdy však potlačiti jebo svaté jméno.“

Však myexistenci Boba nicméně masíme
dokasovati, protože volní myšlenkáři vědeckými
sbraněmi (prý) ho popírají.

Existence Boha jest požadavek důsledného
myšlení. Přírodozpytecprofessor Reinke praví:
„Boba zjišťujeme touže metodou, kterou arču
jeme přírodní zákony, a byť bychom neměli
emyslových orgánů, Ho vnímati, přece okol
nost tato nemůže býti vedena proti Jeho sku
tečnosti. Není důkazem proti existenci Boží,
jestliže Ho nemůžeme viděti ani dalekohledem
ani mikroskopem. Usazujeme existenci Boha
s jeho činnosti, jako o jsoucnosti bmoty a síly,
O jeoucncsti přírodních zákonů přesvědčování
jeme z jejich působnosti.“ „Původ života na
zemi“, praví Roioke, „stává ge teprve tehdy
pochopitelnýmm, připostíme-li moc nám nevy
spytatelnou, která jest za přírodou a v jedno
tivých případech zákony přírodní tak dovede
Hditi, že nastává událost zvláštoí, od veškeré
dosavadní zkušenosti odcbylná.“

Gottiogský professor Juline Baumann, mlavě
o určitých a na jisto postavených pravdácb,
jichž duch lidský namáhavě se dobádal a které
jsou výtěžkem moderní vědy, konstatuje jed
notné spolupůsobenírosdílných bmotných částí
a přírodními eilami asa určitými účely. Z tobo

rofepsor Baumano uzavírá, že jest to jednotná
ntelligence, která jest příčinou reálných pří

rodních sjevů ©Professoru Baumannovi tanala
jistě na myelí jako zřejmý fakt účelnost, kte
rou přírodospytci sledají jak v nejmenším
živočichu a rostlině, tak v úšasném pohbyba
nebeských těles. Bylo sice úlohou darwiniemo
účelnost potřít jako nepobodlnou, ale bedlivým
badáním, které odtad vzniklo, účelnost a zá
komnost ve veškeré přírodě tím jasněji byla

otorsena. Darwiniem vyšel proklínati, a na
Konec masil chtěj nechtěj žehnatí.

Proti Wassmancovi na soámé berlínské vě
docké ocbůzi vystoupil professor Plate, ktorý
bonce konců musil při hda jsou sákony, de
smausíse logicky mluvili o sáhonedárai.

Po těchto výrocích, které nepocházejí od

popírání Bohá od volných myšlenkářů jest
předmětem vůle a níbolí rozumu. Neboť musl-li
se mlaviti o sákonodárci tain, kde jsou sákony,
jest přesně Icgickými další závěr, že tento
zákonodárce jest bytost osobní, absolutně ne
závislá, všemocná. .. A to není již toliko
víra, ale zároveň resultát (výsledek) logicky
použitých zákonů rozomného myšlení a tím
také resultát vědeckého badání. Prote jest lho
stejno, chtějí-li to volní myšlenkáři asznat čili
nic; hlavaí jest, že již nemají vědeckého zá
kladu, jímž by mohli naše pojetí jako nevě
decké z obora vědy vylučovati. Bylo by tedy
s prospěchem pro volné myšlenkáře, kdyby si
více zamilovali skromnost, protože jejich na
strojená vědeckost nemá zamýšlené vzneše
nosti a protože po důkazech shora avedených
mosíme je řaditi mezi filosofy, kteří jsou sice
volní, ale nikoli — myslitelé.

Ve svém zeleném sošitko, jenš obsahuje
jejich zelený prsgram, dašojí se slavnostně:
„Pravda nade vše! Není tu žádného věření, jest
jen rozum, smyslová zkušenost a jasné, cikým
nefalšované zákony k giky.“ Nuže, právě před
chvilku jsme ukázali, že dokazajíce jsoucnost
Boba, opíráme ae také o jasné zákony logiky.
Pochopujeme také, že zavrbojí věření, neboť
dle jejich úsadko přijati nějaký článek víry,
jest tolik, jako vzdáti se zdravého rozamu.
Ale coš, jestliže volní myšleokáři sami mají
pevné vyznání víry a jestliže ma tedy obětují
zdravý rozum? A jestli tomu tak skotečně, zda
oezahroojí sami sebe žíravým posměchem, který
jest tím pronikavější, čím mně mají o tom
potachy?

Co volný myšlenkář musí věřili, to jsou právě
články nevěry, oa příklad: není Boha, svět jest
věčný, hmota myslí, člověk vyvinnl 8e z opice
a jioé. Slovem, jsou to pokrmy starého mate
rialismu, které v nové úpravě volní myščlenkáři
světu nabízejí. Toto hrubé očení o látce a síle
ve sré původní podobě nemělo by ovšem za
jímavosti. Ale šaty dělají člověka, myslí si naši
osvěcovatelé a proto rozpajdaný miterialism
oblekli v pestré roacho, dali ma novou pod
rážko a udělali z něho náboženství Volné myš
lonky. Vlastně, abychom pravda mluvili, pro
vádí všechnu tato práci tatíček Haeckel, a paši
volní myšlenkáři snad = úcty ničeho nepřiči
ňují, protože se nesluší, aby sluha dral se
v popředí před svého pána a velitele.

Jest přirozeno, že s takového zaujatého
ovzduší rodí se různé nesvobodomyslné touhy
a návrhy, jsko na příklad: katosci nemohou
učiti na universitě, protože nejsou schopni
vědeckého badání pro svj předsudky. Kdo tento
předsudek v Čechách poprvé vyslovil, může si
nynÍ libovati, co bejlů lacině na avon vějičko
nachytal. Dložno tyto mlhoviny rozptýliti. Věda
zabývá se pravdami přirozenými, bádá v dc
stupné hmotné přírodě; přírodozpytec zkoumá
rostlinstvo, živočišstvo, hmotu a její vlastnosti,
dějepisec určoje adálosti dějinné, jazykozpytec
zaměstnává se rosličnými jazyky. To vše ue
týká se pravd náboženských, které mají docela
jiný původ a cíl, než pravdy vědecké! Věří-li
kdo v Krista, Mahomeda, nebo Lutbera, může
docela dobře jsa hvězdářem stopovati pohyby
nebeských těles, jsa matematikem konati své
výpočty, jsa chemikem alačovati a rozlačovati
prvky. Jest celá řada nejvýznačnějšíchkatolíků,
kteří na poli vědeckém před světem se pro
slavili a podali tak nezvratitelný důkaz, že
nábcšenské přesvědčení nebrání vědecky pra
covati, anebo zajištěné vědecké poznatky
uzpávati.

Toto rozlišování ovádíme ve jménu jas
ných a nefalšovaných zákonů logiky. Úkol víry
dán jest původem u obsahem jejím, věda vy
víjí se sama seboa, nejsouc si vědoma vědy

nrčitých cílů. Již dávno před dobou, ve kterékonaly se disputace, zda věda jest pro vědu
nebo pro pohodil a potřeby života, o nábos
ženství bylo známo, že úkolem jeho jest po
vapášeti, posvěcovati a úmravňovati duče zde
O: sewi a příprovovati je tak pro život pc
amrtný. Kdo jasně myslí a s člověkem poctivě
smýšlí, uzná, že věda nedostačuje k zaokron
blení obzora a nasycení touby a že člověk má
potřeby, o které věda postarati se nemůže. A
připomeneme-li ještě slov prof. Mareše, že prvá
příčina a poslední účel jeoa otásky mravní,
otázky citu, přesvědčení a víry, snesli jsme
dosti důvodů, aby náboženský a tak zvaný vě
decký náror správně byly rospoznávány. Náš
evětový názor náboženský tu jest, existaje-li
však názor vědecký, o tom promluvíme si
s volsými myšlonkáři, badoncně.-=

"Obrana.
„Agrární tisk aŠloghtické ponise“.

Hlodě k různým správám, které o tomto před
mětu v českých lístecb kolují, chci věc uvésti
ns pravou míra a vylíčiti ji tak, jak ve oku
tečaosti 60 udále. Předem konstatuji, še jnem

volby nebo os agrární časopisy o podporu
sili čilinic. Moje problášení o koížecímPPL
apěvku na agrární tisk jest jiného původu.

Dne 24. prosince 1908 jeden z našich
listů, jsa špatné informován, obvinil knížete
jsko by svými penězi egrární stranuproti ma“
lému venkovskémo lida podporoval. Kdokní
žete pána zná, ví o něm dobře, še práců na
opak maléma lidu našema se srdce přeje,
8 ním cítí a kdekoli jen může, ve všech jeho
potřebách a tísních rakoa opravda knížecí mo
pomáhá. Není divo, že «nížete ono obviněn
bolestně se dotklo. Aby proti němu se obradil,
šádal mne dopisem poslsným z Dobříše dne
13. ledna t. r. ba kníž. řiditelství v Opočně,
abych do „Selského lista“ a do „Štíta“ poslal
problášení stran peněz na +grární tisk daných.
V dopise tvrdí kníže pán jasně a určitě:

1.) že byl před založením „Venkova“ za
příspěvek na vydávání tohoto listo požádán;

2) že se mu dostalo ujištění, že list bade
hájiti zás dy konservativ.( a že nebude směra
protináboženského; a

8) že na tento účel dal K 500 a ne víc.
Zdaž za tento obnos byly ma vydány ně

jaké akcie „Tisk. a vydav. družstva rolnického
v Praze“, o tom Jeho Jasnost v dopise se nc
zmiňuje. To však bade asi celkem irrelevantní.

Co zde uvedeno, stačí úploé, aby krohy,
jichž věc se týče, nabyly pravého násora o pů
vo.u mého prohlášení ze due 17. ledoa 1909,
jež jménem Jeho Jasnosti redakcím „Selského
lista“ a „Štíta“ jsem poslal, a pro uěž „Cop“
a „Venkov“ tolik se rozbouřily; bylot s té
strany knížeti vytýkáno, že prý svým problá
Šením tiskové dražstvo jejich poškodil.

Já nikobo ke baěvu popuditi nechtěl, tak
jako kníže pán rozhodně úmyslu neměl, někoho
poškoditi. Mně výhradně šlo o to, aby Deza
sloužené obvinění knížete bylo odčiněno. Jen
proto jsem přání jeho vyhověl a dotyčné prc
hlášení na veřejnost dal.

Faktam oesporné jest: Kolže Colloredo
Manosteld dal na agrární orgán „Venkov“ 600
koraa proto, poněvadě měl za to, že to bude
tisk dobrý a zdravý, jenž by český lid ven
kovský opravdu osvěcoval, vzdělával a po
dobrých cestách vodil. A pro tato pravda nemá
věru nikdo příčioy se horšiti — leč by byl
pravdy vůbec nepřítelem. — Na Opočně, dne
8. února +909.Jan Řehák, č. kons. radaa děkan.
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Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejzdvořileji

DODÁNÍ VELLUÁN
koihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvariát
v Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Politický přehled.
Neústupnost Němců i vlády v parlamentě

řinesla ovoce. Zořivou obstrukcí všech če:
ýoh poslanců byla donucena vláda couvnout

se svými samýšlenými předlobami a uzavřela
Měskou rada dne 5. února. Co tím chtěla Moi,
že uzavřen hyl i zemský sněm královatví
Českého, jest nejasno. Není sle, aby nebylo

ještě hůře. Jen ať teď radikáloost českýchpeslanců oezmění 69 v lhostejné očekávání věcí,
jež přijíti mají a jež nové ministerstvo sesta
vené svob. p. Bienerthem chystá. Nový kabi
net má následující osoby: ministrpresident:
Dr. svob. p. Bienerth, ministr zemské obrany:
Pol. podmaršálek z Goorgů, ministr vojtra:
avob. p. z Haerdtlů, ministr fioaací: Dr. Lov
rytíř a Bilinských, mioistr železnic: ookční
oboť Dr. Wrba, ministr kalta a vyučování:
brabě Karel Siůrgkh, ministr obchodu: Dr.
Richard Woieskircbner, ministr apravedlnosti:
Dr. Viktor Hochemburger, miaistři bez porte
feuille: Abrabamowics, Dr. Žáček aSchreiner.
Ministrem orby jmenován jest professor oa
české právnické fakalté v Prase dr. Alblo
Bráf a ministrem veř, prací dv. r. Rítt August.



Rytíř Lev Bilinski narodil se 10. června
1846 v Záleszosyki. Bylprofessorem národního
hospodářství na universitě Ivovské, sekčním
chefem v ministerstvu financi, a jenerálním
řiditelem rakouských drah. Finančním mi
nistrem byl jmenován za Badeniho 1895.

Wrba, ministr železnic, narozen jest r.
1844. v Benátkách, ministr vyučování hrabě
Karel Stůrgkh 1859 v Štyrském Hradci, mi
nistr obchodu Dr. Richard Weiskirchner 1861
ve Vídni, ministr spravedlnosti rytíř Hochen
burger 1867 v Štyrském Hradci. Svede-li co
nový kabioet, je velice pochybno. Kardinální
epravedinost ve všem je fundamentei pro
dělný parlament.

I v Italii byla kalamita sněmovny. Jenže
tam byli ještě energičtější nežli u nás a sně
movna krátce a dobře byla rozpaštěna. Roz
pouštěcí dekret praví mezi jiným: Politika
míru a srdečného přátelství se všemi moc
nostmi, jakož i politika loválního | plnění
emloavy alianční a všech mezinárodních aktů,
jež jest Ilalií otále sledována, zabezpečila jí
sympatie všech vzdělaných národů, sympatie,
o nichž nabyli jsme skvělého povznášejícího
důkazu za strašné pohromy, která nás nedávno
postihla. Poněvadž jest naším pevným úmy
slem na této cestě setrvati, můžeme doufati
v dlouhé období míra; to nemůže nás však
zbaviti povinnosti pečovati o bezpečnou ochra
DU Da vodě a Da souši, která jest nejbez
pečnější zárukou míru a nezbytnou podmínkoo
hospodářského zdaro země, neboť tam, kde
existence není jistou a kde nejzákonnější
zájmy postrádají účinné ochrany, nemůže exi
stovati pokrok. — To by nasvědčovalo, že Italie
nemyslí na žádné nepřátelství s Rakouskem.

Z otňcielních krohů ruských se proslý
chá, že vláda ruská přijala sympaticky proti
návrh torecký stran náhrady válečné za Bul
harsko a že vyslovila ochota válečnou ná
hradu likvidovati. Finauční stránka protiná
vrbo moeí však býti přesněji prozkoumána a
bude předložena znalcům, aby podali dobro
zdání.

Hrozící již konflikt anglo-německý je
spad oklidněn návštěvou krále Eduarda VII.
u císaře Viléma II. v Berlíně.

Srbsko zbrojí neustále. Dle posledních
správ přibylo do Soluně 985 beden 8 račni
cemi a střelivem, jejichž průvoz byl -do Běle
brada tareckou vládou povolen.

V říšském sněmu aberském levice stravy
neodvielosti usnesla se vystonpiti proti před
loze o kontingentu nováčků všemi parlsmentár
ními prostředky.

V Poříži byla uspořádána dne B. února
veliká schůze proti nrotiropobijkánské ugitaci.
Po sobůzi táhlo množství členů Action Fran
caise ku psmaíku Panny Orleáaské a pak
před obydlí Dreyfassovo, kde bylo voláno:
Smrt zrádcům!. Pryč se židy! Policie roze
hnala demonstranty a mnoho jich zatkla.

Plán opevnění průplavo punamského
schválený Taftem vyžadoje vydání 5 a půl
millionu dollarů. Chefingeniear Goetbals ava
žoje osní © pláno, aby v stavbě. průplava
bylo též v neci pokračováno, aby byla za 4
léta ukončena.
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Z činnosti katol. spolků.
| Valná schůze křesť. soclál. spolku

„Anežky“ v Hradel Hírál. Schůzí zebájil
sa přítomnosti 74 členek duchovní rádce vadp.
Dr. Reyl delší řečí. v míš nastínil vzdělávací,
charitativní i coejální úkoly spolku. Jedoatelská
správa líčí člspostvýboru, jenž konal 8 schůzí,
tasnamenává 5 ochůzí přednáškových, jeden ejezd,
jedea pýlet, jedno processí do Přepych, účast na
apolkévých pobožnostech a msslavnostech okolních

spolků. Pokladní správa vykazoje příznivýroskvět

spolkových financí, při černí ještětrací se chadýmemkám ne podporách nemocenských ana pobřeb
ném více nežli obnášejí příspěvky všech členek

kaj 4 V nemoci uděleno 185 K, na pohřebném 76 K, o vánocích rozdáno 186 K, mimořád

oje derů poskytnuto 18 K, úhrnem 354 K. Z tétojtativní činnosti spolku jest patrno, že příspěvky
zámožnějších členek, které na podporu spolkovou
nepočítají, věnují se chudým. Proto zaslouží spolek,
aby přibývalo stále nových členek a dobrodinců
spolkových. Spolek čítá 179 členek, dornst spol
kový čítá 26 členek a patronát slnžebných děvčat
20 členek. — Patronát služebných děvčat vede
obětavě ct. sestra Dionysie každou drahou neděli
odpoledne, kdy poskytuje se děvčatům mimo po
všechné vzdělání a ušlechtilou zábavu též příle
žitost vycvičiti se v šití nastroji, Jeně byl spolkem
k témuž účeluloni již zakoupen. Patronét vystrojil
jako jiná léta o vánocích členkám štědrovečerní
nadílku, ku kteréž přispěly Šlechetné dámy zdej
ších kruhů. Značnou zásluhu zlekal si spolek o
sdar velikého sjezdu křesťanských žen, který loni
v červenci shromáždil na 600 účastnic v sále
Adalbertina a poprvé poskytl důkaz, že dovedou
ženy pořádati velikou schůzi areferáty obstarávati
vesměs řečnicemi. — Zpráva knihovní vykazuje
202 svazky, 8 časopisů a řadu brožur. Knihovna
jest otevřena každou středu v 6 hod. odpol. a jest
žádoucno, aby jí bylo hojně používáno. Volby no
vého výboru dály se téměř svorně dle navržené
kandidátuí listiny a do výboru povolány jsou p.t.
dámy a slečny: pí M. Rossová (předsedkyně), pí
R. Hobzková (místopředsed.), pl A. Lukešová (ú
četní), pí E. Uhrová (knihovní), pí. K. Nosková
(jednatelka), pí Ž. Rezková (správa pohř.odboru),
pí J. Pražanová (správa patronátu), alč. Z. Hůlová
(delegátka výboru v dorostu), pí J. Rybová, pí K.
Svatošová a pí A. Škodová. Za náhradnice p. t.:
pí J. Smolíková a alč. Alounková. Za revisorky:
p.t. A. Nedělkorá, pí A. Kieslichová. Za dachov
ního rádce vdp. dr Beyl. Ježto nebylo žádných
volných oávrhů, zakoměil duchovní rádce valnou
schůzi povzbuzením, aby členky samy přispívaly
k rozkvětu spolku, jenž v městě našem zaujímá
mezi všemi apolky vynikající místo a saslonší pro
své ušlechtilé anaby pálešitého porozumění a bojné
podpory. Zdař Báhl

Z Lomnice m. P. V nedělidne 31. ledna
odbývána byla výroční valná hromada katolické
jednoty. Dle předmešené jednatelské zprávy jevila
se činnost jednoty v uplynalém roce následovně:
schůzí výborových odhýváno 14, členských a před
váškami 6, při kterých přednášeli: vldp. Fr. Říb
o volné myšlence, důst. p. M. Voňavka po dva
kráte o Organisaci a časových otáskéch, vldp. Ant.
Láš o významu jubilea sv. Otce a J. V. efsaře a
krále a o své cestě do Londýna. Mimo tyto schůze
pořádána schůze politického klubu křesť. soc., při
které proslovena byla vadp. dr. Fr. Šulcem nad
šená ře: o politické situaci. Z činnosti v ohledu
zábavním sloší uvésti pořádání spol plesu, Miku
lášské zábavy a 5 divadelních představení. Na ve
řejnost vystoupila jednota při slavnostech církev
ních o Vskříšení Páně a Božím Těle, o sv. Václava
aůčastnila se jednota el. slažeb Božích, dae 15.
listopadu oslavy jubilea ev. Otce a dne 2. prc
since oslavy jobilea J. V. císaře u krále. Dne 19.
července súčastnila se jednota krajinského sjezdu
katol. jednot a organieací podkrkonošských v Nové
Vsi np.P; všeobecného sjezdu katolíků českoalo
vanských, odbývaného v Praze, eúčastnila se jed
nota značným počtem členů. Přednešené zprávy
pokladní a knibovní a hospodářského správce při
jaty byly rovněž 8 uspokojením. Všem fankcioná
tům jedooty a obětavým pracovoíkům za celuroční
Činnost, kterou v rozličných případech borlivě
jevili, vzdány byly jak v jednatelské zprávě, tak
i panem předsedou vldp. Aot. Lášem uctivé díky.
Ve vykunané volbě, která provedena blasovacími
Jatky. jednomyslně zvoleni byli: za předseda vldp.
Aut. Láš, za místopředsedu p. J. Mikale, za jed
uatcle p. Jos. Kozák, za pokladníka p. Jos. Hraba.
Da výboru zvoleni jsou pánové: V Rada, J. Kobrle,
Jan Fejfar, Jos. Souček, Jos. Adlof, Fr. Prakavec,
Ant. Hrabs, Jos. Macháček, Fr. Harcuba, Sucharda
Jiří, Al. Jironš, Aot. Fišera, Nábradníky zvoleni
jeou pánové: Fučík Jos., Ryšavý Joa., Kobrle V.,
Oabrabka J. Praporečníky zvolení jsou pánové:
Fišera Ant, Honzák Al. Za fankeionářky ženského
oubora zvoleny jsou: za předsedkyci paní Vil.
Mikolová. za místopředsedkyní paní A. Ryšavá, sa
Jednatelku slečna R. Knopová. Zdař Bůh!

Ze Žleb. Chvalovic a Renova u. D.
Sdružení katol. mládeže pořádalo dne 2, února
b. r. schůzku, na niž savítali milí hosté z Ronova
n. D. vlpp. Martin Klouda a katecheta K. Bláha.
Po srdečném uvítání na žádost ujímá se slova vp.
Klouda a mlorí o „moderaí chorobě a o prostřed
cích proti uf.“ Praví: Jedass nejhlavnějšíchpříčin
moderní choroby jest nábošenská lhostejnost. Ná
boženská Ibostejnost vyplývá z naprosté novědo
mosti. Jest to nevědomost a věcech víry, která
nepováží, jské důstojnosti dodává člověku víra,
Jak ho povsnáší. © nerědomost u věcech víry a
plynoucí z ní náboženskou lhostejnost relikou

měrou se přičiňuje Špatný tisk. Nemalou dalšípříčinou náb ženské Ihostejnosti jest u mnohéhbo
strach, aby nebyl mazýrán klerikálem. Neméně
plodsým stromem náboženské Ihostejnosti jest dle

sv. Pavla šádogtivost těla. K posléze jmenované

příčné řadí se pýcha; tať jest unad nejhorší!evědomoat náboženská dá se odstraniti poslom
cháním slova Božtho. Proti špatnému tisku stavme
a rozšiřajme tisk katolický. Strach odstraníme,
když se přivtělíme ka katolickému spolku, kato
lické jednotě. Proti žádostivosti těla jsou alova
Kristova: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe
sám, vezmi kříž svůj a aáseduj mne! Proti pýše
jest pokora Spasitelova, která dala novou tvářnost
všem národům. Po té dává vp. ještě praktické
pokyny pro organisaci mládeže a končí za nad
šeného potlesku a volání slávy. — Na to chápe
se slova vp. Karel Bláha a promlouvá o důleši
tosti chrupu pro člověka, a jakým způsobem si jej
máme chrániti. Jeho řeč, vesměs kořeněná přiro
zeným vtipem,odměněna barácejícím potleskem. Kéž
p. katecheta přijde mezi nás, své žáky, častěji,
aby nás i dále poačoval. Budeme mu za to vděčni.
Potom spívány byly národní písně i zbožné písně.
Ku konci přednesla Anna Poláková z Chvalovice
krásnou dloubou báseň. Přítomní všichni byli ve
lice dojati. Na to za povznešené, srdečné nálady
schůzka byla skončena.

Z Mladočova. Organisace česko-slovan.
mládeže v Mladočově pořádala dne 2. února dů
věrnou sohbůziv sále pana Jana Motyčky. Ač bylo
počasí velmi nepříznivé, přece s dalekého vůkolí
sešlo se účastníků na 300, tak že sál byl přepl
pěn. Velice překvapily zdařilé přednášky pánů
Jana Rožka s Horního Újezda, Fr. Kováře ze Zr
nětína, Fr. Simona z Mladočova a odměněny ne
utuchající salvou potleska. Bylo rado-t aledovatí
mladé vyškolené řečníky, s jakým zápalem bájili
sv. víra proti podvratoým zásadám pokrokářů a
voloomyšlenkářů. Též o pěkoou zábava postaráno;
krásně přednesly básně: sl. Stráníková « Hor.
Újezda, sl. Lenochová z Jarošova, p. Vít Holub
z Mladočova a p. Fr. Kovář ze Zrnětína. Pěvecký
kroužek s Desné po každém přednesu zapěl mi
strně a bezvadné nacvičené sbory pod řízením p.
Fraot. Lipavského z Desné. V povznešené náladě
opouštěli všickni účastníci schůzi, volajíce další
Činnosti organisace křesť. mládeže: Zdař Bůh.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlocésní. Při generálnívisitaci

ve vikariátě Poděbradském vyznamenání jsoa: p.
Váci. Dvořáček, b. vikář a farář v Kostelní Lhotě,
a p. Jos. Závodní, probošt v Poděbradech, jmeno
váni č-stnými konsist. rady; p. Alois Chaloupka,
b. notář, farář ve Chlebích a p. Václ. Petřík, farář
v Kovanicích, osob. děkany; p. Jan Bonaventura,
farář v Libici, p. Jos. Bukovský, farář na odpoč.
v Poděbradech, p. Frant. Jina, farář oa odpoč.
v Sadské, b. notáry. Expositorium canonicale ob
drželi: p. Vojtěch Jelínek, děkan v Sadské, p.
Jos. Pátek, farář ve Vrbici, p. Ladisl. Kalina,
farář v Oumyslovicich. p. Váel.Štastný, farář ve
Velimi, p. Jos. Lanerman, farář na odpoč. v Po
děbradeob. Faroí synodalie: p. Ant. Drašnar, ka
plan v Poděbradech, Boh. Šrámek, katecheta v Po
děbradecb. Ordinariátuí pochvalu: p. Jen Kabrbel,
farář v Předhradí, p. Jos. Zelinka, katech. v Pc
děbradech. Konsistorní pochvalu: p. R. Dufek,
kaplan v Činěvai, p. Ant. Audrlický, kapl. v Sadské,
p. Hugo Bittermann, koop. ve Vrbici. V Pána
zesnuli: p. Jos. Šmidt, b. notář, děkan a farář
v Libčanech, $ 8. ún.ra, (naroz. 1839. vysv. 1863),
p. Václ. Šrám, (V Vula.), b. notář, farář ve Smí
darech, + 9 února, (naroz. 1851, vysv. 18786).
Uprázdněná místa: Kunířov, fara, patron. města
Vys. Mýta, od 1. února; Libčany, fara, patron.
brab Jana Harracha, od 11. února; Smidary, fara,

patron, Jana Čížka ze Smidaichu, od 11. úmora1909.

V hořickém vikariátu za příčinouge
nerální kanonické visitace obdrželi ordinariátní
pochvalu prostřednictvím biek. vik. úřadu: p. Pr.
Stříbrný, kaplan ve Vel. Petrovicích, p. K. Ku
čera, kaplan v Hořicícl, p. Josef Michálek, kaplan
v Nechanicích, p. Václav Farkač, kaplan v Ne
chanicích.

Sehůze městské rady dne 8. února.
Přípis c. k. okres bejtmanství. že odvolání p. V.
Nedvíka, podané jím do veudělení koncesse bo
stinské a výčepnické, c. k. místodržitelství zamíilo,
výkaz Činnosti policejní atráže v lednu t r., výkat
pokladní hotovosti se dne 8. února t. r. a správa
měst. zvěrolékafe, že žádné vady mléka, podro
beného prohlídce v minulém měsíci u 32 mlékařů,

skéma pěveckému epolku „Eliška“ propůjčí se
městské divadlo Klicperovo ku zkouškám a kon
certu na dny 22., 23., 24. a 26. března t. r., Cy.
rillské jednotě v Hradci Králové na den 8. dubna
1909, počínaje 6. hodinou večerní, sekretariátu od
borových a politických organisací v Hradci Krá
lové ua dea 30. dabna t. r. Z3 dar K 50, věno
povaných ve prospěch zdejších chudých pí. Marií
Hajnovskou vdovou, k uctění památky jejího chotě
p. Norberta Hajnorského, c. k. gymn. feditele v.
v., vzdají se diky. Zřídí se vrtaná studoě v bu
dorě měst lesoiho úřadu v Novém Hradci Krá
lové a opatří se nový kotel pro pražírnu mást.
jatek. K žádosti Mario Novotné, majitelky domu



„ěp. 107,-dá se povolení ku ařísení řezajeké dílny
a odísay pro koňské masove dvorníbudovětéboč
demu, až uděleno bude povolení ku sřísení pro
vosovárny Šivnostenským úřadem.

Dlocóésní jednota Oyriiliská chystápro
jarní saisonu dachovní koncert, jehož programem
je velkolepé oratorium neemrtelného genis L. v.
Beethovena: „Kristus na hoře Olivetské“. Sesílený
ebor Jednoty (160 spěváků) koná jiš skoušky a
obbájí sejisté svou skvělou pověst. Je tomu jiš
hodně let, co u nás nebylo provedeno souvislé 0
ratorium, a proto Ise se nadíti, že veledilo Bee
thovenovo dočká se u nás vřelého přijetí. Kdo
přál by si ještě spoluúčinkovati, při se u di

-pigenta p. dra. Setiny.
Koncert slč. M. Dvořákové a E.

Stillerové dne 91. t. m. v Klicperovědivadle
slibuje býti požitkem uměleckým prvého řádu. Obě
virtuosky jsou absolventkaií pražské konservatoře.
Slč. Dvořákova známa jest našemu uměnimilovnému
obecenstva z podzimu r. 1906, když po ukončení

- stadií u prof. Jiránka zastavila se na svém prvním
tourcé v Hradci Králové a mistroými výkony kla
vírofmi na pronikavý talent svůj upozornila. Od

-t6 doby vystonpila v celé řadě koncertů v Prase
j na venkově vždy s velkým úspěchem Zimní sai
sonu 1907—8 strávila 7e Vídoi, kde koncertovala
v representačních koncertech Slovanské Besedy a
Slovanského «pěváckého spolku. V dabnu r. 1908
hrála v Srbském Bělebradě a obdržela od krále
Petra řád sv. Sávy. Slč. Stillerova po kooserva

-toři studovala ještě dvě léta n prof Ševělka. Loni
na koncertě českých žurnalistů velmi čestně se
uplatnila a potom absolvovala více koncertů po

- českém venkově a dosábla vády plného uznání
kritiky. Program, pokud víme, jest velice bohatý
a zajímavý.

K porotmímu zasedání u krajského
- souda v Hradci Králové na den 1. března vylo

sováni jsou norotcové pp.: R Herzog ; Broumově,
statkář A. Rotter v N. Dvoře, továrník J Gintz
v Č. Skalici, továroík Z. Běbm v M. Skalici, rolník
J. Horák ve Světlé, host. V. Klast ve Droře Krá
lové, roloik J. Patzák v Libotové, továrník A.
Pick v B Třemešné, rolaik J. Jarkovský v Bělči,
továrník Fr. Holub v Pražském Předměstí,mlynář

„J. Voženílek v Předměřících, rolník Frant. Kalaš
v Roudničce, rolník K. Machek ve Střebši, rolník
A. Voženílek ve Střebši, továrník J. Sehbnoutka
v Černošicích, rolník F. Matějčík v Holohlavech,
mlynář J. Holan v Hastifanech, mlynář L. Koťan
v Týoišti, rolník F. Kapek v Zámělích, rolafk J.
Kučera v Hrádku, leemistr V. Joha v Dol. Přímě,
host. J. Bednář v Třesovicích, rolník J. Matějka
ve Vosnicích, roloík J. Mašek v Dolsku, rolaík
J. Vojnar v Nahořanesb, rolník F. Firbas v Pro
vodové, rolník J Baše v Kr. Lbotě, rolník K.
Městecký v Semechnici, rolník K. Souček v Č.
Ledhbuoji,statkář F. Meisner v Pěkově, soukrom.
J. Antoš v Polici n. M., rolník P. Maonel v H.
Rokytnici, továroik Al. Herschmaon v Rychnově
a. K., starosta J. Friede ve Stárkově, sládek O.
Tockstein v Teplici, obch. J. Stouda ve Rtyni;
nábradoí porotcové s Hradce itrálové pp.: drog.
K. Dix, rukavičkář A. Dvořák, hoteiier A. Hof
bauer, obchodník J. Kieslicl, hostinský F. Košťál,
J. Kotrč, A. Měkota, knibkopec B. Melichar, V.
Rejchi.

Všeob. úvěrní společnost v Hradel
"Králevé, sapsané společenstvo s ročením obme
zeným. svolává dle usnesení řiditelatva svoji pátou
řádnou valnou bromadu členů dle $ 8 stanov
-k blasování oprávněných na den 28. února 1909
ma 1'/ b. odpolední do úřadoven společnosti.

České pohoří Brdy, jeho útulné kra
jinky, hrady, zámky, vesnice a města Příbram,
Hořovice, Rokycany, Rožmitál, Plzeň, komárovské
huté a j. možno vidětí v panoramě Národní Jed
noty Severočeské v Hradci Králové za Bílou věží
ve dnech od 13. do 19. února 1909.

Reprissa vámoční hry dra. Šetiny „U
jealiček“ opakovala ve sa velikého návalu obecen
stva s ploým zdarem. Reprissu poctil návštěvou
J. Ex. ndp. biskop Dr. Doubrava, jenž o skladbě
a provedení velmi pochvalné se vyslovil. Bylo by
záhodno, aby skladba byla tiskem vydána pro
katolické epolky.

Velá po četnících! Pardubská„Osvěta
lidu“ má nyní veliké starosti s projektovaným
Ajezdem katolíků českoslovanských v Hradci Krá
Jevé. Nedávoo cám chtěla sháněti podpisy ze
svých stoupenců na sjezdové provolání. Kdyžse
Znala, že o takovou epolečnost nestojíme, nabízí
9e, že bude sháněti lidi na stafář, jako obyčejné
-Sdejší pokrokový klub sbánívá atatisty v Kakle
sách a v Malšoricích pro avé světové projevy.

. Kormoutí se dále péčí o uspořádání průvodu a
má atracb, še její stoupenci mobli by sapomenouti
ma svou přesdetíranou pokrokovost a provokovati
klidné občanstvo. Ve své ušlechtilosti jde tak da
Jeko elitní list, še dovolává se policie: „Politické
úřady mají povionost, takové provokace jinak
amýdiejícího obecenstva zameziti.“ Patraě se do

- mnívá p. Alfréd, še svoboda shromažďovací je vse pro 10 sdejších pokrokových židomilů. Malá,
„ale zajímava ukéska pravého jádra patentované

krokovosti, svobodomyslnosti a umravněnosti:
Řaine pánům, aby ai nepřipouátělizbytečné sta
„pesti se slezdem katolickým, prolože pro ně we

|

nie ne a.starali se raději o.své „pokrokové“

čten, chom sepotřebovalijim na ně pos
Oltář ov. Aetonina v kostele ma

Novém Hrade' Králové. Z řádnéhosezení
magistrátu v Hradci Králové dne 27. dobea
177861. 7.: „Referirojí urození pp. komisaři stran
předsevzaté komise na Novém Hradci stran ol
táře, že se dříve u svatého Ducha oltář sv. Anto
nína cum aate peritis extraneis změřil a napotom
že když se přijelo na Nový Hradec, tam zase se
vyměřilo místo, na kterém oltář k postavení při

sí, kdežto anteperiti vyřkli, že ten oltář sv.
Antonína na Novém Hradci postaven býti ne
může. A slyševše to sousedi, na tom stáli, aby
se aspoň obraz přenesl. Načež zase od uroz pp.
komisařův se předneslo, že více sousedův na
podměstí zůstává, kteří k témuž obrazu právo
mají a ostatně že ještě od m(nobo vzácného)
magistrátu se reflexiones eložily, které také in
oontinenti refiexirované byly.“ —30. dubna 1778.
čl. 11. „Byla referirovaná miseiva krajská, mocí
které se nařizuje (v)snámost uověsti peculinm
jmenovati, z kterého ten nový oltář 8v. Antonína
Be postaviti nechati chce a co by takový košto
val a 2 do. má se extract ab ao 1768 kapitálův
ev. Antonína vybotoviti e na sl. úřad krajský
odeslati“. Soeseno: „Má se dříve acoordirovati a
napotom to samé na sl. úřad krajek doprovoditi,
stran ale extraktu se má zádušcík povolati a
jemu to samé nařídit:“. — 7. května 1173 čl. 3.:
„Byl referirován projekt na nový oltář sv. Aato
nína, který v novém kostele aa Novém Hradci
k postavení přijde a dle projeotu by koštoval
600 zl.“ Sneseno: „Má se project comissionali
ter s potašením uros. pp. komisařův in piis
causis šetřiti.“ — 14. května 1773. čl. 10.: „Re
ferirován byl project p. Devoti na nový oltář,
který na Novém Hradci k postavení přijde, vyná
šeje 500 zl“ Sneseno: „Notetur, a má 86 ještě
5O zl. do téhož projecta přisaditi.“ — 26 května
1773 čl. 13.: „Referiruje král. pan purkmistr, že
p. sekretář kraj. žádá, by se ve zprávě učiněné
stran oltáře na Novém Hradci došadilo, ex guo
peculio sestaviti chce, aby se capitalia 8v.Anto
nínu patřící vysadily.“ Sneseno: „Má se za od
pověď dáti, še ex hoc peculio, kterému zase oltář
připadne; ostatně — stran kapitálův 80 má ex
trakt od zádašníka vybotoviti a doložiti, že ty
kapitály se prostavěly“. — 3. Julii 1778 čl. 8.:
„Referirovaná byla missiva krajská, mocí které
se oznamuje, že ten starý oltář av. Antonína u
sv. Ducba sůstati má, a dle projectu nový na
Novém Hradci postaviti nechati 80 nařizuje. Při
tom se nařizuje ale so 1768. Vermogen-Stand
téhož kostela extractivně vybotoviti a na sl. úřad
krajský odeslati“. Sneseno: „Notetur a má ne ta
důležitost comissionaliter jednati“ — 13. Jalii
1773 čl. 4: „Referirovaná byla na vys. slav. pod
komořský úřad podaná žádost sousedů Novohra
deckých, kdežto sobě ti samí proti neslušnému
protisuplicentům pokračování na p. polesného
stěžují, a žádají takové procedere jemu zameziti
a k obraza sv. Antonípa sobě dopomoci“. Sne
seno: „Má se ta žádost propůjčiti directorio 0e
conomico ad dandaum pa ..re a pro re nata pak

oprava sedáti“. („Protocolampoliticam“. r 1778)„Ema
Valná hromada Všeodb. sdražení

křesť. dělnletva odbývala se dne 2. února ve
dvoraně Adalberlina. S velikou pozorností naslou
cháno referátům o snamenitém vzrůstu „sdružení,
o zdafilých akcích, které na ochrana a povsnesení
stavu dělnického vykonány beze všeho terroru, bez
nekřesťavského nátlaku na dělnictvo smýšlení ji
ného. Valná bromada vyzněla v ostrý protest proti
národnostnímu stanovisku křest. sociálů dolnora
kouských, kteří právě pořádali ve Vídni svůj sjezd,
na nějž se nedostavil žádný český delegát ami
z Čech ani s Moravy. Posl. Šrámek, který byl
naší valné hromadě přítomen jako host, vyložil
své snahy o utvoření českoalovauského svazu děl
pictva křesťanskéhov Rakousku, odsoudilšovinism
německých křest. sociálů a vyložil, jak ae již na
útvaru badoucího velkého svazu pracuje. Vlaste
necké projevy jeho přijímány se stále blučnéjší
pochvalou. Přijata s velikým potleskemresoluce,
že české sdružení trrá vobleda národaostním ber
podmínečně na národnostním programu strany ka
tolického lídu v Čechách

"Jesef Smidt. Libčanskýbiskupský no
tář, děkan, čestný občan Bílé Třemešné, dlouho
letý duchovní správoe libčanské kollatury, zesnul
v Pánu co delší trapoé nemoci v pondělí dne 8.
t. m. v 70. roce svého věku. Zesnalý kněz těšil
se lásce osadníků pro svoji tichou, roavážaou po
vahu. Zemřel v 46. roce svého kněžství a v 21.
roce svého pastýřekého úřadu v Libčanech.

+ Váelav Srám. Zselonžilý Disk. notář a
farář ve Smidarech povolán Nejvyšším dno 9. t. m.
s tohoto světa. Zesnulý, který se oarodil r. 1861
v Jesenici, byl pečlivým správcem svojí osady a

a peánavným historickým badatelem. Zvláště jeboveliké koiha „Pamět městečka Smidar“ zachové
ma velice čestnoa Tělesná schránka ze
snulého bade v 80
bod. dop. ve faralm domě posvátnými obřady av.
církve požebnána a po zádušních službách Božích
na břbitové Smidarském E tiebéma odpočinko ulo
žena. Běh odměniš borlivost věrnéhosluhy svého|

Z Nového Hradce Hrálové. Naše jed
nota uspořádala 2. února zábavný večer,
v kašdém směru velmi uspokojivě se vy
Jiš před začátkembyla místaost vhostinci „u
Došků“ tak směstnaně Jiná, že jeme někteří sotva
místo k stání vybojovati mohli. Členové jednotya
přísnivcové naši z Nov. Hradce Král. a z Loud
ničky byli přítomní zdařilým produkcím atleskali
statečně prakomickým přednáškám, za něž před
nášejícím patří skutečně zvláštní chvála. Chory a
čtverozpěvy z „Prodané nevěsty“, ješ zpívány
byly, dokasovaly důkladnou příprava pod vedením
teditele kůru p. Stadeného, který si tóš volkom
sásloliu o skvostné provedení hadebních arií od
Smetany získal. Též deklamace byly velmi zdařilé.
Jedoohlasaá chvála a konce nemající potlesk byl

odměnou pečlivé přípravy. Též tombola, J již výhry ochotně obstaral člen jednoty p. J. Kume,
pošt. úředník v. v., těšila se veliké účasti. Když
program byl vyčerpán a když byl p. Hruša jako
člen sábavolho výbora všem příznivcům jménem
katol. jedooty poděkoval a pro příště zase bobatý
a sajímevý program slíbil, ukončil se večer, který
každému účastalku v příjemné vzpomínce zůstane.
Výbor spolku klade sí za milou povinnost, vyslo
viti všem, kteří ku zdaru této zábavy působili,
svůj nejvřelejší dík. ,

Z Nechaule. Když někdo čte správy
z Nechanic a ustavičně dovídá se o různých rea
listech, pokrokářícha —istecb, snadno by se mobl
domalvati, že zdejší pokrokáři jsou praví beránci,
kteří dle jiných časopisů prý také dopisují do
„Elerikální Obnovy“. Bobušel mýlil by se, kdo
by tohoto byl názoru. Sobotaí večírek svedl stejně
smýšlející, či lépe řečeno nemyslící, aby vyslechli

ron sdejšího syna pokolení Israelova oožském jejich geniovi Macharovi. Předčítaje
z různých novinářských kritik sehnamou před
nášku svoji, poučil nás mladíček tento, jemuž,
mimochodem řečeno, lépe by v ruce slušely práv
nické přednášky, co už dávno jsme z různých
požidovštělých listů slyšeli. Co však nejvíce nás
naplnilo obdivem, bylo to, še zdejší p. řídící Fr.
Malina se svojí chotí pomáhali tomuto židovskému
řečníkovi kopati do katolické církve tím, že re
citovali a četli místa z Macharova „itíma“, sršící
nenávistí proti všemu, co dosad křesťanům bylo
svato a vždycky i evatým bode. — Myelite-li si,
p. řídící, že tímto a podobným činem svým vy
konáváte poslání svoje, pak velice se mýlíte.
Přišel jste mezi nás jako člověk poměrů nesna
jící a doofáte-li, že podkopnickou prací vžijete se
do přízně občanstva, opět jste na omylu. Několik
lidiček, dítek ani nemajících, jimž zamlouvá 8e
učení atheismu, poněvadž dovoluje jim títi, jek
oni chtějí, snad vás za to pochválí, avšak ptejte
Be 99*/, ostatního obyvatelstva zdejšího školního
obvodu, co ono tomu říká, a tu uslyšíte, co 8i
sotva budete moci dáti za rámeček. Tento lid
vám do očí řekne, še mu záleží ua nábožensko
mravní výchově dítek, že si přeje, aby i učitel
choval so vždy a všude k oitům a k nábošen
skému přesvědčení jeho spůsobem co nejšetrněj
ším, sby nebral dítkím ideály jich a to, co ro
diče pokládají za nejdůležitější u dítěte. Jen ta
kového učitele lid ctí a váží si ho. Tolik prosatím
Vám, p. řídící A nyol dovolte ještě, abych
slušněji dotekl se vaší pí choti, než-li oua se
dotýkalapřionomvečírkunáskatolíkůa smýšlení
našeho. One ovšem jen recitovala, avšak proč
žádná jiná ze vzdělaných dam, jichž je v městě
našem počet značný, k tomu se nepropůjčile?
Lépe ženě slnší, jestliže domácnost svoji dobře
apravuje, než když na jevišti snaží se takovou
recitací dobýti si vavřínů. A těch paní Vaše
v Nechanicích jistě nezíská. Saad hoří příliš pro
Machara a proto at slyší jinou dámu, vzdělanou,
sestra paní Herbenové G. Fouskovou, kteráv pří
lose „Času“ uveřejňuje tento projev ženského
srdce proti Macharovi: „Pojmenování křesťanství
jedem z Judey mne urazilo. Z Krista neplyne
žádný jed, nýbrž láska, milosrdenství, dobré
skatky, pokora, hrdioská smrt. Miluji Ježíše!
I v naší beznábošenské době je Kristus sovětlem
světa, ač jméno jeho se profanuje. Židé, žijící
v září Hollenského slunce, lépe by učinili, kdyby
postavili se do záře lásky Kristovy“ — Tak od
suzoje Machara tato dáma a smějno jest, že
dáma nechanická tolik zase pro Machara hoří!
— Krásný to byl večírek! Žid a řídících manželé
sískali si sáslabu o jebo zdar. — Ovšem ty
verše, v aicbš nasývá Machar sám sobe klackem,
nerecitovali.

Nprávcem vikariáta paránbského
jmenován byl Jeho Excellencí p. biskupem
vldp. Ferdinand Zajíček, fsrář v Holicích. Jmeno
vání toto přijato dachovenstvem na vikariátě ve
směs s povděkem. Nový vikář těší se pro svoji
milou a příjemnou povahu vše,becné aympathii a
veškerého klera. Za příčinoupředstavení 00svolává
p. vikář vobůzi kněšstra na čtvrtek dne 18. t.
m. na děkanství v Pardubicích, kdež jedkati 8e
bade o b záležitostech církevních. Bývalý
p. vikář Fr. Čermák vadal so svého úředn pre
chorobu a stáří.

Konfokcionáří v Pardabicich. V
Pardubicích je několik sávodů Roafekčních Ma
itelové ako všude jisde židé, dělnice

[řostasy. Modaje malá : v mnohýchpřívodosů



i"miserná. Ale živobytí je krešné a nozí todíž

takových závodů boafydělnic. Leč i s tou nízkou
melou provádí se to věelijak, Švadleny jsou au
cesy maohdy místo peněz bráti ni různé prádlo
«to v ceně tak vysoké, že celé mzda za ae
měbaveu a vycilojící préci acvrkme se pak na to
nejmenší. Ještě všsk jiné útrapy mají švadleny
v kovfelčních závodech. Tř-ba jest jim zlskatí si
přísaě různých těch elečinek, které v sávodech
těch dominají, práci dičkám buď vydávají anebo
přijímají: Něco se jim musí každou chvilku pod
strčiti v jakékoli formě. A která Šradlena nic
nedá, má u nich Špstné oko a je vydána v šanc
vřelijskému šikanování a nadto musí se spokojiti
s prací nejmizernější. Komečné přijde šéf a ten
dovede také sekýrovati a třeba i madávati. Jeden
takový milostpán orientáloího typn měl.tolik dr
zosti, že přítomným děloicím bodil vtvář prostou
nadávku: „Katolická lusol“ Tu výtku musejí
švadleny stále slyšeti, že jim Šid dává práci a
živobytí, což je sice pravda, ale ještě větší pravda
jest, še křesťanské dělnice úmornou prací svou
Bejen přemnohým židům pomábají k živobytí ne
jen skvostoémo, ale i ku zámožnosti a blahobyto.
Žádná švadlena posud nezbubatls ze šidovské
mzdy, ale mnoho židů zbohatlo z práce mnobých
švadiea.

Agráérnické sdrašeoní v Pardabi
ešek. Agrárníci z okolí Pardubic konali za vc
dení poslance Udržala a okres. starosty Marka
louse v poodělí dne 8. t. m. schůzi v měšťanské
besedě v Pardubicích a ustanoveno zříditi sdru
žení agrárnické mládeže pro zdejší okolí a řeč
nický kurs na posílení posic agrárních na
okresu pardubském. Máme tu'fž v Pardubicích
jiš sdružení mládeže soe.-demokratické, národ.
sociální a nyní také agrární.

Duotěrnášebrota na ulicích v Par
dubleích. V Pardubicích platíme sice na chudé
a máme tu celou řadu strážníků, sle přes to nc
můžete vyjíti na ulici, abyste nebyli obtěžování
nejdotěrnější žebrotou © Po domech provádí se
žebrota od řemeslných žebráků skoro bez závady,
ale na ulicích by se mělo přece proti různým
těm sdravým a mladým povalovačům| zakročiti
s důrazem. Je to opravda paskvil ne všecka po
licejní a chbudinská zařízení, když na hlavní ulici
v Pardubicích zrovna přede dveřmi kořalny po
staví se vám takový tulák v cestu, takže chtěj
nechtěj musíte se vysvoboditi z dosahu :«těrného
alkobotika tributem na kořalko. A prosím, to 5e
může díti v Pardubicích ms nynější ulici k aá
draží celou bodinu, aniž by kdo takovému ne
stoudnému počínání učinil konec. Více než Sodinu
nebylo také lze strážníka spatřiti.

Z Přelouče nad Labem (včelařskýknra).
31. ledna v neděli rámo o 10. hodině v krealírně
měšť. chlap. školy v Přeloněi p. předseda Václav
Jarolím sabájil kurs včelařský, představiv vele
sasloužilého p. kočujícího učitele = Chbrudimě
Alvise Tbumu. Jménem el. městské rady přeloučské
uvítal všecbny účastníky, zvláště p. Thumu, který
sa GOleté včelařské činnosti už IIÍ. kura včelařský
v Přelouči pcčal Hiditi, p. Karel Liegr, městský
radní. Potom rozvěsil diagrammy domácí včely na
tabuli a sačal jzsně, srozumitelně a místy dosti
zábavně vykládati: o ústrojí včely, o cbovu včel,
o významu a důležitosti včelařství. — Odpoledne
v neděli 31. ledna o 2. hod. zásady praktického
včelařství. Vývoj včely. Stavba včel. V pondělí zase
začal přednášeti ráno o 9. hodině p. Fr Wohnout
s Kozmic, správce pozorovacích stanic včelařských:
o vla-tnostech včely, pro které si člověk včelkn
zamiloval. O příbytku včel v datém stromě, klátu,
košnicích, slaměnných košícb, trublících, domečcích,
o úlu Dzicrzonově, úlu normálním a jeho sařísení,
úla slovanském od Zuklíns, o úlech amerických
stropovácích, zasouvácích atd. — Odpoledne o 2.
hudiaé o včelaření v úlech amerických. O ame
rických včelařích, o jejich báječné praxi a vy
užituování daných okolností; tam jsou včelaři ře
meslniky, ne z obliby jako u nás, ale duší i tělem
a jen včelaři a ničím jiným a to buď medaři neb
rojaři dle toho, co více v té které krajině vynáší.
Jaký div, že se starším včelařům nemálo zavděčil,
kdyš smínil 8e o novém způsobu pěstování kralo
vipek po způsobu světoznámých praktiků v Ame
Tice: Pratia a Roota! Dotasy a odpovědi. — Pak
vykládal o vařáku na vosk, co je medomet a od
kobo první medomet byl sestrojen. — Háno v úterý
o 10, hodině přednášel o množení včel přirozeném,
o rojení a rojích umělých. O 3. bod. zase převzal
řísení koreu p. Al. Thuma a přednášel o prácech
aa včelíně od 1. října dle roku včelařského o za
zimování, přikrmování, opatření úlů na zimu, o
Genosti včelaře v simě, o jarní přehlídce včel a
obmyslném přikrmování, o pěstování trubcův s nej
iepších včelstev v dubau. — Ráno o 9. bod. ve
středu o nemocech a nepřátelích včel, o 10. bod.
o sušitkování medu a vosko. O 1. bod. doslov s
sakončení kureu. Zkouška 26 účastníků (2 dam,
8 pánů, 16 žáků). Poslochačů dospělých s celého
okolí bylo GO, žáků 43 a dam 6. Kurs věelařský
v Přeloučiap dobře vydařil, ale moh! býti velkc
Jegájší, kdyby ma bylo přálo počasí.

-S volebního boje ma Čáslavsku.
Plsd nedávnem přijeldo vě cirkns a
cslém okolí plakáty plné bombasta, by

obecenstvo dalo se slákati. Něcoo nenkyděse na Čáslavskanyní. Nastává přo s fky ta
Volební boj, a tu, aby katolíky slákali do svého
tábora, rozeslali aa všecky naše pp. starosty tolik
letáků +gráruích, že badou maosí naši pp. stero
stové míti dlouho dosti papíru na satápění. Ale
to ještě nedostačaje, a proto jezdí řečníci a sli
bají voličům cukr. A konečně vrchol bombastu je,
že slibují vyslati na Čáslavsko všecky své kněze,
aby se před voličstvem dušovali, že jsou kato
lickými kněžími, a lid slepý sváděli do tábora
zelenébo. Něco podobného se stalo 2. února ve
Zbejšově. Přijel dr. Hnídek až £ Cbradimé takto
professor dějepisu ba gymnasiu a nositel také
kněžského kolárku a tam ae do těch klerikálů
pusti). O straně katolické prý se vyjádřil, že je
ta nejhorší, a časopis „Štít“ neišpatnější plátek
(protože jej snad ještě nečetl. Pozn. red.) a du
doval se, že náboženství katolické není ohroženo.
Leč nedařilo se mu. Také p. sgrároí kandidát
Blažek v průvoda pp. reformovaných již si okresy
své objíždí; jenže na moohých místech je birozně

prý v Potěhách,
v jedné s největších a nejbohatších vesnicokresu;
a ble, účastníků z obce měl as 15, mezi nimi 70

proc.oravgslíků Ostatní byti ještě našinci Celkem,počítajíc k tomu evangelíky z okolí. měl as 50
poslochačů. Mlavil velmi míraě. Po schůzi si ob
cházel některé oašince, obtěje je zlskati ojišťové
ním, že je dobrým katolíkem a že sré příbuzné
má v klášteře Ano, p. Blažku, věříme vám, ža
snad vy jste konsorvativní — ale pamatujte si, že
u nás roshoduje program strany, ku které se hlá
síte a která všude dop sud v pr-xi 8e ukázala
protikatolickou, volnomyšlenkářskou. Také prý jste
8e vyjádřil, že byste rád viděl emír. Ano. a to
teď. v době voleb — viďte — abyste neměl
mocho práce. Ale, p. kandidáte, zda-li pak někdy
čtete „Vemkov“, který bájí voloomyšlenkáře, či
„Cep“, který lže a který proti straně katolické
a jejím poslancům Štve způsobem nejsprostětm,
který na venkově svým slohem vychovává nevěrce
a socislisty ©Zda-li pak víte, že ti někteří vaši
Pp. průvodčí jsou ve skutečnosti kamarádi so
ciálních demokratů, že rozhatují mezí náš lid
„Havlíčka“? Zda-li pak víte, še strana, k níž se
blásíte, posýlá mezi náš venkov kněze Hnfdky a
chce poslati i Vacky, aby našemu lidu katolickéma
saslepovali očí a štvali jej proti straně katolické
a jejím věrným kněžím? Zda-li pak víte, že mnozí
rolníci, kteří dříve byli dobrými katolíky, tiskem
egrárním a sgrárními letáky jsou svedení tak, že
se stávají nábožensky rozervanými ba i aevěrci?
Vložte si ruku na své srdce, přemýšlejte o tonsto
a chcete-li m.nviti o smíru, pak především obratte
se proti té straně, ke které se hlásíte, a která oa
venkově katolickém rozaévá koukol největší. Všdyt
se poznává ta vaše strana po peří. Kde jaký ne
věrecaý učitel, žid, evangelík, pokrokář, voloc
myšlenkát — každý chce ve vaší straně poroučetí.
Proč jen pokrokoví učitelé při zemských volbách
vám tolik pomábali? Snad proto,že jste katolíky?
Když uvážíte všecky tyto okolnosti, odpustíte jistě
naší katolické straně lidové, že nemůžeme voliti
vás, byť byste se dušoval, že jste dobrým katolí
kem. Vždyť vy jako stoupenec strany agráraí jste
vázán celou stranou — a té my věřiti nesmíme.
Proto naším heslem bude: „Budeme a musíme
voliti kandidáta se sebe a stoupence strany své a
tím je p. Čeněk Pospíšil, roloík s Miskovic.“

V Ommonímě u Katné Hory konána
zdařilá schůze strany katol. lidu v pondělí8. t. m.
Pan kaodidát poslanectví do zemského sněmu Čeněk
Pospíšil, rolník z Miskovice, předvedl nám svůj
program, jsa doprovázen častými projevy soublasn,
které dosáhly nejvyššího stupně, když rozbodnými
lovy, vakutka z celé duše vycházejícími, zdůrat
ňoval své stanovisko náboženské. Bylo obecným
úsudkem všech přítomných, že byla to šťastná
myšlenka kaudidovati za naši stranu tohoto pána,
z naší krajiny, rolníka vzdělaného a katolíka roz
hodného. Proto také po debatě, na níž se účastnili
pp. Vepřek s Oumoníca, kazatel Mašins s Kutné

ory, Kroupa z Babns, Vaněk s Nové Lboty, Le
beda < Korutic, kaplan Pavel z Bykáně a starosta
Vodehnal s Oumonína, všichni přítomní jedoomy
slně usnesli se porovati kandidaturu p. Pospí
Bila. Účastníků bylona 150 « Oumonína i širého
okolí, ačkoliv schůze teprve den před tím byla

ohlášena.
Z Hladočova. Dne 7. února skládali vy

snání víry katolické ve faroím chráma Páně mla
d: čovském za velikého účastenství lidu: Jan Pří
vratský a Antonie Koutná, oba z Badislavě.

Jak evangelíci v Ranné podporují
mamění. V naší fargvsti jest organisace katolické
mládeže vankovaké. Organisace pořádala před ad
ventem m. r. své první divadelní představení
v Mrákotíně a nyní předešlou neděli v Ranné.

v Ranné a jaké! Ale n'o usplat: škůdcové si
uřísli ohromnou ostudu, coš oltili sami; neboť na
konec začali jako Pilát unsývatí si ruce a říkati:
„Jé s tím nemám co dělat, jáza to nemohn.“ Na
opak organisace naší mládeže může býti 6 velko
lepým výsledkem úplně spokojena. Organisace
svého jeviště nemá, proto poprvé vypůj od
p. Sodomky s Račic. Poměvadě však nyní měli je
vjště toto vypůjčeno na Zbošnově, dádala ořgazi

sace o půjčesí jeviště sty.na Raboá.Správce je
vitté, nymější starosta p. Byuci, ochotné alfbil, še
je půjčí, ale še nutoo hráti"na Ranné, pověradě
Je upraveno pro sál hostiace-p Burše a še

keihovny ranmoké, —- V pondělí 1. února tedy
obtěli členové organisace jeviště se školy, kde je
schováno, odnést a postavit. Ale tu dostali od p.
Kyoola správu, že jeviště půjčiti nemůže. Jak to?
Je p. Kyncl takový zlý člověk? I nikoliv. To máte

Že vědycky večekojí, až bude den neb-úřední ho
disy. Tak i sde ještě byl v posteli ráno a už as
něj běhali ranoští evangelíci (a od dvoa let agrár
níci): a to by prý bylo, aby klerikálové hráli ga
Raoné divadlo a to na ranoském jevišti! Od rána
do polednena nějdoráteli,až povolil.Ajaké dů
vody uváděli? Nejúčinnější důvod byl, že se
Ranná soadí s Mrákotínem o voda. Ačkoliv i
1 Ranné tři súčastnění byli při divadlea org:
nisace jsoucí pro celou farnost má své sídlo
v Raoné, chytali se okolnosti, že většina súčast
uěných je z Mrákotíua. Jako by za každou mou
drost otců mohla nejen naše, ale i jiné obce' Ale
byly uváděny ještě jiné věci. Jeden výkvět ješté
uvedu. Že prý by se + p. tídící učitel Vittach,
který jeviště prý maloval, v brobé obrátil. Kleri
kálové jej prý uštvali k amrti, a teď prý jim půj
čiti to jeviště, to tak! Myslím, že by se jiš mrtvým.
mobil dáti pokoj, tadíá i + p říd. učiteli Vittochovi.
i Ť p. faráři Bartošovi. Ale když ee pokoj nedá,
masí býti dovolena k tomu odpověď: Byly to
smatné věci. Cbybilo 60 na obou stranách. Když
p? svém přesasení d) Carekvice+ p. farát Bartoš
přijel 8 p. vikářem Kopeckým k iaventaře do
Ranné, šli navštívit těžce nemocného p říd učit.
Vittochu, a tu tento řekl + p. faráři Bartošovi:
„Pén Bůh nám boď oběma milostiv !“ A.dle hodoo
věrných zpráv, jež jsam olyšel z obou stran, trá
pilo p. řídícího víc něco jiného. O tom nejepo
lehlivější zprávu by mobil dáti, kdyby chtěl min
viti pravdu, p. učitel Adamec. Vůbec se musím
diviti, jak tent> páa posui při tom, co již pro
dělal, může lósti na veřejnost a jmenovitě těž
tvrditi mezi lidmi, že klerikálové uštvali p. řídí
cího Vittocha. Leda snad klerikálové držící s p.
Adamcem. Kdo jest panovačnějším než on? Kdyby
tak byl skotečným fid. učitelem, věděli by pod
řízení učitelé, jak by dělal šéfa. Kdo jest rýpa
vějším než on? Vád)t aní dámám pokoje nodal.
„Netěží“ také z náboženství? Nepopřeje si o jednu
nebo několik sklenic piva víc, když byla od po
hřba pěkoá š'óla? Vždyť by byl málem odspíval
pohřební písně p Cejpovi z Prasetína. ač posud
nezemřel. Proto, myslí-li „klerikály“ sebe a comp.,
nic proti tomu nemám. Sám by mohl diti nejlepší
zprávu o duettech. tercettech a pod., jež se ode
hrávala mezi p. říd. učitelem Vittochem na jedné
a mezi firmou „Adamec a spol.“ na druhé straně,
le až, ač těžce nemocen, p. říd. učitel Vittoch se
vydal oa cestu do Chrudimě a tam si stěžoval.
Kde se teď najednou vzala tak něžná láska k p.
říd. učiteli Vittochovi a strach, aby se nemusil
v hrobě obrátit, kdyby jevišté bylo půjčeno orga
diseci katol. mládeže? Každý se té „ndáné“ lásce,
tak oajedoou a tak pozdě ce ukazující, aměje. Ale
prosím vás, „důvod“, který by omlavil „chytrý“
kousek, jejž provedli, se musí hledat. Ale my
přece neřekneme, že jej k smrti nátvali, poněvadž
víme, že příčinou jeho emrti bylo nastydoutí na
boně — Tedy jeviště nepůjčeno Ale jak to je
s ním? Pořízeno blavní zásluhou a prací kstosků.
Na pořízení jeho bylo divadlo vícekráte hráno.
Ku př. kromě jiných hráli „jedni z nejčernějších“,
nynější redaktor „Venkovrana“ p. Adámek p No
vák a —p Tlustý z Vojtěchova, též manželka ny
nějšího starosty pí. Marie Kynolová, on sám a j.
A teď hrstka lidí, kteří si o jeho pořísení šádných
sásluh nesjednali, leda že snad nějaký dvoušesték
dali, chce jím vládnout. Tady mají katolíci nový
důkaz snášelivosti a spravedlnosti nepřátel. To.
bylo amíchu, ale jakého smíchu! Jako když ne
zbeda ve Škole nějský špatný kousek provede a.
Ještě se tomu směje! C- mu řekno učitel? „Ty
se tomu ještě oměješ? Spíše bys měl nad tím
plakat.“ Nadto zapomněli, že se směje nejlépe ten,
kdo se směje nsposled. Přáli jsme jim jejich
smích. Na Ryobmborku jeviště půjčeno se vší
ochotou, sa niž zde veřejné vzdáváme ordečný dík ;
divadl> naovičeno, hudba obstarána. Návštěva byla.
obromná. Ochotníci z naší organisace mládeše, se
sdružení katol. zemědělců a vásodborového sdru
žení křesťan. dělnictva brái s chutí a krásmě.
Veliký potlesk byl jim odměnou a povsbuzením.
k další práci Po divadla byla tanečaí zábava.
I při té bylotř. ba opatrnosti. Bylo se co báti,
aby ze strany nepřátelské nebyl vyvolán nějský
rašivý výstup, který by pak byl připočítán ato
lické organisaci za vínu. Vždyťkolem půlaoci bylo
fečeno mrákotínským, že | někteří chystají je
sbit Toma všemu ee předešlo pokynem, daným
hudebníkům, aby ve dvě hodiny přestali bráti..
Tak skončil útok ne katol. organisaci mládeže pro.
tato s ým úspěchem,pro nepřátelys ohromnou.
ostudou. Nepřátelé nám vyčítají, že jsme proti.
umění; jestliže však chceme se v umění ovičití,
tu 80 vším fanatismem házejí nám klacky pod:
nohy, aby nás mohli tapit dál jako „spátečníky“.
Taková „evangelická“ zloba jevt Bejod A
ukáskou brabosraného klorikalisma.



Na stavbu katolického -ma v
ke datováli: (Pokračování).Vdpp.Ferd.Bledka,-+ Bolejci 3 K, Eogib Starý, blak. notář a

kan v Rovní 2 K, Jaa Tichý, děkam ve Velíši
K,Jos. Sedláček, ferář v Dol. Kalsé B K, ne

povaný pan farář 2 K, ctih Školské Sestry
„N.Ď. v N. Pace (sirotčinec) 2 K, Frt. Jenček,

ft v Cbotusicíchó K. B. Behěnberg farář v Hor.
Studenci 3 K, Katol. sociální jednota v H Jelení
1 K, Jan Grob, farář vLožanech 16 K, J. Šorm,
admin v Jaroměři 1 K, J. Pátek, farář ve Vrbici
1 K, farní úřad ve Vrbíci 1 K, Frt. Kerner, ka
povník v Hradci Král 2 K, Vinc. Rameš, farář
v Radimi 3 K. al. „Abazsia“ O K, Sv. Josefská
Jednota v Černoušku 5 K, Mart. Klouda, kaplan
v Bonově n.D.5K. křest. sociální spolek v Heřm.
Městci 490 K, J Okroublický, farář v Roboustob
4 K, Útulek av. Josefa v Červ. Kostelci 1 K, Jos,
Elitzer, farář v Ranné 2K, Jan Soukop, kanovník
v Aradci Král. 3 K. Alois Soukup, farář vLoche
micích1 K, Jan ScLwaller,kaplan ve Žlebích2 K,
katol. vzdělavací jednota v N Pace 20 K, p.Jaa
Panýrek ml. Libšice n. VI. 640 K, dr Gustav
Domabyl, professor v Hradci Erál. 4 K, Frant.
Říb, farář ve Studenci 504 K, S. Karásek,
farář v Býšti 1 K, el Katol. jednota v Chradimi
3 K, Ant. Láš, farář v Lomnici n. Pop. 20 K,
V. Kudroovský, kaplan v Lomnici u. Pop. 10 K,
J. Jezbera, kaplan v Lomnici n Pop. 10 K, al.
Katol. jeinota vLomnici n Pop. 10 K, sl. Katol.
jednota v Nové Pac> 15 K, Vine. Mrštík. farář
v Nové Vsi n. Pop. 4 K (třetí dar), pí Nesvad
bova Marie z Košťálova 3 K, nejmenovaní z Lib
kátu 62 K, slč. Jírová Frant z Libštátu 6 K, p.
Hadinec Al. s Libětáta 10 K, pl.t. členové rodiny
Posplšilovy z Libštátu 50 K, slč. Marie Jírová
z L'bštáta 2 K, slč. Janoušková Aona z Libštáto
1 K. p. František a Marie Posplšilovi z Libštátu
10 K, pl. t. členové rodiny Reifovy s Libětáto
16 K. Zdař Bůh!

UMĚL.PŘEDMĚTYAOBRAZY
RNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

o všech evropskýchjazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

+ východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
v FHradoi EKrálové.

(Založeno r. 1808).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

pastoři jasyky a hovoří proti Macharově povaze,
ač ji znali dobře dávno. Ovšem dřív sekal Macbar
— hlava nehlava — do katolíků, lhal přitom kři
klavě. Leč — lidumilní evangelíci mnuli si radostně
roce. Tenkrát ve svojí jíslivosti Mucharovy alostné
a mstivé výstřelky pokládeli za velikou ctaost.
A nysí? Přímo chrlí proti Macharovi to, 00 scels
klidně, bes bysterických gest pověděltisk katolický,

ne co píší „Hlasy ze Šious“dne 28. m. ©.„Fan Macher je vášajvec a vášeň je nepřítelkyní

nikdy věcné ceny a budou vědy jeho 8pigovatel
akémn profilu na újmu. „Reformace počala jako
revoluce a skončila jako operetta.“ Vypadá to vtip
ně a je to nestydaté bisafemie (rouhání) jednobo
s Dejvelkolepějších a pro člověčenstvo nejvýznam
Bějších zjevů lidských dějin .. . Jsem přesvěděen,
še naši Čeští protestasti alyšeli tato dlova našeho

předního básníka « úladom,- per be mění v odpora nejtrpěl rozhořčení ... Pan Mocharse poačit
Bedá, spíš papeže přesvědělě ©Pokládá uš od ně

semělá, bravorní a jem svým lemperainostem po
dlošená axlomate tómem těch pa Jchž stu
diem ce tak boaževnatě sabývá. Jest to ironická,
tichá msta Říma: nakasil p. Machara svee deapo

ja neomynosí. de aj obl svykoootBa jeho suverenol tom, jímě á svoje

boborovné myšlenky do lan: bo je moje J. 8
vo dogma, a vy tam v Čechách věřte, ne

dbojte rosumu, zkušeností, historie, jen věřte. Tak

Jen

komší nepřítel papežství: s papírovou tiaroa ma
hlavě. Rovolece Macharovaproti neomylnceti.
končí jako operetta. — Před lety sačal p. Machar
pitvat mrtvola starého věku a objevil prý v jeho
útrobách jed, Nazval bo jedem s Judey. Nebylo
to pic nového, ale v prostých, dobromyslných li

úžas nad goniálností básalkovou. Od těch do
bausíruje p. Machar se svým objevem, a aby ne
bylo na něj zapomenuto, blásá svůj objev každébo
týdne znovu, pravidelně v neděli. . . Jednoho
dne odejel do Říma. Zavázal si jedno oko, do
druhého vtiskl sklíčko fixní ideje, a prohlížel si
zbytky starého pobanského a papežského Říma, a
protože se takhle nikdo ještě na Rím nedíval, ne
nalezl p Machar v celé světové literatuře ani je
dinou kniba, která by mu dovedla říci, co je to
„Řím“, a napsal 8iji sám. „Je to kaihu jeho lásky,
nenávisti a vítězného pocita,.. . . Ale když tak
vídám p Macbara rosbíjet kosti papožů na prach
A eypat jej voči čtenářů, když jej vídám plazícího
se před každým římským praetorianem — jak už
mu to trefaě řekl dr. Cbilapný — a enižojícího
anebo zamičujícíh: světlé stránky křesťanské kul
tary středověké, protiví 8s mi ta jeho láska k an
tice, protože jej Činí zaslepeným, nespravedlivým
a mstivým. — O Rímavedeno bylo kritikou ně
kolik tuhých bojů. Hlásili se kalovu snovu vátní
odb roíci, přesvědčovalia dokazovali, a p Machar,
odpovídal-li vůbec, odpovídal suverenním tó:em
anebo zase jen kramfl:kem. Jest neomylný as
sbýčkaný. Autokritika ho opustila už dříve, na
kritíku cizí nedá. Nemalou vinu na tom mají přá
telé jeho a žurnalistika jemu nakloněná . . . Pan
Macbar je zhýčkané dítě pokrokové atrany ...
Nejlepšími a nejoddanějšími přáteli a obhájci Ma
charovými byli realiaté Stal se jejich miláčkem a
zbýčkali ho. Přišla doba, še se stal nedotknutel
ným. Rozváční lidé byli disgostování, ale vedoucí
hlavy měly vždy koše omluv a výmlov. Ať si dělal,
co dělal, ať psal, co psal — vždy tobyl p. Macbar,
s kterým se musilo mluvit tiše, mírně, Šetrně. Ve
ličenstvo! Posílal v kritických dobách z Vídně
zbrklé, pathetické dopisy, jež trkaly oeintormova
ností a přiváděly zmatek v řady venkovských
stranníků. Vedení nezasihlo, protože to byl pan
Machar, pomazaný básník, jemuž bylo dovoleno
vše. V orgáně strany přepadal protivníky tak bez
ohledně, brutálně, že to bylo ku škodě strany. Ale
nebylo zakřiknutí, protože p. Macharovi bylo do
voleno vše, i vlastní straně v Čase vynadat, jí 80
zříci a snova do Času psát... A běda tomn,
kdo by se byl ozval. Byl pronásledován zžíravým
vtipem, stával se terčem kousavostí a jízlivostí
p Macharových nešetřících ani osobních vlastností
protivníkových, jichž každý gontleman šetrně po
míjí. Ozval-li ae protest proti tomuto způsobu boje
a byl-li vzat protivník v ochranu, byl obhájce
sesmčáněn nebo bagatelisován. Bylo to v době
polemik Macharových a drem. Chalupaým. Prof.
Velemínský napsal v táborské „Jiskře“ mírné mí
nění, které převládalo n všech pokrokových lidí
a opravdových přátel Macharových, že tó1 jeho
odpovědí je nízký a předního našeho básníka,
který je chloubou naší, nedůstojný. Dra Chalup
ného ujali se i jiní. Jaká byla odpověď Macha
rova? „Pánové, rozšlápl jsem švába. Vy jste my
slili, že to je brozinka. A on byl přece šváb! Má

úela — To je pepietví, které mělo být vejblit
Šími přátelí Macharovými v zájmu jeho sakřikoato!
Než p. Macbar kráčí na těchto cestách dále, sa
molibě a spokojeně. Je nejvyšší čas, aby nejblišší
přátelé p. Machsrovi zasáhli a vyredli jej, je-li
to ještě možno, s ehorobného neomylnictví, sebe
sbožňování a rabiátnosti, jimiš odpuzuje avoje nej
věrnější a nejoddanější přátele, kteří za ním šli
od oné chvíle, kdy se objevil na fora české lite
ratury, a kteří neradi ztrácí svého Machara. Je
nebezpečí, že polemikMachar zabije Machara bás
níka a že Machar, ten silný avérásný, k sobě str

bující Machar,Jeně do srých veršů vléval svojikrev, ekončí jako malý, vyschlý, uslobený pam
Astář“. — Jak patrno, otvírají oyní evangalíci
ústa dokořáe, provádějí z hněvu nad.nemilým pře
kvapením přímo komický čardáš © Ovšem Macha
rova vypočítavost jde trochu jiným směrem než
Masarykova. A oba 8e přitom mují dobře. Masaryk
k zesílení svojí politické čety evangelíků velice
potřeboval (svláště ne Valašsku) a proto, ačkoli
Se prohlásil proti církvím všechněm, seká dále
výhradně do katolické a přimbuřuje oči nad vě
likými boláky úskočné a útočné společnosti oran
Gelické. Za to však Machar, aby nezovšedněl, ne
mohl celá dloubá léta šiviti svoji popularitu stálým,
nudaým snižováním nástupců sv. Petra. Stále pře
hřívané selí se již velice přejídalo a proto serví
roval čtenářům Čerstvý kaviár. A tak se o Běm
blučně mluví -dál Ovšem že Israelity popráví at
Řapojled,: až udí čtenářstvo ikritiky |volných
myslitelů.— jestliže totiž židé vpodknřováníJehoJménaponěkadsemdlí. P“

Korae! v Uhrách sedlačí, alejak! Ovšem
těžko si předetaviti žida sa. plahěří! On dovede
s pole být živ pohodlněji. Těškou práti odbudou
křestané, žid ahrábnevýdělek. Na uberském sněmu
dokomentováno,že v leteoh1880—1900 přešlodo
roka Šidovských, se statků obsášejících víc než
100 jiter, celý I milion 1700 jiter. Dosud mají
šidé uberští © rakou G,400.000 jiter půdy. A tak
přicházejí o svojí půdu metoliko malorolnící, alei

.

megaáti. Malorolníci ktomu všezu platili « 1 jitra
až 10 K pozemkové daně, kdešto veškostatžáři £,
3 až 4 K za 1 jitro Takto se to ovšem židém
sedlaší znamenitě. Až bude a nás hospodářství
vynášeti tolik jako v Ubrách, bned zde bude plno
tidovských „rolníků.“

Chlonba(aj S dot okolmá stále paračiší pro roje vy vody.
Sypouse na aěhotaké stále no A arany
jeho šarlatánství, a to už teď nejen filosofického,

ale i čistě odborného.NěmeckýPo dteBrass vytkl loni Haecklovi, že jeho embryologie
jeat s části padělána a Haeckel jeho výtky nazval
drzou lží. Odmítontý dr Brasz dal si tedy práci
a počal sbledávati důkazy k falši a šarlatánství
vědeckému u Haeckla. V Lipsku ve zvláštálm
spise (das Affenproblem) roscupává teď vědecké
podklady Haecklova zákona, podle něbož každý
zárodek prodě:ává všecky fáse vývojové celého
rodu. Už v letech 70tých sice to bylo H. vytý
káno, ale tehdy svou autoritou H. všecko amlčel.
Embrya opice a člověka, jak je H. podává, jsou
z části falšována, a části vůbec vymydlena, apra
vena tak, aby 8e to právě pro biogenetický sákoo
hodilo. (Naši učenci s „Havlíčka“ o ton ovšem
nevědí — pro ně budou „Záhady“ dosud dosti
dobré — a pro jejich Čtenáře teprv; spisy ná
kladem „Samostataosti“ nebo „Děl. tiskárny“ vy
dané dádají velikou víru! — někdy sice až hloupou
— ale najdou ji.)

Proti kartelům navrhl slovinský posl.
dr Krek v národohospodářském výboru sněmov
ním radikáloí prostředek. Škody kartelů jeví se
trojím směrem: ve amysla hospodářském, politi
ckém a mravním, tyto dva poslední jeou násled
kem prvního Proto stačí obrátiti se jen proti bo
spodářským škodám kartelů. A ty jsou: zdražování
lidového zboží, využívání dobré koojaoktury a krytí
se před sesláblou vždy ca účet konsumentů; pro
dávání v cizině lacino, doma draho, vylačování a
bojkotování odběratelů, zvláště drobných, tedy ty
ranisovánía násilí nad konsumentem, ale také nad
dělníkem. Zostření dosavadního zákona spolčovu
cíh» jest slabou zbraní proti kartelům, dle dr
Kreka může stát vydatněji vystoupiti proti karte
lům zřízením národohospodářského úřada a ceno
vého souda. Hospodářský úřad měl by na starosti
bdíti nad celým chodem hospodářského života a
v mezích stávajících zákonů věude zasabovati,
nápravu přinášeti. Cenový soud rozhodaje v žalo
bách na vysokou cenu toho či onoho zboží, když
žaloba přišla a podána byla většinou členů posla
necké nebo panské sněmovny. Saud rozhodaje
pouze otásku, je-li tržní cena přiměřenouČi není. 
Vyslovi-li soud, že cena jest nepřiměřená, má soud
určiticenu minimální, nad niž zboží nesmí vystou
piti. Žalovaní pak do osmi daů pod pokutou 20.000
K musejí ceny safžiti. Kdo byl v pěti letech dva
krát odsouzen ku snížení ceny, může býti vyvlast
něo; vyvlastaění vyřkne týž soud cenový. — Ná
vrh tento uzavřením říšské rady sice padli, ale
snad aš nezmizí jinak z obzoru říšské rady.

Pozor na práci „Osvětovýchsvazů“!
Nevěra dovedou obratní agenti šířití nejrozdílněj
ším způsobem, pod různými vábivými tituly. Soe.
demokracie volala, jak choe pomoci děloictru —
o vyplňovala svoje listy hlavně útoky proti lidem
věřícím. Nejen to; yť se v tisku rudém četly
i surové přezdívky na Spasitele. Přišla „Voloá
myšlenke“, která pod záminkou „pravdy a hu
manity“ šíří protikřestaneké lži, křiklavé lži,
opsané z knih tronfele ohlupujících. Teď zas volní
myslitelé vystupají pod vábivým titulem „O3větový
sraz moravský“ Doe 6 ledna mluvil v Uher.
Brodě prof. Seidl, člen „Českoslovanské jednoty“(!),
proti „klorikalismu“ a pravil mímo jisé: „Buďme
sobě upřímoí a řekněmesito otevřeně: našepráce
mezi lidem musí se proměniti + boj, v boj ne
ústupný. Boj náš a klerikalismem je bojem dvou
světových násorů křesťanskéhoa protikřesťanského
a neoí pochyby, že vítěaství dobude naše strama.
Zde není žádné střední cesty. „Media vla aurea“
(střední cesta zlatá) platí pro slabochy, ale pro
stoupence oaší atramy pouze besho: „Boj na vy
blatení světa věřícího, b:j proti klerikalismu, ať
jakkoli se jmenuje. Zvítězit nebo padnout,
pro nás, třetíhonestává “ — Tohle jest
hodně sřetelné.

Jaké náslédky mé uzavřeníříšské
rady © Následkyjeou dalekosáblé: přestáváim
munite poslanců, což pro politický život v po
bnutých dobách snamená vážné obmezení sv
projevu; dióty se ovšem nevyplácejí; fankce před
sedy, místopředsedů a zapisovatelů přestávají a
mas býji při novém sejití be říšské rady prove
dens dová volba; veškeré, výborymusi býti nově
voleny, všecky podané návrhy, interpelace a před

loby padají a musí býti sopva podány a tištény.jení práv taho
vého výsbamu jsko je porlament. „O

Německáštvanice mastátní útraty.
V rozpočtovém výbora posl. sněmovey učinil posl.
Korošec dotas k bar. Bienerthovi, sdali jest mu
známo, že německý ministr krajan dr. Schreiger
za své agitační cesty, jako byla na př..do
ského Hradce a Olomosce, dává si vyplácetí diety
ze státaí aday a te také ze utátních

gifedků e výbojné prašácké apolky.

Apojsterší české to



Odporuěnjeme našim přátelům nedávno
stísený sávod čilého a obratného sochaře p. Bo
humija Beka v Kutné Hoře. Majitel jest vzděla
sým odboralkem.

: (Zasláno).

ValYalná hromada
Palitického družstva tisk, pod ochr. sy, Jana W,vwHradci Králové
dme 16. února o 2. hod. odp. v Adalbertinu

dle obvyklého pořadu bude pořádána.
V Hradci Králové, 5. února 1909.

Václav Uhlíř, Dr. Fr. Beyl,
předsedo. jednatel.

"Tržní zprávy.
V Hradel Králové, dne 6. února 1900. 1 bl

přeniceK 16-00—18-40, SitaK 15-00— 16-80,ječue
me K 11*40—15*20, prose K 13*00—14*00, vilkve K 14:00
aš 16-00, hrachu K 34-00—26'00, ovsa K 7-80 —8 80,
češky K 82'00—3400, jahel K 33'00—24'00, krop K
8800—40-00, bramborů starých K 4-40—4'60, nových
K 00-0—00'0, jetel. semeno červeného K 97*00—100*00
1 bl. jetelorého semínka bílého K000:00—00000
máku K 26-00—30'00, Inán. semene K 00:00—00*00, 100

hg žitných otrub K 14-40—00-00, 100 kg pěeničaých
ekrab 14-00—00*00, i ky másle čerstvého K 200
aji 2-40,1 kgmásla převařenéhoK 000—0000,
Aby vódlavepřovéhoK 1-92—000,1 kg twarobe,
©28—082, 1 vejce K 09—0'14, 1 kopa zelí K 0000
až 000, 1kopa potržele KG00—000, 1kopa kapusty
K 8'40—600, 1kg cíbole K 13*00—000, 1kopa drobné
ssleniny K 11'20—00, 1kopa mrkveK £ 40—0'00, 1 hl
jablek K 800 —19300, 1 bečka Švostek K 000—0'00
1bl třešní K0'00—00:00, 1hl hrašek 0:0—00"00. Natýd.
trh v Hradci Králové dne 6. úaora 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obllí: pšenice 24 hektol., | dite
86,; ječmene 48, ovsa 61, prosa 3, vikve 0, hra
chu 2, čočky 1, krup ©, jahel 0, jetel. semínks
90, lněného semene 12, máku 0. — 3) Zelenimy:
potršele00 kop, oerele 00 kop, kapusty 17kop, cibale
14 kop, drob. seleniny 39 kop, mrkve 21 kop,
brambor 178 hi, selí 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
31hl, hraček0hi, švestek 00 boček.— 4) Drob.
dobytka: vepřů 1 kua, podarinčat 805 kusů, kůslat
okusy.

MHřesíní liséy
(exoffo) 40 kusů za 60 haléřůnabízí

Biskopská knihtřskámna.

- Velocipody,

4 haně 8
ch ovětových remod přední

dodává nejlevněji sport. sávod

CY, Ghomrák, Pardubice,
dílna na
opravy,

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený šalndeční likér pod názvem

aj Aměrsde kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doperučovaný,n

A. J. Andres v Ústi n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

tPaktéž doporučaje se ku koupi pravého frame.

eegnacu, srěmské slivovice jakožipův. jam.ramu a všech drahů nejjemnějších likérů v cenách

nejlevnějších.P. T. pánům obchodajkům ahostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Realitní kancelář

Int.. JANAKOTRČE
w Hradci Králové

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

váren atd.

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

Největší agenda m vnitrozemská, takraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“,

Zápisné 5 K

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

, u Č
takbilý jako prádlo,jemuž

Poá2a sov5SAP INIT s
svůní fialkovou,odfirmy

JELÍNEK nYDLÁK

ROKKA XAOAUM MOXKM
MG“Prodá se levně "jj

Schwarzův

VÝRLad Zákona ODGUTÍU.
Vydáno r. 1898.

Nabídky přijímá a dá'e dodá administrace
„Obnovy.“ROKKA

Žádný

Jiný není tak vděčnýa trvalé ceny jako krásný
eměleckýobraz Madonny, Kri=
sta neb krajiny atd. v nejsolidnější

úpravě, jako dodává nejlevněji

první východočeský umělecký závod

v Hradci Králové.

Závod poziaoovačský. Výroba rámců.

Obchod papírnický.
Dlouholeté renomé zárukoum a

ma reelníobsluhy na

Jednatelství
pro Hradec Králové

zadá český ->
velmi oblíbený podnik.
Nabídkyp sn. »Vedlejší příjem 987«do ins. kane. J.Grégra Praba, Jindř. ul. 19.

MASOPUST 1909.

,
. Novinky veškerých pří

prav a ozdobna dámské
< tellety.
Vějíře,pánské Idámské|

rukavice a prádlo,
kravaty atd. .

Fejgl4 Byčiště,|
Hradec Králové.

Diradelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Kněžské kolárky a.

náprsenky. |

Palmy -==
stromovité a kořevité

pro kostely předoltáře,předsochysvatých ap.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2-3 Palmy kotovitě 1—3
metryvysokékussa6, metryvysokékusm2,

8, 10—16 al. 3, 4-6 sl.

KO

Pp. sklenářům a zahradníkům
nabízíme sklo tabalové do pařenišů

“
24krát24 om po 11 h| 10kg tmele skk nářekého24krátréempo sa2K.$

hs m POJSn) Sklenář.zaručeněvysk.
Š 26krát30 cm po damssty kos za OK

Dodáním
kamkoliv drahou.

£ KOV.Skuherský,
£ e. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkor“.

Prrní český katolický zárod re Vidal

František Ruber
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříšeatd.
Vídeň,

VII. 0., Kaiser
strasae o , vedle La
saritskébo chrámu

Páně.

Na ukásku sasilá
nevšeran.

Ad



Příloha
Kulturní hlídka.

Vysoce kulturní země.

Italii nepřekáší avi v nejmenším tak av.
klerikalism v Čipech vysoce kulturních a huma
nitních. Země, která má vládu zednářskou a vje
již hlavním městě jest blavou městské samosprávy
temita, ukazojící zřejmě svoji necávist ke katoli
eké církvi, zajisté neúpí pode jhem „klerikalismu.“
Zato věak jest tísněna velikými dlahy, jež oasekali
zednářátí ministři, chatrnou péčí o nejpotřebnější
vzdělání širokých vratev lidových. A málokde
hmotná bída tak těžce na Široké vrstvy dolehá
jako v tomto státě, který přírodně přece jest tolik
pošehnán!

Při nedávném sjezdu „Volné myšlenky“ na
detí polovzdělanci, čerpající svoji moudrost hlavně
se spisů podvodolka Haeckla, vystupovali tak sebe
vědomě, jako by byli chtěli město, stejně již hodně
zvrácené, ješté jednou na ruby pfevrátiti. Ozval
se i blas proti samému králi italskému — jako
odměna za poh stinství! Hovořili tam tak „vysoce
vyspěli“ lidé se vší „vědeckou“ pýchou, že v nc
otřeženém okamžiku nazval sám Pelunt jednoho
z nich — klukem. A v řečech cukrlata o huma
nitě jen se s řečnického podia do posluchačstva
sypsla. A účastníci nadšeně tleskali šarlatánům,
resdávajícím lidumilnost tak hodně lacino.

Kdo četl chlubné články o velikém úspěchu
Hmeského sjezdu „Volné myšlenky“, byl v poku
šení se domolvati, že na základě „ryzího lidství“
bylo prakticky zreformováno aspoň devadesát pro
eent italských „protiklerikálů.“ Přišladoba zkoušky
— katastrofa messioská — vbodná příležitost pro
uplatnění zednářské bomanity. Aaj, chvíle zvoucí
k bumanitním čisům oales'a slavnostní řečníky a
jejich pvslucbače nepřipravené! Zednáři, kteří ne
mobli enadno zatušovati svoji neochotu a neschop
nost, hleděliodvrátiti pozornostod své bezradnosti
a od svého sobectví aspoň hanobevím skutečných
lidumilů — katolíků. Tak se páchala jedna z nej
horších špatnosti na světě. Do celého prěta zasí
lány prolhbané zprávy dle manýry socialistických
slobových cvičení, v nichž namlouváno, jsk chtějí

kněží lacino odbýti svoji povinnost modlitbou apod. —
Leč pravda razila si cestu; i mezi zmámené

davy provikuly pravdivé zprávy, jak kněžstvo ital
aké stojí se svojí obětavou pomocí na předním
mlatě.

A teď pravda se valí plnýmtokem. Vojsko
ruské, před několika lety tolik hanobené šidovako
sednářským liskem, najednou v samé Italii pro
úvojezáchranné práce jest velebeno Davýsost, zato
však „uvědomělejší“ vojeko italské jest buď káráno
přo svoji malou schopnost — anebo se o něm
z lásky k pověsti státu mlčí.

Admirál Mirabello bleděl zakrýti svoju roz
paky nestoudnou pomluvoa kněžetva — i oběta
vého messioského arcibiskupa. Když hurlivé kněž
stvo dávalo při záchranných prácech svůj život
v šane, kdyš lidé pod troskami úpící volali po
vysvobození, pan admirál dával páliti z děl po
sdravné salvy, kdykoli král vyšel ven anebo 5e
procházel.

Fanatické listy socialistické ve své zlobě šla
paly si na rosom. „Avanti“ hned „věděl“ o tom,
že knětetvo se vzdálilo, aby nemusilo pomábati;
a satím jeho bratr „Ragione“ se podřekl, že „du
ehovní jako černí bavrani kroužili nad sesutými
městy.“ Každý s obou sistů tedy chtěl Špinit;
oba věsk lhali zcela opačným způsobem.

Sicilská organisace slavně prohlásila proti
besectnému tvrzení Mirabellovi, že četní kněží a
sestry přes všechny obtíže pospíchli do Measiny.
„Giornale d' Italia“ odsoudil'velice ostře „záchranné
dílo“, jaké podnikla vláda. Zato všek napsal, jak
farář ve vsi Mazzacuva u Regia, ač byl ranóo a
polonabý, řídil práce záchranné, protože všechno
od „úřada“ pohodlně prchlo (snad proto, aby
mohli ti pánové v sále nádberně vyzdobeném řeč
niti o bumanitě). Teprve statečný příklad farářův

vsbadil k lidumilné práci lidi jiné. C> jeptišky
obaly divy obětavosti, „neklerikální“ dámy „Čer

veného kříže“ vykonaly v nádherných šatech
v místě neštěstí salonní přehlídka; snad tam šly
proto, aby zkontrolovaly, sda ti „čermí“ něco dě
lají anebo proto, aby ukojily zvódavost a vykonaly
pohodlně studium praktické humanity.

Volnomyšlenkářská „přirozená, rozumová ha
manita“, která prý nepotřebuje k svému osvěžení
a posvěcení základnu náboženskou, zkrachovala
v Italii v době nejvážnéjší zkoušky velice. Teď by
se měli slavnostní řečníci, kteří tolikrát o huma

„nitě mlavili, ale prakticky jí nekonali, poslati za
trest do nemocnice, aby vystřídali aspoň na půl

toku (apené milosrdné ralry a sestry. PH vymydlených „skaodálech klášterních“ byli ti lidé bned
jako na koni a starali se horlivě o — potrestání
a zbití spolubližních. K tomu se dají najmouti
tací bumanitáři ibned.

Vyšší vzdělání.

Uveřejcili jsme voloý projev našeho p. do
pisovatele o vyšším vzdělání učiteletva beze vší
opravy, jelikož jes: věrným arcadlem názorů ší
rokých davů, které o vyšším vzdělání učitelstva
také vážně přemýšlejí. Tisíce občanů soudí o uni
versitním vzdělání očitelstva zrovna tak, jako náš

- dopisovatel; sta zasloužilých učitelů potvrdí
hlavní myšlenky článku toho. I mzobo lidí těch,
kteří na venek přikyvují pokrokářům, potají Be
ptají jinak. Bojí ae veřejného pranýře a proto
před veřejností jednají proti svým nábledům,
skrátka neopřímně.

Nyní připojíme k čiánku poznámky vlastní.
Vyšší vzdělání! Velmi krásné slovo. Kdo by si
vyššího vzdělání nepřál? Čím člověk vzdělanější,
tím více může národu prospěti, jestliže si vyšší
kulturu neosvojil jeo z příčia sobeckých. A proč
by avědomělý katolik nepřál co největšího vzdělání
stavu tak důležitému, jakým jist stav učitelský?
Zde však jde hlavně o provedení myšlenky pokroku ;
nepromyšlené, netaktické provádění nejlepšího plánu
můše končiti velikou škodou ©Předně nutno dobře
si uvědomiti, že škola. uirod — nejsou pro uči
tele, ale učitel (jako vychovatel) jest zde pro
školu, pro národ. Zrovna tak věřící nejsou pro
kaěze, ale kněz pro věřící; záložny nejsou pro
znamenité zaopatřování úfednictva, zato však
úředníci jsoa v nich umístění k vůli tomu, aby
svými fina.Čními vědomostmi prospívali širokým
vrstvám lidovým.

To jest potřebí míti na mysli v nynějším
čase, tolik demokratickém, v čase, kdy se tolik
volá, že úředníci mají býti ochotnými a obětavými
slohy lidu, kdy od p slance se často žádá nej
růzaější práce více než odpěti učitelův. A jestliže
tedy otázka universitního vudělání jest v úzké
souvislosti se zájmy poplatnictva, má toto poplat
nicívo nezadatelné právo ptáti se, (o dobrého by
plynulo výbradně pro veřejnost, pro školoí m'ádež
z vyššího vzdělání paedagogů.

Kdo si chce osvojiti vyšší vzdělání na vlastní
útraty, toma nesmí nikdo překážeti. Jedná-li se
vásk o obrovské zvýšení nákladu na muderní p'
kus učitelstva, musí každý avážlivý človék pře
mýšleti, co z toho bude míti národ sám a zdaž
by neprospélo obecrému vzdělání víc, kdyby nové
vysoké placení plynulo na jiné, velice nalebavé
kulturof potřeby. Star učiteléký, třebaže náleží
k stavům nejctihodnějším, není stavem tolik pri
vilegovaným, aby se vší ponížeností každý bez
blesu „po-l-chl všech jeho rozkazů pod trestem
«xkomunikace ze společnosti lidí osvícených. Po
savudní poroučení štábu organisovaných délá sku
tečné dojem jako by se mělo pomoci 8 nadlidskou
námahou výbradně stavu a to stavu privilegova
bému, který sice hodně zostra vyměřaje pov.n
nosti jiným, ale sám chce jednati scela nezávisle,
bez zodpovědnosti.

Potřebuje ku zdara koly samé nyní učitel
nalehavě nejvyššího theoretického vziělání? Učiti
malé děti jest ovšem daleko obtížnější než vyu
čovati na středních ústavech. Ale jest k vůli pc
třebné rutině paedagogické nutno osvojiti Bi zá
kouy vyšší mathematiky, astronomie a věcí po
dobných, z nichž dítě v obecné škole pro avůj
věk a krátký čas nedozví se témět nic? Potřebnou
vychovatelakou «bratnost pak poskytne horlivéma
paedrgogovi uspoň průměrně vzdělanéma nejlépe
škola zivota, denní Školní skušenost. Pozorný, svě
domitý učitel každý den odchází ze Školy e na
vými zkušenostmi, jimi ae stále více vzdělává, n6
již sebe déle slouží. Zvláštní věc! Učitelé mě
ttanských škol štěžovali ei na přetěžování žactva
i učitelstva učivem. Proneeli stesk korporativně,
veřejně. Leč heslo o universitním vzdělání učitel
stva chová v sobě eliby, Že se déti naučí ještě
více. Není tu rozpor? ©Znám učitele, který vy
chodil — celé dvě třídy středního ústavu, ale
svoje vzdělání, svoji rotina tak znamenitě vlastní
pílí a svědomitostí vyvrcholil, še neznám paeda
G'ga lepšího. Děti zdokonalilv charakternosti tek,
že mu do očí žádné nezalbalo. Když v 5. třídě

chybu, chytal se za hlava. Hoch se Červenal před
ostatními jako veliký hřláník. Učil školkařetví,
včelařství, připravoval pro život jako málokdo.
Věcí pro mladou duši neztravitelných nepřednášel
a přece jeho žáci věděli daleko více než hoši vy
ačovaní od majitelů daleko vyšší úředol kvalifi
kace. A teď? Kolik bochů z měšťanských škol,
všdělávaných od pokrokových paedegogů, naučí se
kale aspoň českému pravopisu? O dkulách obec
ných ani nemlovím. Někdy jest to hotový skandál,
8 jakou kulturní výpravou přicházejí hoší na gym
násiom, aby tam trestali professory, kteří musí
základní pravidla pravopisu šákům obšírně vy
kládati a kueří musí hochy ty i v násoblice při
učovati.

To se ocitáme u otásky, mají-li skutečné
dobrou vůli co nejvíce povsnésti Školní mládož
učitelé ti, kteří tolik po aniversitním vadělání ho

rují. Nejprve,pámové,pro oa ve štole,de se staráte upřímně o vedě šaobva vlo neš

učitelé starší, na měšpohlíšíte s pohrdlivým úsmé
vem, a pak teprve 8 poukazem na svojez :amoailé
zásluhy žádejte, aby vaše horlivost byla díle pod
porována. Jak však u téch osvíconců toaha pa
vyšším vzdělání vyhlíží, patrn> stoho, že málokdo
z nich kale si osvojí vzdělání nižší. Leda co by
odbyl zkoušky, aby zachránil — nikoli vzdělání —
ale svoji vlastní existenci Jest věra úžasné, jak
veliký počet mladých lidí pří vší šetrnosti skušed
ních komisí pří skouškách učitelských propadá.
Co bude chtít takový mladík stadovati vážně a
důkladoč později, když již v mladém věku jeví
velikou oetečnost k předmětům, jež jsou mu nej
bližší, k jichž studiu jest vázín p>vinaostí a do
cela existencí sv:jí ?

Adokaruje to hromadnépropadávání filosofů
v Prase, še kandidát akademického učitelství bude
na umeversité pilnější? ©Nyuější stadeatstvo přece
nemá času na takové „malicheraosti.“ Tu se musí
přečísti, co píše proticírkevního podvodný spisova
tel Haeckel; vždyt sám „Český Učitel“ k toma
pobádá. Tam zas jest potřebí „uvědoměle“ ge sú
Častoiti slavnosti Husovy, Macharovy, protestních
schůzí proti „zklerikalisování dkoly“, schůze „Volné
myšíenky.“ Hoed zas jest natno pořádati politické
projevy. Fuakce ve atadentekých spolcích vyžadují
veliké práce. Moderními proudy jest m'adík vzd“
léván tak, žo se k důklsdné a soustavné práci
vědecké vůbec nedostane. Nejraději čte to, čím 83
ukojí jeho protikatolická jízlivost a co protikato
lického do raky mu přijde. A fak má v hlavě me
strávenou, roskouskovanou strakafinu, v míš se sám
nevysná a kterou nikoli k vůli vědě, ale k vůli
drášdění dotěrné jiným lidem předkládá. Kolik
z těchto papoušků opravdu samostatoě myslí, kolik
Z vich 80 vykáza'o nalezením nových exaktních
vědeckých pravd?

Tak se to má s pokrokem ve škole obecné
i na Universitě ve skutečnosti. A na takových zá
kladech chcete, pánové, postupovati výše? Zde
nejde tak o jedaotlivce, kteří vyplavá) z bladného
víru, stanou se přece dobrodinci národa. Zde jde
o celkovou situaci. Nebylo by dobře napřed upevnit
důkladně sáklady a pak teprve stavětidále? Vyšší
vzdelání! A zatím to základní byne. Pokrok!
Právě poslední Čislo „Čes, Učitele“ dne 10. t. m.
se šťastné podřeklo, oapsavši: „Tak rádi sobě
sami tvrdíme, že kráčíme ku předu s duchem času.
Tvrdíme — a málokdy uvašujeme. srovnává-li se
toto torsení naše všdy s pravdou Někdy ten (. sv.
„pokrok“ není pokrokem, nýbrš spíše krokem —
osad, spěl “ T-to by 8i měli právé p. krukáti často
opakovati, poněvadž slova „pokrok“ nikdy se tolik
nezneužívalo jako právě nyní.

Co je křiku proti zneužívání náboženství, čili
klerikalismn; leč titéž karatelé dovolují největší
řádéní klerikalismu vědeckého Neokřikoe se žádný
parasita, který vychodiv 8 tva měšťanskou školu,
drze převrací vědu na ruby s protikatolického
faoatismu. Neokřikaou ho pokrokoví učite'é, kteří
prý tolik po pravdě a pravé vědě touží.

Přes to vše, že kultarní výsledky doešního
školství nijak neodpovídají velikým pevěžoím aé
kladám, tvrdí pokrokové učiteletvo, že se škola
dalsím jeho postupem velice zreformoje. Dejme
tomo, že by na tom byla část pravdy. Ale coš
při velikém placení nemají téš jiné vrstvy národa
právo, aby bylo o jejich lepší vsdělání postaráno?
Není na př. potřebí, aby velice schopní dělníci
byli od země podporováni, chtějí-li se ve svém
odbora zdokonalití? Má snad rolník při své
tuhé práci jen právo platit na vzdělání jiného
stavu a nemá práva žádat, aby se pomohlo po
někod od země na odborné vzdělání jeho velice
talentovaného syna? Nepotřebujeme jako soli
vzdělaného obchodatho dorostu, který be se stal
j.daou pevnou hrází proti rozmachn cizáckého
kapitálu? ©A— jest už dostatečné postaráno 0
příslušné exišteoční podmínky odborných kol?
Jaou to zdravé, normální poměry, jestliže tisíce
dobře vystudovavších universitánů nemohou na
lézti v národě vlastoím | obstojnou existenci?
Scházejí peníze na podniky, v nicbě by ve tito
intell:genti mobli amfatiti.

yto a jiné otásky vtírají se mocně do
mysli při loštění otázky universitního vzdělání
učitelatva.

Vzásadě proti universitolma vzdělání učitel
stve nemáte býti nikdo. Vždyť by bylo dobře,
kdyby sl mohl kašdý Čech universitní kultaru o
svojiti. Leč — při bonu sa pokrokem aotoo míti
ztení na spravedlivost, kulturní rovnováhu,to jest
starati se o to, aby pro kultarní potřeby stava
jedaoho nebylo zapomínánomakuliurní nalehavosti
stavů jiných. Otázka pošadovaného vzdělání uči
telstva nedá se řešiti sama o sobd; lu jesé wutmo
luštiti © rámci všenárodních bulturních potřeb. A
přede vším jiným jest potřebí vanítiti opravdovou
láska k pokroko nefalšovanémo, k vědě skutečné.

Volali tak úsilně po universitním vsdělání
učitelé, kteří přemaoho v obora vědeckém a umě
leckém vykouali? Vzdělávali ae pilně sam>stetnů,
pozaali, še talentovaný duch nepotřebuje stále ně
Jakého akademického vedení. Ti čiperovré, kteří
tolik po „uoiversité rolají, sami na si nepůjdos



Necht však si dají pozor, eby posději ještě „po
krokovější“ akademičtí kollegové se na mě nedí
valí pak s patra víc, neš jak se dívají učitelé
měšťanských škol aa srědomité kolegy, působící
na školách obecných! A zvýšení vzdělanosti —
pokud se dotýká iapes všeho poplatnictva —
puteo rozdělovati stejnoměrně ma všecky vrstvy.

K DOBĚ POSTNÍ: KŘÍŽOVÉ CESTY,
VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE

w 8BOZIHO HROBU
jakož i sochy Těla Páně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ,

Dilna pro sochařství, řezbářství a práce
kostelní.

Hospodářská hlídka.
Nařinení, týkající se ochrany země

dělství. Die zákona jest každý držitel pozemku
povinen do konce března každého roku své ovocné
a ozdobné stromy a keře očistiti od vajíček hmyzo,
kukel nebu housenek a tyto ničití, když se i na
jaře objeví. Stejně se mají bubiti mšice chmelová
a krvavá, chrousti a při orání ponravy. — Za
pedbá-li se vyplnění uvedených povinností. budov
opatření tato — nehledíc k zákovitému potrestání
— na útraty Jiknavých provedena. — Zapovězeno
jest vybírati a ničiti vejce a hoísda všech na 8vo
bodě žijících ptáků, vyjímajíe škodlivé druby, a
chytati neb usmrcovati ptáky a jiná svířate, jež
se živí blavně wyšmi a hmyzem. Tato tápověď
vstabuje se i na bavrana polního, na krtka (pokud
se nejedná o zelinářské zahrady a pole) a ježka.
Cbytati s usmrcovati ptáky, jit šiví 60 jen Čá
stečoč bmysem, jest v době od 1. února do 14.
září zapovězeno. Obchod užitečnými druhy ptáků
jest zepovězen. — Kokotice jetelová má býti na
všech pozemcích vybubena. Opatření na vybu
ben! brabošů nařizuje obecní úřad. — Přestupky
uvedených nařízení trestají se starostou obce spo
lečněs dvěmaobecnímiradaímipokutamiod2 —40
K anebo vězením od 12 hodin do 4 dnů.

Mravenci a mělce. Měicejsou dojnicemi
mravencům. Mravenci lezou sa nimi ne rostlinya
dráždí se šimráním tykadly, aby vylučovaly se
sebe sladkou šťáva, kterou mravenci dychtivě
ssaji. Čím více šťávy mšice vylučají, tím jsou pak
šravější. I včely, nemají-li pastvy a je-li hodně
mšic, nosí šťáva mšicovou do úlů, která ovšem

plodu neprospívá. Mělo by sebed působiti k tomu,aby byl mraveocům zamezen přístap ba stromy a
aa růže lepkavými pásy.

Cakerní daň budo sníšema ne sice
v Rakousko, ale v Německu, ato 1. dubnem 1909.
Zlevněním cukru má se zvýšiti jeho spotřeba a
zastaven tuk povážlivý pokles vývozu. V Rakousku
enad také budou povolané kruhy naceny přikročití
k snížení dané cukerní, zvláště když z bojkotu
rakouského zboží v Turecku dostalo se jim nále
šitého upozornění.

Pozemková banka. Orgenisacečeských
peněžních ústavů doplněna býti má novou bankou,
jejiš účelem jest provozovati a sprostředkovati ob
chod s pozemky a s:opovati pohyb české půdy, jejíž
činaost bude se tedy pobybovati v oboru u nás
dosud nepěstovaném. —- Soukromě upsáno bylo do
dnešcího dne 1,200.000. K a zbytek akcií Pozem
kové banky předkládá se veřejné subskripci. Upi
sovati se může i u Záložoího úvěrního ústavu
v Hiadci Král.

Sánejte akátové ohrady. Okololak a
polí by se měly všude vysasovati akátové ploty sa
obradu. Alkát velmi rychle roste, dobře chrání
před nepovolanými vetřelci, není útočištěm bmyzu
a z jara květ jeho poskytuje včelkém saamenitou
pastvo. Má-li však plot vybovovati všem požadav
tům, třeba akát vysázeti hodně busto s často ho
řezati. Akát i na půdách sucboparných ještě dobře
roste a cbrání. Také k opevňování sypkých svahů
Ba strárich a březích velmi dobře se bodí.

Skeřápky s vajec léčivem. Při ala
bosti div, bledničce, chudokrevnosti, akrofulose,
bostci a po chorobách dobře působí moučka ze
skořápek slepičího vejce jako prostředek počišťu
vací i pro uvůj obsah vápenatofouforečnatý. Slupky
dobře usušené se utlukou na jemaý prášek a pak
třikráte denně s0 ušívají kávovou lžíci buď vo
mléce neb jinak. Toto léčivo se chválí při vod
satelnosti.

Stinné poloby v anbradách sušitku
jeme snamenitě pěstováním malin, kterýmě dobře
te daří v místech pro jiné bobuloviny nevhodných.
Půda se hluboko skypří, kravskou neb mrvou od
vepřů pobnojí, což osvědčaje se zvlátě na snchých

místech, Časněs jara mebv jesenirsy
edo řadna metrod sobe. Z jarase ma

Haiště bnojí, kypří ačistí. Větve staré se odstraní
anechají letorosty lonské, ale jem silné a sdravé.

V ledau výbony zuštipujeme, aby více ovoce na
sadily. Víee neš 4 pruty na tram menocávejme.
Volme všdy druby plodné a vosné, na př. super
lativ. —

Zkouška mléka. Jedná-li se o to, zjistit,
je-li mléko čerstvé. ponořime do měho kousek lak
musového papíru modrého anebo červeného. Je-li
mléko čerstvé, nezmodrá v něm Červený a nesčer
vená modrý papír. Je-li mléko atarší, promění se
ibned nápadoě barra onobo papíra: modrá v Čer
venoa nebo naopak. — Ponořme blazevou, lesklou
Jeblici do mléka a pak ji zcela svisle vytábočme.
Zůstane-li na jeblici něco mléka. pak jest ono
čisté, nefalšovsné. Nezňstane-li na jehlici povlak
mléka, pak Ise bezpečně souditi, že bylo něčím
porušeno.

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u banky SLAVIE vPraze.
ORB*Píšte ©sasby. fi

Sfaslná domácnost
příruční kniha a účetní zápisník českých, křesťanských šen

a dívek s kalendariem na r. 1909,909

i | Í k I ; |
Jet nevyhnutelnou pomůckou pre každou

řádku milovnou a o rodinu starostlivou hospodyni.
Zvláště oddíly: „Potraviny“ a „Učetniotví“ v do
mácnosti s podrobným návodem a praktickými tabulkami
účetními budou kám ví „ Hodí se
též za účelný dárek pro dospělé dívky, avláště pro
nevěsty. — „Šťastná domácnost“ úhledně brožírovaná stojí:
1 výtisk franko 80 hal. Pre členy katol. spolků a

misaci: 1 ex. franko70 hal., © kusů franko
3 K 30 4, tucet (12kusů) franko © K. —Objednávky
obratem vyřizuje vydav. Frant. Gvwatek, redaktor
„Krítků“ w PPraze—JW., Salmovská ul.

Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha- Král, Vinohrady, Gelak. ul, č. 9,
doporačaje veledůstojnému duchovenstva všestrao:

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

ma plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

OHP* Obnovujistaré zašlé obrazy. <
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporačení k volnému nahlédnotí

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Zajímavé doznání. Nadsoudrabšvýcarský
Stande napsal ve svém orgáno „Arbsit“: „Nyní
čekáme na věci, které psk mají přijíti. To sna
mená oikoli onad roce do klínu složiti, ale
nyní se přikazoje všem kollegům: Agitovatil
Štváti! Rýpati! (Agitieren! Hetzen! Wablen I)
uby iposlední mož byl přiveden k organisaci.“
— (o by dělali ti štváči, kteří s takovou 0
tevřeoostí k sorovostem pobízejí, kdyby měli
nad jiným děloictvem plnou moc? Svoboda a
vzdělanost!

A zase zloději. Z Paříše oznámeno, že
soc. dem. předák Dozen jest ve vyšetřování,
poněvadš ošidil jistou společnost o půl mil
Jiono franků. — V rodém konsomním spolku
„Vzájemnosti“ některý velice obratný diouho

reťák vyvlastnil z nedobytné pokladny 890 K.
do ma jen půjčil klíče? Vždyť na pokladné

oesbledáno žádné soámky násilného vloupání.
—. Arbeiter-Zejtong“ sama sděluje, še správce
rodé pokladny nemocenské kavárnických po
mocolků ve Vídoi, jménem Petr Schubert, byl
zatčen, poněvadě zpronevěřil veliký obnos.
Posud vypočíténozpronevěřených8000K. Proč
úajednou radý orgán jest tolik hovorný o Schu
bertovi? Jest v tom veliké radá chytrost. Po
něvadš věděl, že ce krádež otajíti nedá, vyru
koval honem sám a to tak úskočaě, aby aško
dil křesť. sociálům. Prý byl ten zloděj křest.
sooiálem. Zatím však zem. poslanec Bieloblu
wek odpověděl, že Sobubert nebyl vkřesť. soc.
straně nikdyaže osopak při říšskýchvolbách
roku 1907 společně s rudými číšvíky agitoval

horlivě ve prospěch M. Thayenthala, protikao
didáta Bieloblawkova. Rozesílal ve prospěch
redébo kandidáta letáky, které se bemějly u
ráškami křesť. sociálů. — Takové darování ra
dých slodějů křesť sociálům ovšem rodí pro
vádějí velice často. — Rudý pokladník němec
kého obuvniotva Karel Kiesewetter zodpovídal
se v Erfartu ze zpronevěry. Soud zjistil, že
ukradli ze spolkových peoěs 720 K. A tak
soudrub, který byl zároveň předsedou radého
volebního výbora pro Erfort a okulí, odeousen
do vězení na 4 měsíce.

A zase rudá komedie. Před třemi týdny
projednával říšský sněm v Německo časovos
předlohu o komorách práce. Komory tyt> mají
býti zřísením, v oěmě rovným dflcm boudou
zastoupeni zaměstnavatelé i dělníci. Účelem
komor bude odstraňovati wnzdovéopory, pří
čipy stávek, vyhovovati stížnostem, souditi a
vůb.c prostředkovati mezi dělníkem a podni
katelem. Komory práce mají předovším zabrá
niti stávkám a výlakám » půstovati dobrý po
měr mesi podoikatelero a děloíkem. Jsou tadlž
komory práce podnikem emioentné sociálním a
důležitosti nevjední. A proti zřízení těchto
komor postavili ee jediné soc. demokraté. To
nejlépe osvětluje Činnost těch radých šarlatánů.
Tam, kde se jedná o sociální reformo, jsou
proti, neboť dobře vědí, še potom nemohli by
vyvolávat bezůčelné stárky a plnit své kapsy
různými sbírkami.

Jak pracají rudí vůdcové pro lid, o
tom píše „České Slovo“: „Jestli někdo dovede
fidélně žít na útraty lidské hlouposti, pak je to
celá řada8oc.-dem.předáků,borujících odpoledne
natáborech lidu proti zdražování potraviu a večer
sedících u hostiny ve známé plzeňské restat
raci. Tak hlahoko neklesla žádná strana v Ra
kouska, aby žila z bídy nejchudších vratov a
oa útraty nejméně uvědomělé chadiny.“

Kam jen mízí celé miliony? „Našinee“
napsal: „Zajímavou záhadou zabývají se kon
servativní Jisty berlínské i venkovské, které
sestavily následující číslice. Každý organiso
vaný sociálně-demokratický dělník v Německu
platí nejméně 6 marek do pokladoy sociálně
demokratické strany. Jsou ovšem dělníci, še
odvádějí ročně 60 až 125 marek různým po
kladnám a fondům. Příjmy etrany činily z těchto
příspěvků v roce 1904 256mil., v r. 1900 však
34,750.000 marek Ztěcbto třiceti čtyř milionů
marek vykázána byla následojící vydání:
DS propagandu 900.000 marek, na cestovné
1,300000 marek, na přednášky a sjezdy900 000
marek, ua platy a mzdy 550.000 marek, na
eprávní výlohy 600000 marek, na podpory
v nemoci a v nezaměstnanosti, při stávkách
atd. 6.600.000 marek, což činí věsk povse
10,550.000 marek. Není tu oprávočná otáska,
kam se podělo sa jediný rok oněch 24 milionů
marek, které přece byly majetkem dělnictva?
Na otázku tato dovedli by nejlépe odpověděti
sociálně-demokratičtí vůdcové a redaktoři“

Jak pomohližidovskému kapitalistoví.
Na Ostravsko soudrozi vyvolali veliký poplach
pro zdražení piva. Nejlépe prý bude, sřídí-li
se pivovar soudružeký. V Radvanicích tedy
sačal pracovati pivovar „dělnický“, který vlastné
náleží německému šidovi dru Benovi Karpele
sovi. Radý „Doch Časo“ sám přiznává, že v tom
pivovaře neof kapitál dělnický: ale — prý
sisk připadne dělníkům a jich organisacím.
Teď jest jenom outno čekati, kdy eliby se vtělí
ve skutek a jakvo (ovšem malichernon) provisi
si povechá Karpelee. Zatím šidoveký pivovar
prodává pivo za tytéž ceny, sa jaké prodávají
topená pivovary jiné. A soudrusi již nekřičí
proti „nesmyeloě vysokým cenám.“

Nejdrzejší tyranmii spáchali radí na
sápadočeských domkářích a malorolniciob,
kteří pomohli socialistům k maadátům. Dom
káři jiš nechtějí rodébo velení poslouchat a
proto se odměna prokázaných slošeb 60 jim
rodé komaodo mstí brutálním násilím. Dne
19. Jedoa přijel soudr. Pechman v kočáře do
Plzně, vstoapil do kuuceláře malorolnicko
domkářského odrušení v „Hamborko“ a počal
důležitější spisy před srakem právoplatného
výboru balit a avazovat. Písaři vzal protokolní
koihu a na dotas, proč tak činí, vskřikl: „Zde
nemá žádný s vás co poroačet; já jsem zde
pánem| Co vy zde máte dělat? Iboed se od
straňte!“ (Pechman si dovolil tolik, že dosod
nebyl svržen z místa předsednického. Není ani
domkářem, nýbrš továrníkem Ssodovévody a
různých likérů). Vyhrožoval faokoionářůmstráž
níky a odvoszlkniby do D ubravky. Drabý den
odnesli soudrosi jiné kniby a spisy přes pro

besty předsedy chvatně do známého „Pekla“.— Výboroyní vydal proti radým násilníkům
leták, v němž mimo jiné praví: „Kde to ši
jeme? Je to možné, je to dovolené ve 90. sto
Jetí, by páchán byl na domkářích takový přečin
od mužů sastopujících sociální demokracii?
Což klesli jeme již tak hluboko pod mravní
úroveň, abychom tak kříklavéma as násiloéme
jednání, ješ nebylo by možno ani v Turecka,
nedovedli se vzepřit? Naši předkové, žijící aš
do r. 1848 v porobě, nesažívali tak kratébo



násilí od pánů, jakozažívati musíme my, malo
rolaíci a domkáři, od nastrčesých Úgarek vý
konného výboru XX.kraje soc. demokratického,
Pechmana, Nykodýma, Bráší a Petříka“ —
Socialisté ve svém „Obzorn“ po sebrání úřed
níchkab prohlásili Jžívě, še se nalezá úřa
dovna odrušení domkářského v „Pekle“ a že
jednatel Jos. Hornof přestává býti jednatelem
ústředního epolku. — Obratně to narafičili
rodí. Chtějí vnotiti domkářům za vůdce svoje
přespočetné sgitátory, kteří ant domkáři nejsou,
aby jim chudí venkované zabezpečili existenci.
Aby se sdálo, že přece měli trochu práva,
poslali radého místopředsedu Pechmana, který

u
Továrna na cottagová amerieká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

TO“ o |
JOS. SOUDILA
6 závod řezbářskýv Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech řez
bářských, jako jsou: rámy K obrazů
oltářní pultíky, podstavee pod sochy,
Jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány

—

: truhlářea j. v. Rovněž upozorňujeslavné Sklady:stůně na předsednictví. Brůša, který není J

vůbecčlenem sdružení, vyslán s Prsby ko patronátní úřady a veledůst. ducho- Badapedt,VIII.kerJózeef„prácí“, za kterou měl dostávati 180 K mě- venstvo, že zhotovuje též všecky části za
kórát 16 4. — Prala,

řízení kostelních v oborřezbářský Ferdinandova tř. 48. —
síčně. Který domkář má tolik příjmů? Pěkně jících, v každém slobu a bezvadnémprovedeníee odměnili zpupní soudruzi těm obožákům,

Videň-VIL.,Mariahilferetr.

kteří jim dopomohblí k svolení tolika poslancův! v cenách mírných. 88.
Jak »nejson« proti náboženství, to do- Nákresy a rozpočty na požádání zdarma. Cenníkyzdarma a

potřebovalivolabníchitků ití věicchLoni || 987. TÝŽ závod příjme hooha /ranko
ma zem. sněmo soudrah Vacék prohlásil nábo- z řádné rodiny do učení za mír. Nejnižšíměsíčn

ženství za „klam a mam, podvod a švindl“. ných podmínek,nejraději o který na- splátky.
Rudý předák dr. Fr. Soukup zase v minulých vštěvoval měšťanskou školu. „T
dnecb oa schůzi v Pelbřimově veřejně řekl: || | F- T. dnohovenstvazvláštaí výhody.„Není nebe, není peklo, nebi očistec, nejsoa
zázraky — všecko jest jen vývoj.“ Dobře si
zapamatovat, až při volbách radí oblekovu opětkůži beránčí!

Elektrické
v= světlo= |

pro továrny, hotely, domy, vily atd. |
Telefony, výstražné signály,:telegrafy. Elektrické venti= |

: dovoluje si oznámiti, že otevřel

látory, počítadla, obloukové | v lednu1909advokátníkancelář
ampy == Krá ==E

nejnovějších systémů na proud střídavý a' v Hradci lové,
stejsoměrný. Žárovky Tantalové, Vol- ! Jiříkovaul. č. p. 300 v prrním poschodíj
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad ' :

T V V VUVVU VUV OVO UWUUUU

JUDR, Budřish Dat
advokát a obhájce ve věcech trestních,

es ©||
ALE

s

(Adalbertinum). hlastrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb. vvw vŇŤ WwwJos. Baudyš,
úředně koncessovaný

závodelektrotechnický Jooo eee ooo |w Hradci Králové
Jiříkovatřídač. 254. o lepší (3rmotny

fonografi,Obecním úřadům.
Mladý, silbý muš prosí o místo

Přijal by též slažbu korrespondenta u obec

ního úřadu, čímě se dosud očkolik let zobýval.

Adressu adělí administrace t 1.
->
Ředitel kůru

se přijme
pro farní osadu čítající přes 1300 duší. Požívá
10 korců dobrých polí, jež snadno a výhodně lze

pronajati. Kraj sdravý. Nádraží v místě, poblíže
většíbo města.

Přiblášky dodá dále administrace t. 1.

místo sluhy
do katol. domu, závodu neb ústavu přosí 30letý

desky a válce
nejsolidněji koupíte

silný muž. V elektrotechu. závodě

Adremeusdělíadministracet. 1. Josef Ježek,
radee Králové.FFT EKK >

Kněžskékolárky.
Objednávky obratem,

Nově zřízená

LOp
Cenylevné.

KARLA MACHA
V HRADCI

náměstí Prantiška Joseta
Rychlá obsluha.



Doporučujeme

Nejlevnější u nejyirasnéjš

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

ab

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

> Žádejte cenniky.
|

Ke všem příležitostem

praktické dárky
©) A tallte levné oeay nabácí G

V.Šolc, |
zlatofk a stříbrník,

přícsežný
soudní snalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

datých, stříbrných skvostů a
hodin všehodruhu.

Prodej se zárukou. |

Wa. úění syolčnnspolečnost
sepsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
(proti Grandbotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

== za 4495 až 59
úrok a to dle výpovědi. |

SRÝ“ Složní lístky na požádání zdarma. "9

Uhlí: nejlepšíjakostico nejlevněji. :

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jekoivýtočné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
a jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na aplátkybez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Pitt biUNNHRNÝHRN
„Naše Mládež“
orgán „Sdražení venkovské mládeže v če
vychází všdy 1. a 16. každého měsíce. Předplácí
se 1 výtisk 1 K 70h ročně, při odbíránízejméně

66 výtaké 1 exemplář po 1 K 20 h ročně. Redakcevistrace čmopisu „NAŠE MLÁDEŽ,
Praha II., Opatovická ulice č. 10.

Žádejte číslo na ukázku!

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I.,

č. 146 st., Majá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lébo náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná.
měst: poů loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šťho aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

Sice 1 se šelesnými
vány, stlčmí vsasením.

SAVAJd
UPCKTKTOK

DETE

8“

AAUK

TATOAUO

VDAVAVAVav.

IOATKTRTKYAi

OSLCEA

vší závaznosti ku definitivní objednávce.
PRE“Nesčetnáveřejnái písemnápochva'ná uznání,ij

Založeno roku 1836

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudiy, (aráře ve Výprachtlsleh)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často VYZDAMenaNÝ

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. .

LakaiAASLAA

niobotp0abdccatANT

(SRAT

NARNRNNNHURNHUHRNN

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+*rolejes! done
pnělí veškeré kostelní nádoby a
naciui a to: monstrance, balicby,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, aditelnice, kropenty
atd. své olasiní výroby, "předpisům

A Církevn:m vyhovojící. Staré před
mětv opravoje v původní in'enci a
v ohni slatí a stříbří nebo proti do
přatka za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kásku frank) bez záv-znosti konpě.
Vše se posíld posvěcené. Prdee ruční.

Sklad veškerýchzlatých a stříbrných klemotů,jako: řetězů,

jídelní náčiní seatříbra pravého
| prsteny, tabatěrky | vždyna skladě.1 čínské

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!Dívka
z řádné rodiny,

jež se dobře vysná ve vaření i v jiných do
mácích prácech a která již podobnou elatba
k úplné spokojenosti po více roků zastávala.

prosí o místo na faru hospodyni
k ruce mebo k starším bozdětným

pánům.
Adresu sdělí administrace t. 1.

ŘžJan Horák, :
š soukenník
4 v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná UznÁMÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

: dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

i Ve emnélátkyna taláry.na oplátky bez ní cen!

X C65 GB) XK8JX GODXG63 X

Obehrané piano
dlouhé, dobře zachované, silného zvaka, se velmi

levně prodá
v Hradci Král., Velké nám. č. 30.

2. posch.

DI

X885DA703X665

PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍ HROBY.
KŘÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ 1 MALOVANÉ.

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ.

Klečící „ANDĚLÉ“
a TĚLA PÁNĚ

ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ).

JESKYNĚ sP.M.LOUROD.
——l—ó

JAKOŽ | VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVÉ

P. BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
dopornčoje závod svůj veledůstojnému dacho
vemstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelem, křížových cost
i veškerých chrámovýcu předmětů, jakoš i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venka se nale
*sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čisté uměleckém.
Pláuy a rospočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústolmu j ( dostarím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mpoohbopochvalných uznání po race a hronsová
státní medailies výstavyv l'ardabicích.

OMP>Závod založen r. 1808. "Ja
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Našim voličům!
Říšská rads jest uzavřena. Nikdy nám

k srdci nepřirostla a nepřiroste, poněvad cd
rvního svého počátku jest v přední řadě ba
tou německého centralistmu na úkor svépráv=

nosti s svézákoonosti zemí koruny české. My,
stojíce neochvějně na základech našeho stát
níbo práva, neustaneme domáhati se toho, aby
steroslavný sněm království českého byl jediným
reshodčím v sálešitostech Šivota mašeho národa.

Nicméně nelze však upříti, že muohé zá
lešitosti jsou všem rakooským národům spo
lečné, které také společně cd zástopců jejich
projednávány býti musí, s to jsou v přední
řadě záležitosti nárudobospodářské a sociální.

Toto obojí v paměti majíce, seznáme, co
bylo vlastní příčinoo zastavení činnosti dnešní
říšské rady.

Lid, který oa základě všeobecného rov
ného hlasovacího práva zástopce své do říšské
rady vyslal, doufal, že tato bade se zabývati
blavně řešením ofágek sociálních a márodohospo
dářských, především starobním a invalidním pojišté
mém, skrácením vojenské slušby, sestálněním drah,

očemi; spojené Němectvo však učinilo říšekou
radu rejdištěm oárodnostních sporů, pro které
říšská rada k vážné a prospěšné práci pro lid
dostati se nemohla. A vláda, místo aby posta
vila se po bok lidu, podléhala stále terroru
německého souročenstva. kladouc sájmy Něme
otva výše než naléhavé potřeby lidu.

K tomato počínání vlády a Němectva ne

přihlížeti, s proto etále jsme činili výtky jak
vládě, tak ij Němcům, poukazojíce na to, co do

svéprávnosti a svézákonnosti koruny české a
ráv našeho národa, tak i společných zájmů
jdu az celé duše jeme si toho přáli, abv tento

prvoí lidový parlament pro společné zájmy a
pro blaho lidu pracoval.

Bohužel však nestalo se tak a my těžce
to nesli, vidouce, še zavlákáním záleši

tostí, které do kompetence říšské rady nená
Ješejí, všechna prospěšná práce Be kazí a že
dalekosáhlé opravy národohoapodářaké a soci

FEUILLETON
Kdo jinému jámu — — —

(M) Pan Rosenzweig, majitel výnosného ob
chodu starožitnostmi v Praze, chodível pravidelně
do kavérny »Unione kolem jedenácté hodiny. Jeho
paní mezitím zcela dobře obsterale obchod, který
v té době zrovna živě nešel. Tak i dnes vyšel
s dusného krámu pod širé nebe. Oddychoval bla
ženě, útlé tělíčko jeho jen rostlo a nalóvalo se pod
účinky parného dopoledního slunka. Proběhl ně
kolike ulicemi na širokou Ferdinandovu třídu a
čilými krůčky vpadl do »+Unionky«.

Pohřížil se do novin, prošel bursovní zprávy
a listoval v inserátech. Obchod byl mu nade vše,

»Arnošte, našel jsem nádherný, dosud ne
známý obraz Škrétův.«

»Nemožno le

Pan Rosenzweig nepjel uši. Cože, Škrétůvobraz že byl nalezen? Ten by zrovna potřeboval.
Má pana podplukovníka Dietricha mesi svými od=
běrateli, který je vášnivým sběratelem ových

tí.
M »Nu oprasdu«, pokračoval ve své rozmluvě
vedle sedící starý pán, dle vsezření nějský pro
fessor, ku svému mladšímu opolečníkovi, dle oblis
čeje synovi, svždyt víš že Skrétudůkladně znám («

sA máš jej, koupil jsi jej, tatínku P«
»To je právě to; nemám právě Kdy

bych měl pět est, hoed by byl můj, sepoň pět
set bych mohl ne něm získatle

»Já tě založím, tatínku! Ale jek a kde jsi

úlní ozavřením říšské rady na dohlednou dobo
jsou zmařeny.

My tobo vinu neneseme. Veškerá vina a
zodpovědnost padá na všechay ty, kteří jakým
koli způsobem dělnost říšské rady v mezích
její kompetence zkazili. Klidně bledíme bu
doucnosti vstříc, bez bázaě o národ náš, třeba
does ode všech opuštěn stál v boji za svá
práva sám a sám. Národ náš v staletém boji
8 Němectvem dosud vždycky zvítězil a zajisté
Ze i v nastávajícím urpotném boji vyjde vítě
zem. Jsme bez bázně i olid, jejž sastopajeme,
jsouce přesvědčeni, že spravedlivé jeho soci
ální i národohospodářské požadavky svého
splnění dojíti mosí, 7zdor vídeňské vládě, vzdor
německéma souračenstvu, vzdor nepřátelům u
hněteného lida.

Nebojíme se uičeho a vikobo, právo a
pravda je na naší stravě, a právo proti násilí
a pravda proti lži konečně zvítěziti musí.

V Praze, dne 9. úaora 1909.

Katoličtí říšští poslanci z Čeeh:
Dr.Radolf Horský, Dr.Josef Myslivec,
Václav Mylivec, Josef Prokop, Fr.

Šabate, Ant. Šaobl, Milo Záruba.

Šestnáctá řádná valná schůze Polit.
družetva tiskového v Hradci Králové

dne 16. února 1909.

Vnepřítomnosti ochoravělého p. předsedy
zahájil schůzi za meoší účasti členstva místo
předseda vedp. kanovník dr. Šalc. Přečtěný zá
pisník valné schůze uznán správným. Po té
podána jednatelská zprávu, která poskytla hoj=
nost dokladů o mravním i finančním rozvoji
družstva. Ze aprávy některé význačoější body
uvádíme. V uplynulém roce věnována byla u
silovná péče k prohloubenía sesflení katolické
myšlenky drobnou organisační prací, kterou
provádí zvláštní odbor družstva, diocésní orga
nisační komité. Vydatným průkopríkem této
drobné práce jest laciný týdeoník „Štít“ Jenž
vyžadoval ročního nákladu 16.000 K. Z cbno
80 na provádění org+nisace věnovaného jest
patrno, že není zmařen ani baléř, který věno
ván jest účelům crožstva, jehožto běžné příjmy
a příspěvky plynou jen na časové a potřebné———————Ú
aby se něco nového od starého mistra Škréty na
lezlo.«

»Náhodou. Včera jsem byl v Bráníku na vý
letě. Vlastné ne na výleté; kupoval jsem tam sterý
džbán. Když jsem se vracel Podolím, stihla mne
bouřka, že jsem musel zaskočiti zrovna do jednobo
domku u silnice, Nikdo nebyl doma — jen starý
dědoušek. Laskavě mne přivítal a honem utíkal
do sklepa pro trochu mléka prý, abych spláchl
prach. Díval jsem se tak kolem. Pojednou padl
můj zrak na starý obraz na zdi. Sňal jsem jej,
prohlížel bezcennou starou dřevorytinu, hrubou,
ručně kolorovanou, jekých je po Čechách plno.
Chystal jsem se už zavésiti jej na zeď, ale tu padl
zrak můj do robu, kde pod odlípnutým poněkud
prvým obrazem zehlédl jsem k svému úžasu obraz
drubý, který sloužil prvému za lepenku. Odlepil
jsem roh ještě více a div jsem nezajásal. Objevila
se tvář krásné Madonny zcela stylu Škrétova, Víš,
še se v tom vyznám. V tom už se děda vracel.
Přicbýlil jsem opět vrchní obraz na vzácný ori

Dédoušek přinesl mléko. Napil jsem se s chutí
a sačel jsem:

+Dědečku,prodejte mi ten obrázek,«
>Nemohu, milostpane«, povídá on, »mám jej

po prabsbičce. Co by mi se něj dali? Řeknou.
Desítku, padesát slatých, ty mi nepomohou, Aao,
takble kdybyste mi chtěl dát za něj pět stovek,
to bych si poplatil dluhy na domku a to bych už
tu lítost, že obrázek dávám pryč, oželel. Ale za
pór slstých ničeho bych neužil a neměl bych nic,
A takble kdyš se koukám na ten obrázek, mém
s oěbo radost. Beztoho mi moje nebožka žena
Hkávala, sbych obrázek nikdy pryč nedávaj.c

Jak vidíš, děda za pět stovek by si dal říci
a mohli bychom to koupitl«

Inserly sa počítají [evnd,
Olmovavycházív pálek v polední. Ročník XY.

podniky, kdežto stavební dlaby jsoa amořo
vány výnosem indolta. Organisaci připravována
půda četnými přednáškami, jichž bylo během
roka uspořádáno na různých místech kolem
300. Přednášky tyto konali po většiné členové
výbora pp. dr. Šolc, dr. Reyl, Jakl, dále Šapka,
Možík a jiní, vedle četných absolventů řečnic
kých kursů hradeckých.

K výchově lidových řečníků uspořádán
opět roka minulého v červenci řečnický kura,
jehož se účastnilo trvale LIOposluchačů Řeč
nický kurs zakončen byl zdařilým sjezdem žen,
Jichž dostavilo se na 800, a význačným sjezdem
mládeže se 400 účastaíky.

Politická agitační a vzdělavací práce draž
stva opřena jest o vlastní tisk, jenž vykasoje
čtyři časopisy. Dobře zakořeněná „Obnova“ vy
cbázi již 15. rok a pro svcu důslednost v pro
gramových zásadách těší se vážnosti i u ne
přátelských stran a nalézáobliby zejména v kru
zích vzdělaných. Vzdělání lidové sledaje nový
bojovník „Šiít“, jenž vniká dnes do každé c
sady v diecósi a mobl by se udržeti vlastní
silou, kdyby všichni odběratelé také předplatné
řádně zaplatili. „Časové úvahy“ ve svém 12.
ročníku rozšířily 40.000. hledaných brožar.
P„KoibovnaOonovy“ chystá pro letošní rok ně
které zajimavé publikace.

Středisko spolkové „Adalbertinnm“ utě
šŠenýmzpůsobem sanuje svoje finance a může
me pronésti zcela odůvodněné přesvědčení, že
běbem 10 let veškeren stavební dluh bude u
mořen. Ovšem bez podpory dochovenstva ne
bylo by možno adržeti tuto bašta a kultarní
středisko katolického rochn v diecési a proto
záleží na další vydatné podpoře kléru, abychom
mohli ve skutek uvésti všecky skvělé své
plány se spulkovým svým domem.

Usilovná činnost drožstva povzbuzuje a
posilaje čilý ruch v celé diecési. Tak minulého
roku bylo pořádáno několik skvělých krajin
ských sjezdů: V Týništi (4000 účastníků), v Do
brašce (10000 ú'ast.), v Novém Městě (3000
účast.), v Želicě (4000 účast.), v Chrasti (1000
účast.), v Lomaici n. P.(2000 účast.) atd. V Praze
Da čtvrtém sjezdě katolickém skoro třetina
účastníků byla z bradecké diecóse, takže praž
ský katolický tisk napsal o diecési naší „zlaté
Hradecko.“

Zdárná činnost drožetva podmíněna jest

-|>
»Koupiš jej, tatínku, já ti sám peníze půjčím.

Kdy tam půjdeš?e
sNo —snad ještě dnes bych tam došel k ve

čeru.«
sKde je to?a
pAle — blízko, v Podolí č. 26,«
Pan Rosenzweig dál už neposloucbal, od

strčil noviny, nedopil ani vinný střik, který měl
před sebou, hodil ne stolek 3o haléřů a prchal
jsko štván do svého obchodu.

Vpadl do krámku jako puma. Paní jeho se
děla ve všední tonletté záplstované a šeredném
čepci ve svém křesle, dumajíc o úspěších, jichá
dobyla v neděli v Národním domě na Vinobradech
v koncertě Filbarmonie, Byla bezoučká paní Marie
v těch démantových špercích a těžké hedvábné
robě, ve klerých si ji pan Rosenzweig vodível na
pochlubenou. Teď dřímala, baculaté ručky do di
roka se nepřáhly, když prudce vpadl její pán a
velitel do dveří.

»Marie, bonem klíč od kasy l«
»Copek, copak Josífku Pe
>Mám obchod, báječný obchod.«
Oddělív si značnou částku bankovek, vyrazil

znovu ven. Marie úzkostlivě dívala se za“ ním, po
vážlivě kývajíc blavou. Pan manžel mezitím až
doběhi ke Spálené ulici, vlétl jenom, jako dravý
pták vlétl ne přední plošinu elektrického vsgonu.
Jen aby bo ten starý pán nepředhonil! Tisíce na
tom obrázka může vydělatí Ten vegon, který

jenom hřměl ulicemi, byl mu povozem lavoly. Už jenou kdyby tem byl! . 26. Hkal
ten starý.

Náble vagon zarazil. Byhkna koaci trati u
vyšehradské radnice. Pan Rosenzweig vyběhl jeko
listonoš, když jde domů k obědu, pelašil podél
řeky, do vyšehradského tunela krejcaganého vběhl



štědrostí příznivců a pracovitostí členů. V po
předí příznivoďřdlužno ovásti Jeho Excellenci
pejdp. bisk. dra Josefa Doubravu, jenž proui
kavou orgacidsění akci obežřele řídí a obětavě
podporoje. —

Po zprávě jednatelské podáma příznivá
správa pokladní, která odůvodnila nutnost zří
sení zvláštního pensijního fonda pro úředníky
družstva. Provedenou volboa byli povoláni do
výboru P. T. pánové: kons. rada V. Ublíř

ředitel dr. Reyl (jednatel), prof. dr. Novotný
(pokladník), arcíděkan dr. Mrštík, ředitel se
mináře Nývlt, děkau Kousal, vikář Seidl, farář
Vaněček a kaplan Beneš.

Za náhradníky zvoleni pp.: ředitel Sekera,
sekretář dr. Šetina, katecheta Jakl a vicerektor
Keppl. Revisory účtů zvoleni pánové: Nývit,
Koosal a Sekera.

Při volných návrzích vyhověno běžným
potřebám spolkové agendy.

Valná schůze konána za povznesené ná
lady, neboť jednotná idea adržuje všecky pra
covníky ve svornosti a v náležitém sooladu
s vrchním pastýřem. Další cestě dražetva za
světlými ideály zdař Báh!

Dopis z Prahy.
Jak správní rada společné vodárny hospo

daří. Zásluhou zasílatelské firmy „J. Kosta“
v Praze vyšlo v minolých dnech na jevo ně
kolik dokladů o tom, jak správní rada spo
lečné vodároy král. blav. města Praby a před
městí hospodaří a jak nepravými zprávami
hledí omluviti toto jednání. Letos po Novém
roce dala správní rada společné vodárny roz
blásiti, že byla nucena zadati doprava rovr pro
nový pražský vodovod — německo-židovské
firmě „Schencker a Spol.“ poněvadž firmy
české byly nejméně o 13000 K dražší. Neu

nosti pochopitelný rozruch a české dopravní
firmy dostaly evůj díl, že nedovedou konku
rovati s firmou německo-židovskoa. V ne
dávných doech vyšly však na jevo ku všeo
becnému překvapení věci, které jsou smutným
dokladem neprozíravého hospodaření správní
rady a protekčního systému, který tato kor
poraci ovládá na velkou škoda poplatnictva
pražského.

Jest nad veškera pochybnost nyní zjištěno:
Že správní radě společné vodárny očinila česká
dopravní firma Kostova nabídku, že obci
pražské ušetří nejméně 60.000 koran, badou-li
firmě této svěřeny k dopravě roury na nový
vcdovod pražský. Nabídka byla velmi podrobně
odůvodněna a doložena, leč nedošla milosti
správní rady, jejíž jeden vlivný člen prosadil
zadání dopravy rour firmě německc-židovské,
poněvadě u léto firmy má ve slušbě svého setů.
Vlivným tímto členem jest člen sbora obecních
starších, stavitel Antonín Novotný.

Na voličstvu jest, aby při doplňovacích
volbách příštích proneslo o této méně záslažné
činnosti svého delegáta a zástupce svůj úsudek.

a už sypsl dolů do Podolí—Dvorců. Očkajeho
blýskala se strany na stranu, s domu na dům,
s čísla na číslo.

Aba, tady je číslo 20!
Domek otrhaný špinavými okénky smutně

hleděl do světa. Pan Rosenzweig vešel. Pejsek —
nebyl větší než chundelatá čepice — se rozštěkal.
Pronikavý jeho blásek vyvolal ze světnice stařečka.
Zivý, usměvavý, sdolíčky vlících, malý, ale sporý.

»Co by si vinšoval pín?a
sAle máte prý tady nějaký starý obrázek,

koupil bych jej.«
Stáříkovi se zaleskla očka. Zavedi pana Ro

senzweiga do světnice a umlouvali se. Trvalo to
hodně dlouho, než pan Rosenzweig vyšel, tiskna
k srdci drahocenný obrázek. A zase utíkal. Ani
neslyšel, když'vchodbě za ním ozval se výsměšný
chechtot. To stařeček se smél. — — — —

sMarie, podívej se.«
s»Nač, na ten škvárie
»Marie, ten Obráz mne stál šest setl«
»Blázne, ožedračít nás chceš, vyhazuješ

peníze.« :
" oNepovídej, Marie — a podívej se.« Pan

pomocí a slavhostně jal se odlépovat vrchní obal
strtnéhb mistra. Šlo to snadno. Obraz, jenž visel
dloůbo na vlhké stěně, dal'se' stábnouti lebounce,
Alě“po svrétěm tělo 'kosfibatým. písmemnia: 0" 2 —
7 Kdo jinému jámu kopá, sém do ní padá!s

Dobté chuýtánít To býl Škršta! A mafné
$ylo bledání stařečka v č. 26. v Podolí, který ši
atjtl pokojíkjenítd týdena jeké týžden odešel;
efýrné Bylo“ pátrání“po 'odéch dvou tozmloudvají
<ř6h„vkátirně +Unton.d Pah Rošeňzweig'býj ne
šťésterí. Měřič mu říkáVale: »Jen róby ti nasadit fe

Po sensačnímproosu. Sensačníproces 8 ří
ditelem železářského kartelu Kestráskemod
kryl velice mooho ze ulisí Staroměstské
radnice, na čem vedoucí toho času straně mla
dočeské velice sáleželo, aby zůstalo zakryto
na věky roněkou tajemnoo. Byla vysvětlena
úšasná lehkomyslnost, s jakou adělována tajemství
ofert osobám mímo veškerou obecní sto
ficím a vysvětlena i překvapující okolnost, že
Nehrabrý“ zautance obecních zájmů, dr Karel
Černohorský, jebož čionost častěji po zásluze

jsme ocenili, jenž, jak známo, šel ke kartelu
s nabídkami, měl společníky. O dobro obce
pražské stejně pejlivými jako dr Čeroohorský
jsou osvědčení zajisté ve službách obecních
pánové cís. rada Červený, cís. radaSchiller a
stavitel Seifert! Jak při procesu vyšlo na jevo,
doporačovali tito tři obecnístarší dru Černo
horskémo, aby ke kartela šel vyjednávat, a
vyslali bo k zástapci Kestránkovi!!

Klab obecních starších mladočeských se
Šel se po procesn k poradě, v níž přetřásány
okolnosti, které nastaly po procesu, který tak
uboze pro čelného předáka klubu dra Černo

„horského dopadl, že byl nacen poděkovati 8e
se všech s'ých hodností ve sboru obecních
starších a vzdáti se i mandátu. Pražeká veřej
rost očekávala, že klab učiní z porážky dra
Černohorského důsledky, a vyzve jeho společ
níky ku vzdáví se obecních hodností, leč k o
bojímo nedošlo. Byly ponše „vysvětlovány

„různé ckolnosti procesa“, byly vyslechnaty
řeči členů klabu: Červeného, Schillera a Sei
ferta, čioěny jim ostré výtky, Ječ důsledků ne
učiněno! Páni podrželi své fonkce a odcházeli
spokojeně z porady, jako by byli docilili ú
spěcha nejtrvalejšího.

Nemůžeme nežli se diviti mravnostním
názorům lidí, kteří zneužili důvěry svého vo
ličetva a zašli na cesty, po nichž na Staro
městské radnici v minulých dobách se necho
dívalo. Kdyby ve adrožení dra Groše bylo
smyslu pro konání povinnosti, bylo by bývalo
jedině možným následkem, aby obecní starší

ervený, Schiller a Seifert poděkovali se ze
svých hodností okamžitě — a nebylo by sáh
nuto ke kličkování, až jak bodon zníti — —
stencgrafické soudní protokoly! Nač panstvo
čekalo? Stačilo přece přesvědčující faktom, že
dr Černohorský, ten prototyp mladočešství,
hrabivosti a boacharonství padl, jak si zaslou
žil, a že padl s ním i eystém, který ponižoval
radnici, ovládanou tímto mužem za slabé roky
dra Groše — —

Inu, vždyť bylo usneseno, aby dr. Pinkas,
čelný člen adraření mladočeského, podal pro
hlášení ve schůzi sboru příštího měsícebřezna|
Ještě štěstí, že v března — neboť ueuplynulo
ani 24 hodin a již mladočeské zprávy hlásaly,
že prohlášení nebude podáno. Věříme, že těžko
jest podávati prohlášení — —

Obrana.
Vrehel farisejství. „Český Učítei“dne

10. t. m. pod titolem „Nenávist kněze až za
hrob“ horší se na vikáře toulonského, že 0
depřel církevní pohřeb radikálnímu poslanci
Poissonovi, jelikož zesnulý Llasoval pro zákony
proticírkevní a hlasování svého nijak nelitoval.
K tomu dodává orgán organisovaných konsavě:
„A odpust nám naše viny, jakož i my odpoa
štíme...“ — Pane Tačko, nebylas posměchem
vytýkána veliká vlídaost církve k lidem miwo
katolického smýšlení právě z krabů pokro
kových? Mohl protikatolický poslanec, který
přece bojoval proti církevnickému nátěra Frau
cie, státi o to, aby ho k hrobu doprovodil
kněz? Vždyť by přece radikální orgány pří
tomnost knaězovapři pohřba toho poslance pro
hlásily za katolickou dotěrnost, za snesvěcení
památky „pokrokového“ muže, třeba že si ro
dina zesnulého církevní pohřeb svého člena
přála. Nenazvaly by to právě pokrokové listy
násílím oa mrtvole? A pak — což si myslíte,
še kněžstvo tolik utištěné a radikálními po
elanci tak bezohledně odkopnuté má přední
povinnost v nevážnost uváděti církevní obřady
otrockým poslahováním rozhodným nepřátelům
katolické církve? Vědyť vaše etrana přímo
vášnivě pronásledaje ačitele, kteří mají jiné

-smýšlení než rašínovský generální štáb. Nechce
jim dopřáti ani náboženské arobody — natoš
aby čímkoli representativoě activala jejich pa
mátko! „A odposť nám...“ V tomto poukazu
zrcadlí se jasně pokrokářská Úúlooofie,která
dovede býti od případů k případě bodně

T

protní. Dal odepřením pobřbu oBeu vikář co
prárda na jevo „nenávists£ za brob“? Vědyť

ce některý padtof mé též některého koto
ik ráď a přece ví, še -by bylo naprosto' ne
vhodno, aby obřady nad mrtvolou toho kato
Jika vykodával os — evnogelický ferář. Velice
obrotně dovede pokrokářeká jísltvost vybírati
eítát £ ovangelia — pro vlastí tendenci. Za
pomaěl věnk „Čes. Učitel“: sůmyslně dodati,

te dlé slov PlemaSlovék nepoelouhající církve
mé býti povašován ze pohaan a pabřikána, še

Kristus neměl v ústech pouze ky, ale

i olova opravedlodati a že jednou bla saty, kteří se chovali k posvátnému mlsta sroves
tak Ihostejně, jako onen poslanec. Připom e
to jen proto, aby 80 ukázala farizejská „lUdu
milnost“ pokrokářského eofisty v pravém světle.
„Odpust nám ...!* Tak volají ti, kteří schva
lovali bezcitné vyhnání obětavých řebolnic
z francouzských nemocnic. Ano,odpostiti nofno
každému, i pokrokářským fanatikům. Ale proto
nemusí kněz znehodnocovati církevní obřady
poslahováním lidem těm, kteří jsou od církve
dále než věřící žid.

UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY
RNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

© váech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

8 východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
V Hradoi EKrálové.

(Založeno r. 1869).

Nové jísdní řády.

Politický přehled.
Nová vláda pustila se již do vyjednávání.

Nezdar jednání na říšské radě poučil vládu,
juk jinak ani býti nemůže, že těžiště vší poli
tické situace točí ge stále kolem otázky česko
německé a že ta jedině může býti řešena na
sněma království Českého. Jedná se jí tedy o
to, aby sněm český stal se dělným, ač bned jí

známých požadavků německých nemůže býti
ani řeči o dělnosti sněmu českého. Přes to bar.
Bienerth vyjednává 8 předáky českými i něm:;
vědyť chce míti vláda klid i na říšské radě,
jiš prý co nejdřív svolá, aby si vymohla pře
devším předlohu o rekratech a postátnění drab.
Proto vábí rozezlené Čechy a nepovolné Němce,
slibojíc jim pro případ parlamentarisace kabi
neta čtyři ministerstva: veřejných prací, spra
vedlnosti, železnica v, učovánínebo orby. Jiho
slovany chce vláda získat zřízenímkrajanského
miaisterstva jihoslovanského.

Nejlepší odpovědí na plány vládní jest
otvoření Slovanské jednoty. Dae 17. t. m. do
poledne o 11. hod. konala se va Vídni společná
porada zástupců slovanského centra a svazu
českých klubů, kterou řídil dr. Pacák. Přítomni
byli: dr. Čelakovský, Šilinger, Maštálka, dr.
Šusteršič, dr. Ploj, Hlibovický, Karylovič, Ka
lioa a Důrich. Po návrhu dr. Šastaršia vy
pracován a sobválen organisační statut, jenž
má umožniti společný slovanský postap v par
lamentě tím, že slovauské klaby utvoří spo
lečnou organisaci nazvanou Slovanská Jednota.
Sdražení toto bude čítat 122 poslanců a bude
tudíž nejsilnějším parlamentárním svazem. Dle
ustanovení organigačního statuta bude se vo
liti společný výkonný výbas Jednoty. Parla
mentároí komisse ovšem zůstanou. Ve věcech
důležitějších usnáší ae svaz většinou dvoutře
tinovou, při čemž má kašdý klgb jeden hlas.
— Kluby o více než 10 členech mají dva hlasy,

Autonomie jednotlivých klubů nebude nikterak
porošena. Nové sdražení je dalším praktickým
krokem v provádění slovanské vzájemnosti
oa půdě parlamentárgí a krok ten budejistě
rozvážnou a poctivou veřejností sloranskou
s radostí uvítán.

Proti vládě Bienerthově stojí tg mocná
slovanská bráz, e kteroa musí ge již počítati,
Nedůýéra proti bar. Bienertiovi šíří ne | v ně
mecké straně křest. apciá|ní, a osazuje se"

sbody slovanského |Poselety“ 1
ppslání "6ur. Blenertha skončí fiaskem.

Otázka balkánská dosud čeká na své ey
řízení. Vyskytojí se správy, še Rakousko o
drželo od velmocí svolení k zakročení proti

jsků, a že mezi oběmá státyskotečně vesuse hlásá, že Rabkó a ostatní velmoci v 'Bě.
lebradě okamžité zakročí, jakmilě BySrbsko
vářůě ohrozilo mír a še drbeko pak:tomuto
nátlske také povolí, V anglickétrůodí. řešíná

raví, še vyhlídka na urovnání zápletek ma
ikáně podatatně.aa sloplila. a še dabodnutí

připravované wosi Tareckom.nRakonskam a



Toreckom a Balberskem jest dobrýmzas me
ujm. Sostrné dobodnatí Bakonska « Tureckem
zakůlilo se pověked směnou ministerstva v Ta
recku, v jehož četo se dostal Hilmi paša. Sr
bové zajásali, Ze dobodnutí chystacé roz adne
Ge sase, sale sotva se tak stane, ježto Hilkmi
paša a ministr obchodu spolopodepsali proto
kol o duhodnatí. I mesi mladoturky jeví sa
snaba, aby se dohbodnatí brso stalo skutkem.
Ovšem jestliže i smírné plány turecké nebadoa
zmařeny nenadálým výbuchem, který by věru
nebyl něčím novým za nynějšího stálého kva
šení v evropské říši sultánově.

Umělecká terrakotta

Kassety papíru

Alba na fotografie

Rámečky na fotografie
má v největším výběru

Z činnosti katol. spolků.
Lidový spolek křesť. sociální vJa

roměři uspořádal v nedeli dae 7. února před
nášku, při které velice krásně promluvil o době
husitské dp.Jiří Sabula z Hradce Král. Přednáška
byla velmi pczorně vyslechnata a potleskem od
měněna. Jelikož nikdo na odchod nepomýšlel, po
žádal p. předseda dp. řečníka, aby na všeobecné
přání ještě něco promluvil. Tu dp. řečník vylíčil
rozdíl mezi člověkem věřícím a nevěřícím. Zaplať
Pán Bůb dp. řečníkovi. —-Zároveň vyjednáváno o
tamburašský večírek; dp. slíbil, že vyhoví. Daro

p obraz byl spolkem prodán za 24 K. ZdařBůh! —
Katolická jednota paní a dívek

w Pardabicich pořádáza laskavého spolnúčin
kování některých výborných domácích sti dne 21.
t. m. zábava s pestrým programem v místnostech
Měšťanské besedy v Pardubicích

Z křesť-sociálního lidového spolku
v Bí!. Podolí. Dne 31. ledna t. r. pořádal
spolek v bostinci p. Radovnického v Bíl. Podolí
spolkový ples, který vynesl čistého výtéžka přes
44 K. Den před tím pořádali v jiném bostinci
agrárníci podolští vadorobál „střelecko-rolnický“
(původně chtěli na týž den, ale sklaplo jim) a
vynesl jim, ač byl elitní, 10 K. Má úcta| Každému
dtverlistek nesvědčí. Honza Nalezinků ať leze na
zelinku.

Z Chrasteeka | Naše katolická mládež
tuží se výborně. Doe 7. t. m. sobrála za spolu
účinkování některých členů Všeodbor. sdružení vo
dvoraně p. Kličky v Rosicích divadelní bru od J.
K. Tyla „České amazonky“. Veliká dvorana byla
před početím téměř přeplněna obecenstvem napiatě
očokávajícím, co mládež dokáže. A mladí ochot
níci provedli své úloby znamenitě — sč byli skoro
všichoi na prkoech nováčky. I písně do děje vlo
šené předneseny celkem zdařile. Výtečaě byly
nacvičeny pochody žen © kopím a společné tance.
Obecenstvo silným potleskem dávalo výraz avojí
pochvale. Projeveno obecné přání, aby s: hra o
pakovala co nejdříve. Přání lidu vyhověno dne
14. t. m. Vyznamenali se svými výkony zvlášť
pp. Jan Žák, K. Chmelík, Krlíš a slů. Čermáková.
1ostatní zaslobují se svoji dovednost plné po
chraly. Hlavní zásluhou mají o zdar večera dpp.
J. Beneš a K. Kerhart £ Ohrasti, kteří umějí vý
tečně mladé afly oacvičiti.

Z Hiadotic a Ronova m. D. Odbočka
sůle „sdrušení katolické mládeže“ pořádalaschůskn
dne 14. února b. r. Mezi nás přišli hboriví pra
coynici naši dp. Karel Bláha, katecheta a vip.

váha Rlenda, kapiam= Rodóva a. D. Sbromáhi vřele vítají své duchovní pracovaíky. Po té
povctává dp. katecleta Bláha a počíná avoji pro
pracovanou řeč heslem sv. Augostime, jakožto
předmlova: Ve věcech natných budiž jedaota,
v pochybnýeh volnost a ve všech láska. Praktická
přednáška s obora sdravotnictví byla přijata a ve
likým povděkem a řečníka byl odměnou upřímný
potlesk: Nato ujímá se slova vip. Martin Klouda.
Diví se, že přicházejí k nám lidé a vábivým bc
slem „Volsé myšlenky“. Namítati se může, že
přece každý člověk může míti zájem o volnost

v myšlení. Cef by vás netěšilo, kdybychom si
mobli mysliti, žeSX 2-5, že trojúhelník jest ku
latý, že česká politika rozhoduje již ve Vídni o
osudech celé říše a pod? Tohle všecko však si
mysliti nesmíme, poněvadž nám (to zákony zdra
vého myšlení nedovolují, a proto každý musí uzaati,
Še ve volném myšlení a sejmésa v projevu jebo
Dám ještě mnoho překážek brání. Volná Myšlenka
jako bladná nauka má dvě sákladní zásady: 1. Ne
věřím nic a spolébám j-n oa svůj rosum a 2.
Uznávám jen náboženství lidskosti Zásada prvá
uespočívá aa pravdě, protože není ani jediného
človéka na světě bez víry. Natao rozeznávati víra
dvojí: přirosenou a nadpřirozenou. Nadpřirozená
jest založena oa Božské autoritě, na sloru Božím
a upravuje náš poměr k Bohu. Přirozená víra pra
mení = vášnosti, jakou chovám k hodnověrným
lidem a umožňuje nám soužití 8 nimi a duševní
rozvoj. Přirozeoá i nadpřirozená víra naše spolébá
sice na autoritu, ale není proto slepou, nýbrž pod
fizuje nás jen tehdy autoritě, když tato ukázala
se býti hodaověrnou a když dokázala, že nutoč
musí vyžadovati ode mne víru a soublas. Kdyby
člověk věřil jen tomu, o čem se sám přesvědčil
svým vlastním názorem, pak by vaše vědomosti
byly velmi mepatrné. Volní myšlenkáři zuvrhují
víru nedpřirozenou t. j. ve zjevené náboženství
Bohem, ale sami žádají, aby jim jiní věřili Všecko
připisují ve světě silám přírodním, a přece jich
dosud nikdo neviděl. Vyžadují víru od avých stou

báchorky učinili lidatva přijatelnější. A této „vě
decké“ methodě, plné dogmatiemn, antoritářství,
nesnášelivosti, pověrčivosti a neomylnictví, máme
dáti přednost před věčnou pravdou náboženskou,
taiciletou zkušeností osvědčenou, krví Kristovou a
ev. mučedníků dokázanou a vlastní zkušegostí
procítěnou? Nikdy! Nato přechází dp. řečník ku
přednášce, kterou konal Dr. prof. Nábělek dne
2. února b. r. v Prostějově. Týž praví: Společ
Dost lidská rozestupuje ge ve strana těch, kteří
v Boha věří a těch, kteří nevěří. Ti, kdož nevěří,
organisují se ve sdružení Volné myšlenky, které
založeno bylo před 28 roky v Belgii a všude za
kládá své skupiny a odbočky. V Čecbách vydává
sdružení toto listy „Volnou Myšlenka“ a „Voloou
Školn“, „Havlíčka“, různé brožary a poblednice
za hlavní redakce pp. Pelanta a dra Bartoška
Volná myólenka má sice v pregramu hájiti volnost
přesvědčení a projevu každého, ale ve skutečnosti
sleduje cíl: znásilnit a vybabit kašdé náboženatví,
zvláště katolické. Řeč sledována byla s neobyčej
ným zájmem a ku konci odměněna neutucbajícím
potleskem. Nato dává dp. Klouda praktické pokyny
a udává směr, jakým se musí v organisaci mládeže
postupovati. Potom Mařenka Petržilková přednesla
zajímavý výstup „Švanda“. Dále táž překvapila
přítomné e Jos:fem C+mperou výtečně nastudo
vaným kupletem „Kdo má pravdu“. Nato zpívána
koleda: „Poslyšte bratří jen“, písně „Křesťanských
sociálek“, „Pr.Č jsem ubohá na teu svět se zro
dila“, „Kde domy můj“ ; přednesena jedna vtipná
apekdota a ochůska sa neobyčejně ardečná a
upřímné nálady ekončena. Další práci „Zdat Bůh!“

Z Řestok. Katol. mládež řestocká pořádá
v neděli 21. února v hostinci p. J. Malinského
v Řestokách divadelní bru „Chudý pleničkař“,
obraz ze života se spěvy dle R. Kneisla. Začátek
o 7 hod. večer. Přátelé, dostavte «e tam v bojném
počtu!

Z Kolína. Elitní věneček, pořádaný zdej
ším křest..soc. epolkem, atkvěle se zdařil. Jednotný
úsudek zněl, še v žádném plese tak milo nebylo,
jako na tomto věnečku. Zábava byla nenocená,
takže i nepřísnivci tohoto spolku, které jen zvě
davost, „jak se atadení budou baviti“ notkala do
tohoto věnečku, otevřeně vyznali, jak ti „stadení“
se dovedou pěkně baviti. A při této zábavě neza
pomněly naše šlechetné slečny členky na trpící,
neboť o půlnoci vybraly pro „Útulek sv. Josefa“
20 K. Na věnečku tomto byly četné sdejší spolky
a korporace zastoupeny deputací. — Spolek od
bývá avou valnou bromadu dne 21. února t.r. —
Týden na to 28. úaora t. r. pořádá spolek iva
deloí představení: „Chléb z milosti“

Zprávy místní a z kraje.
Sekůze městské rady dne 15. února.

Mlstnímu odboru Ústř. Matice Škol. propůjší ae
městské Klicperovo divadlo oa den 19. května
1909 k uspořádání divadelního předatuvení. — Vý
kaz pokl. hotovosti se dne 8. února 1909, výnos
c. k. okres. bejtmanství, jimž se uděluje sl. Anně
Cbaavátové v Hradci. Kralové koncesse ku provo
zování živaosti hostinské a výdepnické v domé čp.
106 a zpráva p. dra Al. Zimmera, práv. zástopce
obce, že odvolání p. Jos. Hladíka, podané ve eparu
Jebo o náhrada za úraz pr.ti obci, rozsudkem
c. k. vrchního zem. soudu v Praze bylo zamítouto,
byly vzatý na vědomí. — Přípis c. k. olktres. hejt
manství, jímž toto vybízí ku saplacení dlušného
Šosorného a upozorňuje na revers s 15. září 1863,
dle ačhož věnná města po úmrtí dočsené královay
aneb, pak-li by táš vé stavu vdovském vstoupila

| do drabého manšelství, se vším příslušenstvím a
důchody. spět připsdnouti mají králi, pokud se týče

koruně, postoupí se městskému zaatopitel
stva. — Schrálena byla koupě nového stojanu
pro ústřední topení v budově městských škol od
Českomoravské strojír;y. — K žádosti c. k. okres.
hejtmanství svolí se k uložení štěrku, určeného
pro silnici, vedoucí od Labského mosla k „Pěti
domí“, podél rigolu eilnice na západní straně na
břeší Františka Josefa v jednotlivých meolich fi
gurách. — Schválena byla likvidace výloh a náhrad
za přechodné ubytování vojska ve IV. čtvrtletí
1908. — Jedné žádosti za podpora nebylo vyho
věno pro nepříslušnost, jedna žádost za zvýšení
podpory byla zamítnuta.

Program pro řádnou schůzi měst
ského zastupitelstva v Hradel Králové,
jež konati se bude v pondělí dne 22. února 1909
o 2"/, hod. odpoledne v zasedací síni. Rozbodge
se o žádosti kuratoria průmyslového musea. zdej
šího stran doplňku financování stavby mugejní bu
dovy. — Stane se usnesení o koupi části domu čp.
171 v Hradci Králové od pp. manželů Františka
a Marie Chrudimských za K 5000 k rozšíření uli
ce. — Dá se vyjádření o žádostech: p. Jos. Ra
síma, hostinskéh), za koncesi hostinsk)u pro dům
čp. 385 v Hradci Králové v bloku IV., p Anto
nína Vokala, bostinského, za koncessi kavárenskon
v domě čp. 291 v Karlově třídě, p Václava Brzka
za koncessí hostinskou pro dům, který hodlá po
staviti v tovární čtvrti v bloku VIL. na parcele č.
8. — Projedná se obecní rozpočet na rok 1909.

Dary. J. Exc. nejdp. biskup Dr. Doubrava
daroval jednotě katolických tovaryšů v Hradci Kr.
200 K a Politickéma družetvu tiskovámu 600 K.
Vsdp. kanovník Pogert věnoval tovaryšské jednotě
10 K. Šlechetoým dárcům OJpiať Bůh! — Pí.M.
Netuková se Slez. Předm odevadala naší admini
straci 2 K na „Útalek av. Josefa-“

Ples jednoty katollekých tovaryšů
vydařil se v každém směru znamenitě. Prostranná,
vkusně dekorovaná dvorana „Adelbertina“ hostila
v týž den tolik jaré mládeže, že by žádný jiný
sál tukového návalu nepojal. Ples navštívily bojně
živnostenské kraby zdejší, takže ples jedaoty čí
tati lze K nejzdařilejším plesůmsezóny. Spolkové
pokladně vynesl také slušný příspěvek na spolkové
výloby. ..

Dátklivá výzva mojitelům účtů u
poštovní spořitetay ! Výbarobchodníhogre
mia v Hradci Králové usnesl se ve své schůzi
dne 9. £. m. bromadaě žádeti poštovní spofitelnu
ve Vídni, aby nejdéle dnem 25. února 1909 ve
škeré dopisy, výtahy účtů a veškeré příloby byly
zasílány v jazyku českém. Nebude-li spravedlivámu
tomuto požadavku vyhověno, budou veškeré mě
mecképřípísy spěl vráceny. Vyzýváme k svorné
součinnosti veškerá bratrská gremia a všechay
jedootlivce, již jsou majiteli účtů u pošovní spo
řitelny. Kdo česky jen tr.chu cítí, jistě v této
očistné akci svojí účasti neodepře a přispěje v tak
tradné době, kdy českému poštovnímu úředníkujest
po úmavné prácí i mocleh v německém městě odpí
rám, k dosažení práva a apravedlaosti.

7 městskéhoprům musea v Hradel
Králové. Cítárna musejní otevřena býla v mě
síci lednu třináctkráte po 2 hodinách a vykazuje
návštěvu 879 osob a gice 328 studujících, 228
žáků odbor. Školy, 152 živnostoíků, 118 učitelů a
úředníků a 53 žen a dívek. V čítároě vydáno ma
618 šádánek a použito 367 avazků odbor. spisů
a 323 děl předlohových s více než 16180 předl:
bami. Domů učiněno 302 půjček a vypůjčeno od
117 studujících, 66 žáků odbor. školy, 61 živnost
níků, 37 úředníků a učitelů a 14 žen u dívek 286
svazků knih a 1419 jednotlivých předloh. Do
okolí vypůjčeno 21 osobou 43 svazků koib a 643
předloh a sice 5 učitelů, 10 živnostníků, 2 stu
dující vys. škol, 2 správy škol obecných a I apráva
školy pokračovací průmyslové. Řada časopisů opět
rozmnožena Kurs lakýrnický byl z:hájen 8. úoora
0 2. bod. odpol. Přednášky. Va čtvrtak dne 14.
ledua předaášel p. V. Škoda, sgchař ade,.o ma
mora a jeho upotřebení. Přednášku pečíivě peste
venoa přišlo vyslechnouti 28 osob .a z mich živ
noatníků -ani tolik, c> by na prstech spočítal. A
přece obsah její byl zajímavý nejen pro sochaře
a kameníky, ale hlavoě pro truhláře nábytku.
Podán v ní byl mnobý cenný pokyn. Ani drghá
přednáška dne 21. ledna nenašla zájmu u našich
živnostníků, ačkoliv thema „Národohosp. výšaam
umělecko-průmyslovéhohoutí“ bylo voleno výbradoě
s ohledu na ně. Třeba účast byla větší než. při
prvé přednášce. přece jen již osoba, p přednáše
jícíbo insp. Z Weigaera z Praby shromáždila všdy
zoačný počat živnostnictva. Póko6 účasti těšila se
přednáška p. iasp. R. Urbana s Prahy29, ledna.
Předaášei o blahobytných zařízeních pro dělnictvo
8o zřetelem lt obývání. Přednášky.p. iož. jako
vády mile pobaví i poučí. Dále jsou na přograma

přednášky das 25. února p. inž... nrgeha 0telegrafii, telefonii a přenášení obrazů o,dálky
bez drátu, pp. prof. Rudls a uč. Kysely „O mod.
směrech ve vyučování kreslení. Přednáška p. K.
Drořáka „Uměl obrásky ze Slovácka“ pro uchu
ravění p. přednášejího bylo nutno odložiti 9.14
dní. Výstavky. V tržnici vystavena kolekce hraček.
Od 10. úaora vystavena kolekoo českých „kera
miokých prací anačky „GratitoR“, ktere vzbuzují:



všude zaslonženou pozornost. Prodej těchto převsal
p. knibkupec Píša. V dabnu otevřena bude vý
stavka barevvých leptů Šimonovýchs plaket Špa

nie ových. V květnuje fotografiíberlínskéhoústava pro vyměřování a zobrazování uměleckých
památek Dile výstavka návrhů a rozpočtů na ro
dinné a děloické domky, jakož i skupinové domy
nájemné. — Dárci. Pan Jití Tolman, kuihkupeo sde,
věnoval moseu orig. olejomalbu J. Feikla 8 mod.
rámcem. Pan V. Úbelapa,malíř v Kaklenách dvě
větší nádobky s víčky, majolikové, sčínakou malbou.
Český výrobek z let 1820. Malou vásičku s fg.
emailovou malbou čínskou. Ze přispívajícího člena
přiblásil se p. V. Podolník, malíř v Třebechovi
cfeb, a živnostenské společenstvo ve Vysoké n. J.

V závodě ce.a k. dvorního fotografa
p. cís. rady J. F. Lasghanse vystaven ve hlavní
výkladní skříni proti Grand-hóteluvelice sdařilý
portrét Jeho Exce!lence ministra Dr Albína Bráfa.

Beseda v Hradel Král. odbýváv 50
botu 27. úaora 1909 o 7. bod. večerní výroční
řádnou valoou hromada v sále Besedy. Program:
1. Zahájení starostou Beszdy. 2. Čtení protokolu
oslední valné bromady. 3 Zpráva jednatelova. 4.
práva pokladníkova. 5. Zpráva revisorův účtů. 6.

Zpráva knihovníka. 7. Zpráva správce čítároy. 8.
Zpráva správce domu. 9 Čtení a schválení roz
počtu pro rok 1909. 10 Volby: a) starosty, místo
starosty a pokladníka; b) LOčlenného výboru a 4
náhradníků; c) revisorův účtů. 11. Dražba novin.
12. Volné návrby a návrby výboru.

Krádež dříví. V pondělí nebo v úterý
tento týden byla firmě K. V. Skuberský odcizena
ze skladiště u přádelny dra Auingra prkna v ceně
přes K80 —. Policejní vyšetřováníbylo zavedeno.
Poškozená firma určila za vypátrání vinofka od
měnu K 20 —.

Zábavný večírek pořádá v n.děli dne
21. úsora 1909 v Adalbertinu odbočka Věeodb.
sdružení křesť. dělnictva v Hrad:i Král. — Pro
gram: „Boz kabátu“, žert o jednom jednání. —
„Misota“, veselobra o jednom jednání. — Sulové
výstupy a koplety. Začátek o půl 8. hod. večer.
Vstup za osobu 50 h, rodina 1 K, členský lístek
30 bal. Po vyčerpání programu volná zábava.

Velký komecert Marie Dvrořákové, vir
tmosky na klavír, a Elly Stillerové, virtuosky na
housle, pořádá se v neděli 21. t. m. o půl 8. hod.
večer v Klicperově divadle v Hradci Králové. —
Program: 1. A. Jiránek: Sonata pro klavír a hou
ale. 9. Pabst-Čejkovaki: Paraphrase de Concert sur
opéra „E+gene Ooěgin“ Kavír solo. 3. Saint
Sašns: Koucert b Moll pro housle. Allegro non
troppo — Aodantino gaasi Allegretto — Allegro
non troppo. 4 Dvořák: Suita h Dur op. 98. Mc
derato — Molto vivace — Allegretto — Andante
— Allegro. Klavír solo. 6. J. S. Bach: Giaccona

ro housle. 6 a) F. Chopin: Ballada as dar. b)
. Lisst-Paganini: Campanella. Klavír solo. 7. P.

d. Sarasate: Cikánské Melodie Housle solo. —
Klavír Petr t — Ceny míst: Loše 6 K, křeslo a
tribuna 1 K 60 b, I. místo 1 K 20 bh, II. místo
1 K, sedadlo na galerii 60 h, parket 60 h, par
terr 40 b, galerie 30 h, studentský, vojenský a
dělnický lístek do parketu 40 b, do parterra 30

h. prodej lístků v knibkupectví p. Píšy.
Provokace či bestaktmost? Nasobec

ních nárožních tabulích stkví se plakát časopisu
„Lidu“ s karrikatorou kněze. Jsme toho náhledu,
že obecní tabule má sloužiti v přední řadě ka
podpoře živnostenského ruobu ve městě a k ozna
mování všeobecně prospěšných podoiků K účelům
provokačním však tabule obecní rozhodně nejsou
a protestujeme proti takovému zneažití jichjménem
kleru zdejšího, jenž patří také do řad poplatníků
obecních. Klademe obecní správě otázku, zdaš by
dovolila vyvěsiti karrikaturu žida na obecní tabuli?

Poštovní schránky u Graod-hotelu,kraj.
souda, spořitelny, p. Hellwicha, u blavní trafiky a
na Malém náměstí vybírati se budou od 1. břesna
o 7 bd. 15 minut večer.

Na vzdělání českých dítok v Jasyku
mateřském přispěl v měsíci prosioci 1908
spolku „Komenský“ ve Vídni IIL.-3 Strohbgasse 45,
který vydršuje 3 obecné školy, školu pokračovací
pro ačně o 8 odděleních, 2 opatrovny a 6 škol ja
zykových a 14 odděleních politický okres Hradec
Králové: Bělč. Obecní úřad 5 K. — Hradec Kr.
Dr. Ippen 5 K, Dr. J. Král2 K, F.Frydrych 4 K,
A Bempl za 00. demokraty v Malšovicích 427 K,
V. Bouček1 K. — Hradec Král. Nový. Občanské
sáložba 5 K. — Hrádek. Jednota „Třebísský“
360 K jako věnování za životopisy J. Oav. J. hr.
Harracha, Fr. Ryba 2 K, J. Ledrinka 140 K. —
Libčany. Dr. Jos. Jako 2 K. — Nechanice St.:
Lad. Kašťál místo půl bi piva na oslavu naro
senin svého chlapce 10 K. — Předměřice m. L.
Dr. Ant. Šel 2 K, Aat. Drírka 1 K. — Tfebe
chovice. Dr. Šim. Klepetář 2 K.

Výravy. (Přednáška). Dlouboměli jeme
vroecí přání, abychommobliposlechnontíi v osadě
Baší opravda lidového a oblíbeného řečuíka vadp.
kanovníka dra Fr. Šaloe « Hradce Králové. Toto
přání naše bylo vyplnéno v neděli dne 7. února,
kdy k nám vadp. kanovník savital a v řeči přes
2bodiny trvající vysvětloval program strany katol.
lidu v „ Velice jasné a srosamitelně ob

mýchstrnu oucesivduchudátivadp.

sa pravdu a museli posaati, še tn náš jast
so všech nejlepší.Strana naše gikobo nevylačuje
a starati se chce stejné o vóechay.Přednáškatato
jistě maoho prospěla k ošřvení duchs katolického
u nás a jest si jen přáti, abychom avoroě spojeni
kráčeli dále vpřed za pravdou a rozamným, zdra
vým pokrokem a dokásali, že nespíme, ale opravda
de žijeme. Vedp. kamovníku dru Fr.Šaloovi vzdá
váme za jeho účinnou řeč nejsrdečnější díky a
další činoosti voláme „Zdař Bůh l“

Z Bukoviny a Černilova. Vnedělidne
14. t m. přednášel u nás neúcavný předseda kat.
zemědělců p. Frant. Šafránek, rolník s Dolalbo
Města. Krásně, věcně promluvil o otázce zemědě'
ské. Po přednášce přihlásil se ke slovu náhodou
jmenovec p. řečníka p.Šafránek, předseda okresní
agrární organisace. Ďis šablony u agrárníků ob
vyklé ušil kliček a přesunul otásku semědělskou
na boj mezi stranou sgrární a stranou katol. lidu.
Tím jenom nám velice prospěl. V čilé debattě
hravě odpověděli: p. řečník, p. dr. Arnošt Pekař a
vip. Jan Petrásek. Velmi zajímalo líčení zamýšle
ného kompromisu 8 asgrároíky, ježto je podával
náš p. řečulk jako očitý svědek. „Otevřené slovo“
se Štíto, věnované E úvaze a odpovědi p. agrár
nímu poslanci Bergmanovi, zajisté mnohým věří
cím agrárotkům otevřelo oči. Naši lidé vedenou
debattou jen se utvrdili. Na konec schůse nás ve
lice pobavil svými dějepisnými vědomostmi osa
mocený agrárník p. Rabas. Scbůzi případoým do
slovem zakončil p. starosta Josef Kvasnička

Za + Váci. Srámem. Doe 9. února1909
zemřel ve Smidarech vdp. Václav Srám, bisk. no
tař a zasloušilý farář ve Smidarech. Narodil se
dne 29. května roku 1851 ve Velké Jesenici, na
kněze vysvěcen dne 3 erpoa 1876 | Kaplanoval
v německém městečku Giesabůbel (Olešnici) za
Nov. Městem n. Met. Po 2 letech byl poslán za
kapleua do České Skalice, kde stál v čele vlaste
neckého národního houtí. Založil čtenářskou Be
sedu, vydal v Urbánkové bibliotéce „Historický
popis okresu českoskalického“, na který professor
jeho Augustin Sedliček ve svých „Hradech“ v díle
pátém se odvolává. Se studujícími českoskalickými
dal podačt k sasazení pamétní desky professoru,
přírodozpytci, dějepisci a spisovateli Jos. Frant.
Smetanovi v jeb> rodišti Svinišťanech. Podrobiv
se katechetické zk -ušce pro Školy středal, odešel
r. 1882 jako katecheta na měšťanskouškoluv Po
ličce. R. 1884 stal se farářem v německých Mar
koušovicích u Trutnova, po 4 letech dostal se za
faráře do Borovnice u Dolních Kralovic a r 1894
přesídlil za faráře do Starého Bydžova. Tu vydal
spisek „Cbrám Páně av. Prokopa“ ve St. Bydžově
a za spoluúčin.ování předních občanů založil spo
řítelní spol.k dle systému Raiffoisenova, jehož byl
předsedou. Myšlenku tuto rozšiřoval ve svých
přednáškách v okolních obcích jako na příklad
v Hlušicích, Žlanicích, Vinarech a Ohnišťanech,
kde také raiffsisenky založeny byly. Doo 7.dubna
1902 byl investován na faru smidarskou, kdež do
své smrti působil. Po svém příchodu ihned si
všiml starých matrik farních a a chutí dal se do
oblíbené avé práce. Použiv zápisků svých z let
mladších a opatřiv si outné výpisky z archivu
zemského Musea království českého, upravíl „Pa
měti městečka Smidar“, v nicbž jeví se mravenčí
píle, jeho bistorická činnost badatelské a z nichž
dýše jeho láska k milým osadníkům. O jeho vlas
t-nectví svědčí též jebo snaba o zasazení pamětní
desky na rodném domku básníka Karla Sudimíra
Šnajdra, o jejíž zasazení a odhalení měl hlavní
sásluhu. Celý průběh slavnosti podal v dodatku
„Paměti městečka Smidar.“ Svou milou povabou
a skromnosti získal četné dubrodince farníma
chrámu Páně, jež všecky vyjmenoval zešnulý ve
svých „Pamětech.“ Zesoulý byl muš ryzího cha
rakteru, kněz vzorný, jemužna srdci bylo pros,ěti
lidu, jejž tak vroucré miloval, jak jen srdce ot
covské milovati může. Známé bylo jeho pohostin
atví. Každého rád viděl, každého rád vítal, kaž
dému s usměvavou tváří vstříc vycházel. Ke svým
kaplanům choval se jako otcovský přítel a ne jako
jejich představený; všude, kde mobil,radou, skat
kem pomáhal. Zkrátka každý, kdo měl co jednati
se umidarským panem farářem Šrámem, musil si
jej samilovati pro jeho upřímnou povahu. A še
v Pánu zesnulý velké lásce a oblibě se těšil u
avých farníků, to dokázel imposantní průvod po
hřební, jehož aúčastnily se vrstvy veškerého lidu.
O pohřbu samém přineseme spráru v příštím čísle.

Ze Stojie u Hoře. Městce. U nás přes
Špatné počasí se organisační achůse dne 81. ledna
snamenité zdařile. Promluvil zde p. V. Šťastný
z Prahy. Poukázel os smutné doby a význam stavu
rolnického i oa jebo nepřátele. Odůvodailkrásně
nutnost sdružení na sákladě křesťanském. Do or
Eanisce přistoupilo hned 40 osob.

Mřesť.sec. spolek žen a dívok pro
Nezemiee a okolí pořádá „o Beránka“ v ne
děli dne 21.února taneční a humoristický večírek

8 pestrým programom ve prospěch Úatř. Matice
Šolské. Vae a pak 28. únorav Mášomistnostiorgauisa úsi stoupenec y
romhěri se vzácné ochoty vsdp. Thdr. Fr. Šalo,

č. kanovník z Hradce Králové. Legitimační lístky

k důvěrné schůzi této Ise vyzvednouti u4 Bot.„Jearové, j katolické jednoty, a vip.Víts
těpáska, kapisna. Hojnáúčast šádoncna.

- (Ze Sezemice. P. dr. Rychter poctil mě ve-*
řejaou pozoroostí a proto dovolí, abych vofejně opra
vil jeho edělení. Dle mého sonda v referátu „Ob
novy“ neobráží se asi mativost aai zbytečné mí
chání se do rodinného života jednot ivcova; bylo
to obranné odělení v zájmu veřejnosti o těch, kteří
veřejnost chtějí vésti. Zato však musím vyslovit
politování. jak p. doktor. sám zbytečně a soad i
8 denuociační tendsncí dorede mluviti o meč.
Zámyslnj zamičel, še mě sám v pátek k sobě
pozval a že jsem h> ma pozvácl navětívil po ové
domácí večeři, sestávají z postních jídel. Pan dr.
ví, ale sámysloé nosděluje též, že jsem ani nebyl
spraven, že má právě zabijačku a že pozval sá
roveň žida. Také víte, pane, že jsem 8 oním ží
dem několik slov promluvil jen ze společenské
slašnosti, chtěje se cbovati jako intell'g'nt, což
sám olporačojete. Jiuak byste moe byl přece D2
zval nesnáš:livcem. Nač bych si byl onomu ši
dovi oaříkal, věru sám nevím. Máte podle všeho
paměť přemrštěně velikou. Dále víte a nesdělujele,
še jsem u Vás len dem nepsšil ničeho, co by

sláno“ jest tak obratně sestaveno, že by čtenář
soudil o pravém opaku. Není zkrátka nad chytrost!
A při tom terdíte, že nechcete býti slumyslným.
Rosumíme! Na Váš rozklad, kobo ctíte, odpoví
dám zase já, že si vážim každóbo intellig-nta,
který se s láskou věnuje ovéma povolání a který
podle větru neobrací avoji politickou koroahvičko
k vůli materielním výhodám. Nemohu věnovati nej
vroucnější příseň takovémo muži, který jiným li
dem v jejich občanské svobodě překáží a u něhož

nad hrobem. Tím jsme o té záležitosti domluvili.
— Vít Štěpánek, kaplan.

Katolická már. jodmota v Novém
Bydžově pořádá v neděli dne 21 února 1909
Ú zlatébo aoděla“ zibavný večer. Program: I
Deklamace. 2. Daetto. 3. „Kdo je vinen“, žert 0
jednom jedoání. 4. Solový výstup. 6 „Vsorný
vlastenec“, fraška o jeinom jedo. 6 Duetto Zu
čatek určitě o půl osmé bodiné večer. Vatupné:
sedadlo: člen 40 h, nečlen 60 h; k stání: člen 20
h, nečlen 40 h.

Kapelník divadla sdrašených měst
východočeských p. Fr. Procházua jmeno
ván ředitelem kůru v Heřm. Městci, kde nastoupí
5. březoa Zoámo, že p. Procházka neúnavnou pílí
a vzácným talentem velice se zasloužil o umělecký
rozkvět operního ensemůlu. D oufame, že stejná ip
tensivoč bude pokračovati v Městci na poli hadby
efrkevní, jejít jest dobrým znalcem. —Uprázdněné
místo u východočesk. divadla nastoupí p. Winkler,
dosavadní kapelník u divadla M.Zieglerové v Libni.

Z Hořle. Odbočka Všeodborovéhosdražení
křest. dělnictva v Hořicích vzdává tímto upřímný
dík vadp. dókanu J. Konsaluví za půjčenou částka
80 K na divadelní jeviště, kterouž jeme (teprve
nyní mohli spletiti. Též kaplsnům dp. Fr. Noskovi
a dp. Karlu Kočerovi za darovaných 30 K na týž
účel voláme: Zaplat Bůh. — Výbor.

Pam Pelant « Pardabieich. Volmo
myšleokářský redaktor Pelant zavítal také do Par
dubic a měl zde v neděli doe 14 t. m. večer „u
Střebských“ volnomyšlenkářskou přednášku pod
názvem: „Život v Americe a u nás.“ Tak to stálo
na plakátecb, ale správné tam mělo býti: Volmo
myšlenkářské tažení proti náboženství vůbec a ka
tolickému zvláště. Byla nás tam katolíků také
troška, ale masíme říci, že přednáška ta ve své
střeštěnosti dělala na nás dojem zrovna opačný
nežli jaký byl její cíl. Ba ani v ostatních příbom
ných, kteří si zachovali posud trochu stříslivé roz
vahy, nevyvolal p. Pelant zamýšlené hnutí duševní.
Zkárs, oic jiného. Významné je, šečesko-žídu vaké
pardubské noviny velmi důtklivě vyzývaly ženy
všech vrstev společností pardubské k účasti na
této protináboženské přednášce. Přitom 8 dovole
ním chceme tu něco málo připomenouti. V Par

dubicích konají se velmi sbasta takovéto přednášky rázu protinábošenského a blavně protikato
lického. V tomto obleda dáváme my katolíci svým
nepřátelům v Pardab:cích úplně volné pole. Posud
nevystoupil sde nikdo, aby na obranu katolického
náboženství různým tém agentům kladl odpor.
Tím věc katolíků rozbodaě trpí. Hrot všech tu
kových přednášek a řečí vždycky jest obrácen
proti katolíkům a bylo by tadíž velmi na prospěch
věci katolické, abychom tu měli ve všech takových

Hpadech pohotové svého obhájce, debatéra, ně
Jakého řečotka, který by brot ten účinně dovedl

lámati. V Pardubicích bylo by to uš avrchovaně
potřeba. Máme tu katolický spolek stem by zajisté
při dobré vůli mohl zavčas postarati 8e 0takového
obratoóho protiřečelka. Stálo by to věra zato. —

Někteří katolíci.

Jaký „klorikalisnno“ rozčiluje „0
ověta tém“ V panu učitelistaroměstských škol
+ Pardubicích všdycky vzkypí jeho semitská krev,
když vidí školaí mládež sáčastněnou na některé
pobožnosti v katolickém kostele. Tak požehnásí
av. Blašejské dalo zase p. učiteli příležitost, aby
© českožidovském pardubském žursále dal prů
bod svému pakrokářskéma odpora vůči katolické
církvi kousavou lokálkou o tomto starobylém oby
čeji křesťanském. Pan něltel dobře sná Bevčetné
ty pahrbky, které by měli rovnati škojsí podago
gové jako je dopisovatel českošidovských pardab



ných novin ma poli Školní výchovy, sale kdepak.
řakový pokrokovýpán nevidí, co má před sebou,
le raději slídí a rýpe. jiode a nejraději v kato
ické olrkvi. Vždyť přece víte, jak ušlechtilá je
ást pardubské čkoloí mládeže, tak že se jí sami
Jojíte; proč tedy tam nenasadíte páky svého
legogického věhlasu? Často si nevíte rady, jak
Jste ne eprárnou cesta přivedli věci, kterým
náte přece rosuměti, jak můžete dělati mentora
s reformátora ve věcech, kterým nerozumíte? Ano,
vůstaňte jen se svou moudrostí hlavně ve škole;
jam máte tol k záslužné práce, še jí při všech
pokrokových methodách nezdoláte za celý svůj
bivot. Církev katolickou pěkně nechte na pokoji,
jeds že byste stejně řízně zakročil také u even
relíků anebo chtěl zreformovati obřísku a řemínky.
Dy vás nerozčilují?

Do Čáslavská a Kutnohorska. Upo
porkujome naše důvěrníky, aby si přečetli správo
» Tien na Habersku, žde volný myšlenkáť pracoval
pro agrárníky a s agrárníky. Povězte to, až badon
se tlonci do prsou, že jsou také katolíky. Jaká to
krósná allisace v jeden čas: pp. Haidek, Kroiber
a — p. Klimt! Red.

Bachocení agrárního babna maČé
slevsku. Bum—baum—bom!Jaká to zas bode
komedie? J — egrároíci na Čáslavsko bulou na
rat A koho? I chtějí z barvy černé dělati ze
lenou. A kde pak? Inu tentokráte chtějí obejeti
celé Zbejšovsko zaova; poněvadž ge to však Hofd
kovi nepodařilo, přijede mu oa pomoc jiný kočz
— a$ £ Borovan, p. Krojber. Takové řeči pan-
valy před nedělí, plakáty se lepily, agitoval) se
všemožně, až konečně p. Krviber vskutku přijel
také do černého Schofova u Potěb, který 86 ne
podařilo ani velikému osvětáři p. řídísimu Dráh
kovi sa 20 let obíl.t. Agrárníci v Tupadlích, takto
také volnomyšleokáři, v hostinci „ve frmola“ ©
zábavě socialistické již se omluvili předem 80 80
Cialisty, že vnikaou do Schořove celým reg men
tem, aby v natírání mobli potmábat. V den schůze
našel si p Louda, obragrárník a člen volné my
blenky, až do Potěh, též pan obvodaí lékař z Tu
padel, aby získali borlivé posluchače a pomocníky
patéračům na zeleno. A vskutku £ Potéh ge tské
v přiměřenou dobu dostavili p. Hailička a p. F.
Havelka, jent o sobě fíká, že sám neví, co je.
Leč je to zpropadené; věchní horliví sgrárníci
z okolí se sjedou: p. obvodní lékař z Tupadel,
sgrárník a předseda volné myšlenky na Čáslav
sku, p. řídící Drábek, p. poštmistr, tedy samí
ngrárníci, všichoi pp.evangelíci; ale ti, kteří by
toho nejvíce potřebovali, totiž Bchořováci, stata
nou doma! Nedivíme se, že p. předseda schůze,
obvodní lékař z Topadel, div ueproléval sisy bo
Jesti nad tou tmou a zpátečnictvím Sohořováků.
Co se jen narozdává Havlíčka zadarmo co všeli
jakých jiných brožar protikatolických — přece z
těch Schořováků oemůže odělati zelené semany,
totiž agrárolky. Schůze tedy začala, ale bez Scho
řováků.Bylo nám líto tohokoězeKroihera; kdyby
tak věděl, koho má sa posluchače! Celsem as 50
lidí « širého okolí sebnaných a mezi ními 40 vol
nomyšlenkářů, socialistů a evangelíků, 10 ještě
našich, ktoří z okolí nevědomky přišli Bylo zají
maro se podívat ua tobo kněze ze zeleného tábora,
jak poslouchají ho přemnozí oevěrci a úhlavní ne
přátelé katolicisma proto, že rozbíjí katolickou
strana. Iou — ale také je v tow něco dobrého.
Už dávno nebyli v kostele katolickém mnozí z nich,
teď aspoň slyšeli kázat kočze na echůzi agrární
Věříme mu, že měl maohé dojmy s tobo č=rnéno
Čáslavsta, až prý si upřímně povzdychl: „Cv jsem
dneska zažil, to jsem ještě nezašil sa celý šivot(“
Ke konci radíme pp. volnomyšlenkářským agrární
kům, aby se podruhé tak nenamahali a nejezdili
až do Sobořova. Vědyť chtějí-li si uděleti schůzi,
mohou se sejíti někde blíže, nej épe „ve frmole*
v Tupadlích, kde jsou sice socialisté sídlem, ale
v objetí společném s pány agrárníky.

Ze Zblslavi. Na den 16. února svolsla
sgr. strana do Zbíslavi, kde je půldruhého agrár
níka, schůzi voličů do bostince p. Bucka. Aby
katol. lid byl podreden a uveden v omyl, že se
jedná o echůzikatolickou, pozvali za řečníka
katol. kněze (ověrm čtverlistkem dekorovaného)
vel. pána Krojhera, kaplana z Borovan, na pla
kátech slovíčko „sgrární“ vynechali a sámyslné
rostrušovali mesi naším lidem, še to bude schůze
katolická Avšak katoličtí voličové byli v Čas pou
čeni, o jaký podvod se jedná. Dostavili se také
u velikém množství k této agrární komedii. Pao
Č. Vančura, agr. důvěrník z Bučic, jenž p. řeč
nika i s p. kandidátem Blaškem v kočáře (mono
gramem opatřeném) dovézti dal, shlédnov předem,
te v sále se to málo zelená, pravil s kočáru vy
stoupivšímu p. řečaíkovi do slova (máme 2 svěd

ky, 3 nichždodna Je osobou přísešní): „Jsou čadbří olrany, jsou silnější než my,musíte
dět jinou a mluvit Aladee“. Ataté mlavi!, jako
kdys se úboř plasí po lomce. Kromě ujištění, že
agrární strana není proti náboženství, se katolické
strany ani nedotekl ©Byl tázán, Je-li to pravda,
že dostává sa svou janičárekou práci densě tři
desítky. Dozoel, raka sa srdce pološiv, že ami
baléře, jenom někdy še p kandidát Blažek zaplatí
saň oběd, a on'zas za Běbo večeři. O sofdaní se
aesmícil. Chudák, ještě bo moří blady. Ujišťoval,
še p. blskap ani p. vikář proti sěmu ničeho ne
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mají, a farníci borovanětí, kteří prý jsou vesměs
sgrárníky, ho mají rádi (jakž by neměli, když je
Jejich!) a odměna, která bo prý sa všecka práci
čeká, změní se s dnešního „Hossanna“ a „Ukři
žoj“, protože ma bylo již řečeno, že do searti fira
Bedostane. Na kazatolně je prý knězem, ale jinak
civilním člověkem. Ku konci podotkl: „Kdybych
mohl mluvit, jak bych chtěli“ Ale on musel mla
vit, jak ho navedi p Vančara. Voličové právem
si kladou otázku, proč mlavil dle cizího nave
dení a ne dle svého přesvědčení? Jednání toto
nazývají správně podváděním voličů. Zvláště pak
s trpkostí se odsuzuje agrární manévr, posílat
kněze na kněze, v čemž cčividná je snaha, kněze
vyprovokovat a atrhnoat k nějakému pohoršení.
V tom ae věsk přepočítali a kněžstvo se s nimi
veřejně k radosti leckoho bádat a-půjde. Katol.
strana má z těch agrárních kněží zde na Čáslav
sku kočajících jenom Švanda. I ve Zbislavi akon
čila tato ag'. schůso jako každá jiná komelie 8
úsměvem Sprave livé řečeno, mohou si agrárníci
k výsledku celkem gratulovat, neboť rovná se naje
veliké jako chalops. Jestli ze svých neposbyli,
odjinud nepocbytili ničebo © Hlasování, má-li se
věnovat důvěra p. kandidátu Blažkovi, bylo pře
kaženo jako nemístné. Debata, již se z katol. stra
ny borlivě zůčastnili kromě jiných: pp. Jos. Bu
reš z Výčap, Jan Vízner ze Zařičan a Fr. Do
leža! z Pudhořan, a £z jiného tábora p. V. Pilný
se Zbislavi, byla peprná, a dodala pánům choti
oa silný oběd ©Tootokrát sosd ani p. kandidát
ani p řečaík nemuseli oběd platit. poněvadž si
je lačné odvezl p. Č. Vančura z Bnčic. Adieu
dobrou choť!

Z Čáslavě. (Valné hromady.) Žijeme
v době valných hromad jednotlivých vašich apolků
a společků. Všeobecný dojem přes sebe delší re
feráty jest, že spolkový život upadá. Kde je pravá
příčina, ješt v našich poměrech ubodoonti dosti
snadoo. Jest to vzájemná nedůvěra a nechuť;
dříve klížilo členstvo spolků jedno politické pře
avědčení, teď, kdy vzniká tolik nových politických
programů a hlásí se tolik politických g-nerálů, raz
bijí se staré svazky. Ještě Čistě stavovské organi
sace těší ae jisté přízni. Snad až přejde doba kvasu,
zučne opět bývalý soasedský a přátelský styk
epolkový— Schůze proti pivovarsakému
kartelu, svolaná epolkem Havlíček, přivábila
spoustu obecenstva všech krahů a povolání. P.
Hejnic případně vyložil nečasovos: a neprozíravost
+ jedaání kartelářů a zvláště našich pravováreč
níků P. dc. Tesař sna'il se váhu jeh) důvodů vy
vrátíti, ale myslíme, že sám cítí, še háji věc ztra
cenou a nepapolároí a že jenom jeho postavení
jako člena správní rady ho k výkladům jebo vedlo.
Předeeda správní rady p Jeřábek nepověd'l nic
nového a jeho výrody byly ubohé. Velmi pěkně
promluvil p. hostinský Drdek, který ukázal ns těžké
postavení hostinských v této záležitosti a varoval
před nepotřeboým zdražováním, při němž řada
malých živností, odkázaná na pracující třídy, by
masila vzíti nutné z1 své. Ku koaci prohlášen),
že ag.tace proti pití zdrašeného piva nebudou ve
devy jen v městě, ale i na venku. Jam- zvědaví,
kdo zvítězí, sda umíněnost správní rady zdejší,
která jest prohlašsvána za původkyni zdrašení, ať
právem či oeprávem nevím:, neb) spontanní vůle
odběratelů.— Jednoduchá fregueoce
zavedena byla počátkom polletí na c. k. gymna

a k obecné a měšťanské školy chystají 8e o nišádat
Ze Žak u Čáslavě. Sociálně-damokratická

strana, která staví v okresa našem kandidáta ačí
tacího a agitačního, svolala v neděli schůzi do

sk. aby mezi dělnictvem a malorolnictvem na
chytala spíše stoupenců než voličů. M6l p'ijeti
sám kandidát, ale nepřijel a tak úlohu ta všal na
eebe soadrah Slala £ Čáslavě,který začal o ma
jetku Anerspergů, Licbtenstejnů a pod. a v číslech
vypočítával, kolik by se lidí oživilo na tolika ki
lometrech majetků. Patrně tedy dělící choutky
pořád s>ciální demokraty nepřecházejí. Pak zmínil
8e o volebnímprávua ukazoval, jak která strana
te k tomu chová. Že katolická strana, nebo jak
deklamoval „kredykální“ dostala co proto, rosamí
80 samo sebou. Zmínil se také o poslední schůzi
katolické v Čáslavi, te prý se chtěl podívat, jaké
banebnos'í tam budou páchat a žeho tam vepus
ili. Na dotas p. Nováka ze Štrampouchu, co myslí
těmi hanoboostmi, s:čal se ošírati a konečně po
způsobu sociálně demokratických řečníků dota
sovateli bodač vyčinil. Pak dal hlasovati o své
resoluci, kterou rozumí se jeho stoupenci, voličavé,
kteří vedou ještě s housaty proces, statečně od
hlasovali. Jiné neštěstí se přitom nestalo.

Hobilisace ma Čáslavsku. Vevšem je
už dnes „praktika.“ V předposledním čísle „O
novy“ jeme adělili = naším čtevářetvem, jak a
proč na Čásiavsku chytají se bejly. Peřím jejieb
že nechtějí snad vycpávat stěny nějakého korábu,
nýbrž agrársí mandát, aby ee přivolbách nepo
topil. 8 poptávkou rostla inabidku, a tak bejlího
peří se skoupilo lacino dost — dokad brali t
hejli na řepu Ale deea jsou už přeplašení a av
chtějí na ni jít. Je těžxo ho chytit, a poří při
chází do ceny! A teď ta lidaká praktičnost : V po
slední době byl zasypin celý volební náš okres
Spoustou papíru, na němě jakýsi p. ředitel Blažek
sPrahy poníšeněprosí katolíky o hlas. Aco ti
katolíci neudělali ? Potrbali dopisy na malé kvasky

a mícbají to do peří, že prý jeto na vycpán
srárafho mandátu. dobré dost. Ale brzo se me
toto falšování sboží přišlo a agrárníci katolíkům
už nevěří. Ani kněžím aš nevěří, jenom asi pěti
Ba světě. A těch pět musí je z nesnází vytrhaont
a 86 věl vervou věnovat se čižbě na bejly. Důvěra
mají (0 to není), a nějaká zrada se od nich vůbec
nečeká, že by vóc zfalšovali. Chvály hodno je, že
s ohledem na mizerné platy niššího klóra věno
va'a agráral strana svou důvěru i jedaamu abo
hému kaplann z jižních Čech, aby si zde něco
přivydělal. Osvědčují se všichni jako dobří děloloi
na vinici Páné a doufají ještě v úoora dostatečné
množství hejlů sehnat — ovšem s pomocíBoží.
Avšak důtklivě vybízejí k odstranění hlavní pře
kášky, pro kterou Bůb svou pamoc odpírává, a
volají: „Zain>chtebezbožnosti a Čiňte pokání aspoň
do těch voleb, sice nechytí me ničeho, a vám ne
zbade než vycpat mandát pražským papírem !*
Hlas jejich vn:ká do ardcí a dělá divy: Agrár
bíci se učí katechismu, hlavně sedmera blavních
hříchů, nosí ve vostě růžense, amekají z daleka
před každým kačsem, slovo „agrární“ úplně za
tratili, zavrblí jako nevěrecké, takže se na pla
kátech ani nevyskytn>, pořádají sice schůze, ale
ne agrároí (Bůh chraň!), nýbrž „katolické“ ba
katoličtější nel klorikálové, protože na nich a'nvi
jen kočží, kteří i katolíkům dovadou jioak do duš?
promluvit než kněz domácí. Jsou to missie ve
většín sloha, hromadné obracení katolíků i s agrár
níky oa jakousi společnou víra, která vidí spásu
be v nebi, nýbrž ve vycpanám miadátu. Chvála
Bobu. že dobří a p:ctiví koéží ještě nevybyauli.
Je jich sice i s odpadlíkom jen asi pět ale na
leznou-li podpory u předních činitelů na našem
okresu, rozbíjí ta tvrdošíjnou „k'erikální“ stranu
dřív, než na ni přivezou své kanony bývalé a
badoucí sgrární Ex-e.lence. A t» možno doufat;
neboť záležitosti této chopil 80 sa pravý konec
čáslavský okresní žurnál „Pravda“, a ta všude ví
tizí (kde není, kd) by prohrál). Vyžaduje to sice
oběť, ale na to se nesmí hledět v tak krilické
době, kde „klerikální“ atrana nemůže ztratit ni
čeho, a agrárol všecko, a proto zasílá se „Pravda“
do hostinců na okrese teď před volbami úplně
zdarma, aby nikdo pro chadou kaps1 nebyl od
říznut od zřídila moudrosti a nemoh! se vymlou
vat. (Však ony to Er>ellence zaplatí !) Ale jací
lidé jsou: Nechtějí někde to moudrost ani za
darmo a jsou lín', to číst. Takhle to dále nesmí
chodit! Slsvaá redakce měla by se řádně na tento
zjev „obout“,aby nebyla — boa. Zato ušatříagrární
Ex+elience mnoho na kanonech a pazredaou sle
na ráz řemeslo bedaářské již zanikající Da ta
kového dřevěného kanonu, když se po Žižkovsku
dobře obručemi stáhne, dá se maládovat daleko
větší „bambu'e“ než do lodního děla a zasáhne-'i
hejno bejlů, něco 8e „rozletět“ masí! Proto, ka
tolíci, beřte si všude sebou „Štít“, ať se nedosta
noste j s peřím do pytle.

Z Miřátek u Habrů. Po příkladě d»
spělých katolíků, sdružených v politických organi
sacích, přáli si mnozí z jejích synů a dcer, aby
mobli se združiti v jedaotu, a tak vychovávati se
k oastávajícím psvinoostem. Saaba jejich byla
vyplněna v neděli dne 14. února, kly oa pozvání
dachovens:va baberského dostav.l se dp prof. Fr.
Kobout z Čslavě, aby promluvil o způsobu sa
kládání organisací katolické mládeže venkovské a
poučil o životě v organisaci. V řeči téměř dvou
hodinné rosvinal dp. řejník u přítomnosti četných
poaluchačů z Mifátek, Jiříkova a Proseče př.gram
orgunisace katolické mládeže venkovské, okásal,
jský dach má panovati © katolických sdraženích
a jakými cestami dojde se k vytkaoatému cíli: vy
chovati z mládeže dobré Čechy a dobré katolíky.
Nakonec vyzývá přítomoé, má-li kdo co k podo
tkoutí nebo k namítání, aby se přihlásil, neba se
tvrlívá o našich schůzích, če zoásilňají strany
drahé. Neblásil se oíkdo, naopak souhlas, který
860ozval po řeči dp profossora. ukázal, še s vý
vody jsho splaa se souhlasí. Ukázal) so to boed
při sápise do organisace, k níž přistoupili téměř
všichni přítomní jinoši a dívky. Za nejlepěl ná
lady a za zpěvu „Kde domov můj“ schůze ukon
čena. Dp. profaasorovi třeba vsláti tu veřejně dík
zato, že v pozdní dobé večerní po bonřlivé kolika
hodisové achůzi v Tisu nováhal zavítati ma>si nás,
aby nás poačil, povsbudil a nadchnul. Může býti
vjištěn, še naše organisace, v osvědčených rabou
se nacházející, nezklame!

Boučlivá schůze organisnční v Tisu
mnaHabersku. Mohutně se rosvijející orgasi
sace mládeže katolické pohnula některé stoupence
národní katolické atrapy lidové, aby i v naší obci,
kde zvláště v poslední době -prováděna jest sgi
tace protikatolická borlivou stouponkymí Volné
Myšlenky úířením „Havlíčka“ a pod. tiskovia,
ustavena byla organisace katolické mládeše voa
kovské V úkol ten uvásal se dp. prof Fr. Kohout
s Čáslavě, jenž provázen dachorními Haberskými
8 p. sem. poslancem Adamem, zavítal v neděli
14. úspora du naší obce, kde před tím vůbec dosud
ještě katolické schůze pořádána nebyla. Není divu,
fe prostranný sál hostiace p. Sýkorora naploěn
byl do posledního místa. Sešli se tem mejen uvě
domě'! katolici, ale i spousta agráraíků, sociálních
demokratů, z celého okolí ajeli se koví pp.
učitelové a přichvátal s Prahy s objedaaný
řečník,již s Čáslavě a Král.Hradce pověs'ný p. kand.

m nojetarší české to—————
£ £*| Várnynaoškoriipostačí



A. Klimt. Po svolení sednictva ujal se

v dp. i Fr. Kohout, r ve Věenéa pře
avědlivé řečinýt přitomvým hutnost órganisace katolickévůbec, mládeže pak kutolícké zvláště.
Vystětlil účel, pro nějž kat.líci orgahisují svou
mládet; jest to výchova mládeže v obledo vlaste
neckém s náboženském a zároveň uvedl prostředky,
jimké i mládeže tohoto účele se bude
dómáhati. Kakonci vysval mládež, aby se dala
zapsati. Než ta hlásí se o slovo p. Klimt a pro
testuje proti tomu, žádaje, aby podle zákona dáno
mu bylo slovo k debatě. Strbaje se při tom bouře,
jedna strana ktiči: „Nechcemeho posloucbat“;
drabá: „Ať mlnvi*. P. Klimt dovolává se dp. prof.
Kobonta, aby mu vymobl slovo, ten bo však od
kazuje na předsedu, aby še jednalo důsledně
v mezích zákona. Učitelka sl. Pfaifrova běbá při
tom všecka nervosní s papírem a tužkou a volá:
„Zapisovat, kdo rošl echůzi: — Konečně podařilo
se zjednati předsednictvu klid a p. Klímt může
pokračovati. V patrném roačilení plete páté přes
deváté. Kněží že štvou s kazatelen proti agrární
kům jako na př. poslancové Záruba a Šamalík.
Kristus Pán nekázal proti sgrárníkům a nevěrec
kému tisku, ale kázal o lásce k bližnímu. Nábo
šenství není ohroženo, protože je v srdcí a od
tamtud je nikdo nemůže vyrvat. Kněží že musí
poslouchat biskopů ve všem všudy, mluví o kočž
ském proletariátu, který je bierarchií utiskován,
obřívá i Drozda. Podceňuje lásku vlasteneckon
duchovenstva a katolické strany. Poslanci katoličtí
prý šli líbat raku Luegrovi. Videňští sociálové jsou
proti vzdělání lidu, protože podali návrh na snížení
návštěvy školní. Čechové se o národnost bát ne
musí, protože národnost jest v srdci a nedá se
vyrvat jako náboženství. Katolicismus nynější je
jiný nežli bo kázal Kristus a pod. Řeč jeho byla
snůškou každodenních „šlágrů“ protikatolických
listů. Skončil ji pak vybízením, aby mládež ven
kovská vstupovala do org nisací agrárních a ne
klerikélních. Dostalo se mu za to potleska od
agrárníků, což snad ho nadchnalo k tomu, že pro
hlásil, že je také katolík. Na otázku p. faráte,
Sda-li jako katolík vykonal také does náboženskou
povinbost: návštěvu služeb Božích, odpovídá, aby
ge p. farář steral o 8voa povinnost, že má mít
požehnání v Habrech a je v Tisu. P. farář od
povídá: „Buďte bez starosti, mám zástupce!“ „A
já jsem měl také zástapce'!“ Dp. prof. Kobout žádá
e klid, který za řeči p. Klimte nebyl dodržován
projevy souhlasu a odporu,a ovádí, že by ani na
vývody p. Klimta odpovídati nemusil, neboť kdo
rozumně přirovná řeč jeho, v které se nedotýkal
abi jedné politické strany ani jedooho vyznání
náboženského, a řeč p. Klimta, ten utvoří ei úsudek
sám, kde je pravda. Vyvrací pak sa atálých pro
jevů veselosti „šlágry“ p. Klimtovy, které ukazojí
úžasnou neznalost ve věcech podstatných i pří
padných. Domnírati se ma př., še Samalík šíve
v kásáních, jest komické, kdyš Šumalík je mo
ravský sedlák. Koěží hephcházejí rozeštvat, ale
spojovat, neboť organisovati je spojovati. Kdo
přišel toto spojování rušit, jest p. Klimt. Potěši
teloým sjevem jest, že p. Klimt pokračaje k do
brému. V Čáslavi byl volným myslitelem. dnes je
katolíkem, ovšem matrikovým zatím. V Čáslaví dyl
vysokým vědátorem, dnes je lidovějším, je agrár
nákem nebo aspoň přísnivcemagrárníků. V Čáslavi
nechtěl odpověděli, véří-lů v Boha, dnes snad uš
věří. „Ano, věřím!“ „A coš ve tři Bošské oj0by 1“
„Nejsem proto, abyste mne skoušel.“ Je to tedy
tuse slabé katolictví. Mohl bych býti osobní, jako
byl p. Klimt, praví dp. prof. Kohout, ale nebudo.
Slušné, snad až příliš slušně jsem jednal 8 p.
Klimtem v Čáslavi, byly mi i předhůsky činěny,
meporoším toho ani teď, obražoji se však proti
tomu, aby 8e tvrdilo, že kněžím při práci orga
nisační se jedná o něco jiného než o národní věc
a jeko by strana katolická chtěla snásilňovatí
svobodu. „A co udávání učitelů ? Konečný, Bayerle
z Nového Bydžova ?“ volá p. Klimt. Co se týče
Konečného, ví každý, že byli to sami občané, kteří
si bo nepřáli, a co se týče toho Bayerle, přeslechi
se p. Klimt. Byl to Bayer z Míčova, který ve
Vilimovéědostal se do sporu s p. bar. Rejským a
byl přeložen na Míčov. Tam peak dostal se do
sporu s občany a na stížnost ne faráře, ale svého
předateveného Byl vyšetřován a propuštěn z okresu
Pokud pp. učitelé drží ee zákona, potud jich nikdo
Ba svobodé nepoškozuje, kdyš ale proti předpisům
tákoos a proti přísaze, že budou náboženeko
mravů vychovátat, se poštaví, pák nejí to ob
mrezování svob dy, neboť svobdíja jest fbiom tam,
kde je přísné držení se zákonité půdy. Ku konci
pak podotýká dp. prof Kohout, že musí se ozvati
proti tomu, jako by pokrokový tisk jen byl eolidní
a katolický sprostý. Doporoučí p. Klimtoví, aby
ai přečeti knášbu: „Zrcadlo pokrokového tisku“ a
nechce li, aby se septal přítomných pp učitelů, jak
jejich orgán: „Ceský učitel“ se vyjádřil o pokro

|

Nejlepší odpovědí na dnešní echůzi bude
zfízení katol. orgavisae mládeže, do ofž se bude
ve vedlejší ilstoosti zepisovati. Poněvadž jit k du

Ade, který lituje, že echůze protáhla ce jižtak
dloubo, takže moozť jsou nacení odejíti. Chtél se
přítomným dnes představiti, protože ve volbách
mu to nebylo mofno, obtěl vyložili politickou ai
tuuci, ponechává si to na dobu nejbližtí. Zatím

děkdfe všem, kdož inu důvěru Vědovali a doufá,
že | ti, kdož proti němu byli, aš bo poznají, půjdou
a ním pod prapor kříte,sh nějš jako katolík ce
nestydi a nikdy styďěti nebůde. P. Klímt hlásí se
ku slbvu, aby aspoň na p. poslanci ni napravil
pošramocenou pověst, ale obeceůstvo Bejiš roz
chásí, mládež katolická, aby se dala zapsat! do
organisace, agrárníci, aby hned venka si olehčili
nad zklamanými nadějemi; zůstávají jen někteří
pp. učitelé a sociální demokraté a obrsoudrahem
Gruntorádem, aby to aspoň teď rozeekali a nějaký
bodně šťavnatý referát do svých listů sestavili.
Zdaž se také radili o tom, jak úřad poučí rašitele
— toť se ví, še katolíky, anebo i samotného před
sedu, jak mu to z počátku slibovali, ukáže bu
doucnost. Katolické orgagisaci tím vším nenbliší,
ta stojí tu již pevně Jejímu zmobutnění zdat Bůh!

Z Okřesanče. Dne 14. t. m. konala 8e
u nás zdařilá schůse. Mluvil p. sekretář Mužík
s Hradce Králové, p. Vávra, rolnický syn ze Sl
rákovic a p. Satorie, rolník ze Sirákovic. Pěkné
řeči jejich se setkaly se vševbecným soublasem a
jásotem. Do debatty, v níž se velice uboze ukázali
naši odpůrci, zasáhl i vadp. vikář šlebský Scbreiber.
Přítomno bylo asi 350 lidí. Přečsedali: rolník p.
Zelený jako předseda, rolník p. Volný místopřed
seda a p. Mikeš, syo rolnický, zapisovatel. Ta
kových schůzí houšť. Zdař Bůh!

Z volebního turnaje na Kutnohor
sku a Čáslavsku. Už jsmetedyvtom! Agrární
strana, aby 8e katolické straně odměnila za to, že
tak poctivě a slušně s ní jednala při volbě +pol.
Kubra, sahá ku zbraním, které jí mohou přinésti
všecko jiné než čest a slávu. Nechtěli jsme tumu
věřiti, když jsme slyšeli, že k rozbití kat lické
strany agrárníci si pozvou sem avé stoupence ka
tolické kněze, ne že by toho agrární strana nebyla
schopna, ale že se ktomu kněží v její straně pr:
půjčí. Tolik jsme od nich doufali, ale jako vždy
při jednání s sgrární stranou, i tu jsme 86 zkla
mali. „Nejdřív pošlem na vás Hoídka, pak Kroi
hera a jestli ti to nevytrhnou, přijde na vás Vacek
a Zahradník. A co ti načnon, to našich 40 po
slanců, kteří v poslední chvíli sem vtrbooa, do
razí.“ Baldek to dosud nevytrbl, ač si na to veal
scela nový kolárek, u Kroiber to asi sotva vytrhne.
Prohlašuje sice, že chce být raději na smelišti než
v katolické straně, ale tím strhne k potlesku nej
výše pár evaogalíků. kteří mu tvoří čestnou suitu;
na katolíky však, kteří se hlásí i k politickéma
programu eg'árnímu, to působí trapně. Vidív tvm
chystati se řečníka ne k úioze bsblického Joba,
ale k úloze jiné biblické osoby, počínající třeba
také písmenouJ. Atak můžem: čekati nyní Vacka
a Zabradnlka, jeou-li informace agrárních důvěr
víká správné Duchovenstvo echůzím těchto apolu
bratří se vybýbá napořád, protože jest si véd »mo,
šeku kněžským cinostem máleší také stavovský takt.
Divně se při tom všem vyjímá vystupování p. kand.
Blažka, žťerý sdejšímu duchovenstvu katolickému
posílá dopi-y o svém dobrém smýšlení katolickém
a křesťanském. Aby pak boj byl veselejší, začínají
pořádati schůze i sociální demokraté a oblašují
kaodidatura národní socialisté! Soc. demokraté
prohlašují, že budou agráraíkům dobří. Cožpak
už je raka v rukávě? Puříšských volbách by nás
to nepřekvapilo. Naši důvěraíci necbť konojí 8vuu
povinnost od osoby k osobé.

Z Kutaoherska. Náš kandidátpotrane
ctví p. Čenék Pospíšil, rolník z Miskovic, konal
několik scbůzí (v Oaumonině,Čerr. Janovicích, N.
Dvorecb, Malíně, Sedlci, Záboři) a můteme dle
pravdy prohlásiti, že setkává se 8 přízní voličů.
Agrární tisk nám vyčítá, že prý 8e bojíme ve
tejuosti. I to to, veřejnosti se nebojíme, ale aš
se budou agrárníci ma našich schůsích chovati tak
slušně, juko my ma jejich, pak i my svoláme schůze
veřejné. Dosad ee pokoušeli rozbiti nám echůze
důvěrné a ještě to prohlásili za vítězství. Na př.
v Opatovicích jeme museli ukončiti schůzi, protože
dva „zelení“ páni napínali tak hlasivky, až byl
strach. „Venkov“ radostně blásel „fiasko kleri
kálníbo kandidáta“ | Vidí-li „Venkov“ vítězatví
agrároíků v tom, že dva „zelení“ překřičí dvě stě
katolíků, nie proti tomu nemáme, ale k takové
„porážce klerikálů“ by stačilo, kdyby jeden sgrár
ník vzal všdy troubu a začal na ní při našich
schůzích troubit. Pak by agrárníci věuda vybráli.
„Cep“ se zlobí na nevděčné „klerikály“, kterým
we nechce líbit sgrární kandidát p. Blašek. | Měli
bychom prý respektovat jejich mlčení o něšem
kandidáta p. Pospíšilovi. I jem nemlů a mluv,
„Cepe“, co víš a řekní: Pan Pospíšil byl n agrár
níků, ale když viděl ty čtvavice protikatolické,
které sgrárníci tropi, odešél od nich. Tak 48 nej
lépe otevřou lidem oči. Že prý to adělal jen k vůli
mandátu. V té věci zametej, „Cepe“, před vlastním
prabem. Poslanci jako Údržal a jiní — ti nepře.
běhli od Mladočechů k agrárolkům „k vóli man
dátu“, ti te udělali — « rysího přesvědčení, že
přes mocsvlékli kabát, žel

Z Kutnohorska. Náškaodidátposlenectví
p. Čeněk Pospíšil, roliík s Miskovic, konal řado
schůsí, v nicbž setkává se s velikou přízní voličů.
Bloší podotknouti, še an! stoujjencí agrární strany
příkře proti němu se nestaví. Není vůbec pravduu,
co přináší „Venkov“, že kandidatura p. cís. rady
Blažka setkává se s nadšením. Agrárníci U nůs
moeozísačínáfí prohlédati neupřímaovt stého štábu.

Jest ještě v dobré paměti, s Jakýmúsilím b mvoucen sa říšského poslance p. Svajk. Ma te
Pacák zastupovál venkovské obce 17 let, aloemusel
padoooti. Dánobylo heslo: Venkovrolníkům! Teď,
kdyš katol. strana kandiduje rolníka, sass probí
němu dán sa kandiddta agrárního —pán s Prahy.
Jest obecným mínéním, če p. Bležek má práce
aš dost s Ústřední Jednotou, když už teď pří nej
pilnější práci nacházejí ne v bilanci tiskové chyby,
jdoucí do tisíců korun. Kdež by nabral ještě časo
starati se o venkovskéokresy tak vzdálené| Agrár
níci vytýkali naším kněžím, že se pletou do poli
tiky — a sami 8em shánějí P. Kroihera a dra
Hnídka. Panu Pospíšiloví vytýkají, že k vůli man
dáta přeběhl od agrárníků ke straně naší a sami
ve svém středu mají mnobo poslanců, kteří přes
noc z mladočechů stali ae agrárníky, Ostatně ani
p. Blažek agrárníkem není, anebo není jím tak
příliš dlouho; svým smýšlením vlastním jest spíše
staročech. Sám řekl, že chce, aby do agrární strany
bylo zvoleno hojné lidí kunservativních. Inu —
agrárníci, když pocítili, že jsou se svojí volno
myšlenkářskou akcí v úzkých, věděli, koho právě
teď z nouze mají do okresu poslat jako kandidáta.
A tu rozvážní agrárníci, vyslechnuvše prohlášení
p. Blažka, Bami se diví. proč tedy kandiduje proti
katolickému rolníkovi. Že p. Pospíšil za poslance
se hodí, oznávají i Jisty národně sociální, které
mu nic jiného nevytýkají, než-li že je „klerikál.“
Konečně když loni straoa katol. mohla voliti
+ poslance Kobra, proč by letos agrárníci ne
mohli voliti Pospíšila? Či vadilo by jim skutečně
jeho přesvědčení náboženské?

Z Chotěbořska. Dne 14. února byla
scbůze h:epodářského spolku okrosního ve Slaví
kově, kteréž eúčastnili se občané ze všech okol
ních vesnic. Pan uč.tel Vlk předoášel o významu
včelaření pro rolnictvo, Vylíčil zajímavý život včel
a jejich čionost v oplodňování rostlin. Doporučo
val pozornost a lásku k tomuto podivuhodnému
tvoru, který vyrábí takovou látka, které posud
málo jest rozuměno a která osvědčoje so zejmána
jako znamenitý lék Pan farář Vlček mluvil o své
pomoci rolnické, organisaci a nutném odbor vém
vzdělávání se rolnictva Založeno nákapní dražstvo,
k němuž přiblásilo se mnoho rolofkův a které
dalšími přihláškami bude ještě rozšířeno. Mimo
to položeny základy k svépomocnéma pojišťování
dobytka. Na našsm okresu nákupních drašetev
letos založeno již několik, z čehož vidao, že bo
spodářský spolek pracuje velmi vydatně. Všechoo
ani v novinách 8e neuveřejňuje, protože přednější
je-t čianost, nežli bez práce fanfáry v novinách,
jako si oblibojí jiné spolky. Na příklad dva čle
nové hospodářského spolku pilně pracají v uvě
domování roloictva o důležitosti obi ního skladiště.
Pro jeduvo obilní skladiště sískány již čtyři vesnice
a rozhodná schůze bude konána co nejdříve. Jest
proto velmi zábavné, když ti, kteří odporným ná
silím chtěli Be zmocniti hospodářského spolku,
nyní bobují, že se uic nedělá. I kdyby 8e nic ne-
dělalo, pánům těm do toho ajc není, protože
z hospodářského spolku vystoapili — ježto nechtěl
se avěřiti jejich komandu. Co ae v hospodářském
spolku dělá nebo nedělá, tu není potřebí oznam)
vati hued poslušně tém, kleří jen posazují, ale
nic kloudvého pro rolnictvo udělat neumějí, leda
že dovedon na nejvýš z hospodářského spolau vy
stoupit. V nejbližších nedělích budou echůze bo
spodářského spolku, na oichž budou přednášeti
Pp. poslanec Adam, ačitel Vlk, Sibera a farář
Viček. Na výborocé schůze docházejí pilné skoro
všichni členové, kteří dle přidělených referátův
oznamují, kde a jak šíří hospodářské odborové
listy a kde připravili půdu pro vzdělávající před
nášky dle místních poměrův a potřeb. O všech
schůzích bude nyní v novinách referováno, protože;
opomíjí-li se zprávy, nepřátelé toho ušívají k ps
mlavom, jako by 8e pic nedělalo, ačkol každý na
okresu vidí, jaký kus práce v oboru ovápomocného
družstevnictví byl již vykonán.

Na dům katolické Jednotyv Libětátě.
darovali. (Pokračování). Vdr.František Kašťák,
farář v Ronově 5 K, al. Národní jedaota oa Smí
cbové 6:40 K, slč. Anna Tůmová te Staré Paky
1680 K, Odbočka křest. dělnictva v Dašicích
480 K, Skupiba křest. dělnictva v Pardubicích.
6 K, dp. Frant. Plichta, kaplan v Lás Bělobradě

3 É vsdp, Ant Nývit, rektor bisk. seminářev Hradci Král 3 K, vdp. Ant. Škába, farář
v Újesdě u Chocoé 1 K, vldp. Jan Kubo, děkas.
v Opatovicích 4 K, vdp. V. Tejehman, farář
v Nymborce 10 K, vldp. Václav Fayka, c. k.
professor v Jičíně O K, Katolickájednota v Jilem=
níci 10 K, vdp. Ant. Sysel, děkan ve Slatiňanoch.
1 K, Katolická bospodářeké beseda „Svornost“
v Dašicích 4 K, dp. Iga. Dovrtěl, kaplanv Klá
šterci n. O. 4 K, Odbočka křesťan. děloictva
v Kyšperku 680 K, Jednota paní a dírek „Vlast“
v Klatovech 520 K, vidp. Jog. Kašpar Nový

pydšov 2 K, ctib. Školské Sestry v Poděbradech

Různé zprávy.
Homu prospiválů rnoká rovolnce +

Masaryk prohlésil, še jen darebák může a
proti roským revolncionářům. Inu —vzajké fellidé s těch bezeitných káťtanů byli vajdou vet



soc. demokratické. Listy šidovské sveličily „ne
bespečenství“ klofáčovců prolhanými zprávami to
lik, že se elubové vlády chytají za hlavu — aniž
by srovnali, oo píší listy České. Jeme rozhodně
přoti neplodnému radikalismu. Ale proč jen sta
rostlivá vláda jiš dávno nekonala prohlídky u
Wolfa, Ira, Seběnerera? Ti přece zcela jasně dá

pouze opravedlivost v rámci cielejtánského sou
státí, nepromlčená svoje práva. Proto podivno, že
stejně rosrušebý národ vláda „uklidňuje“ takovým
spůsobem.

Přileha. K celému nákladu dnešního čísla

přlošen Jest prospekt osvědčené pozlacovačekérmy p. Jos. Štěpána z Pardubic. Prosíme, aby
te reklamnímu prospektu věnovala pozornost, po
něvadš firmu tu můžeme co nejlépe doporučiti.

(Zasléno).
Bedakci „Trotnovského Věstníko.“

1. Původcem „Tratnovských národnostních po
měrů“, aveřejněných ve 4. č. „Obnovy“ t. r., nejsem.

Ostatně, že vše je pravda, 00 tato stať širší ve
fojnosti blásá, dokasují nelíčené souhlasné projevyu
přímných menšivových lidí a — Calabovské zuření,
které se bezdůvodně na mě obrátilo.

$. 8 Calsbou polemisovati bylo by směšnc.
Volné rosumy, jimiž se ohání, přečssto, ba pravidelně
nebývají jeho, nýbrů někoho jiného, který Calabovi

l, aby je ve Věstníku svým jasným jménem

podopeni. o3. Ostatně na Calabu, ktorý má hroší kůži, jak
slední číslo „Trutnov. Věetníka“ bes ostychu světa

lásá, je sebe ostřejší péro olábo.
To je první a poslední slovo, ješ Calabovi vo

řejně věnuje
Václav Vaněk.

"Tržní zprávy
V Hradoi Králové, dne 19. února 1960. 1 bi

pleniceK 17-30—19-80, dita K 14*70— 15:15, ječme

aš 1600, hrachu K 00-90—0000, ovsa K 7-80 —900,
čošky K 00-00—0000, jahel K 2200—38'00, krap EK
28 00—4000, bramborů starých K 4-40—500, mových
K 00-0—000, jetel. semene červeného K 97*00—96-00
1 MI. jetelového semínka bílého K000-00— 00000
máku K00-00—00*00, Iněn. secseneK 00-00—00*00,10:
kg žitoých otrab K 1400—1600, 100 kg pěeničných
otrab 14'00—1440, 1 kg másle čerstvého K 210
aš 2:40, 1 kg máslapřevařenéhoK 0:00—0000,
1 ky sádla vepřového K 1-76, L/0'92, 1 kg tvarohv,
©28—032, 1vejce K 08—010, 1 kope zelí K 00:00
až 00:0, 1kopepetržele E0-00—000, (kopa kapasty
K 3'00—4-00, 1hl elbele K 11-30—13-40, 1kopa drobní
esleniny K 1:00—30, 1pytel asrkvo K 400—500,1 hi
jablek K 6-00 —12:00, 1bočka Švestek K 000—0"00
„Ultřešní K0:00—00-00,1hi brašek0-0—00-00.Natý.
trh v Hradci Králové dne 15. úaora 1909 odbývaný
přiveseno ©bylo: 1) obilí: pšenice 136 bektol., žita

chu 0, čočky 7, krap ©, jehel 0, jetel. somínka
880/, lněného semene 0, máku 0. — 32)Zeleniny:

petržele00kop,osrele00 kop, kapesty18kop,cibu'e
(18 hl, drob. meleniny 23 kop, mrkve 20 kop,
brambor 44 hi, melí00 kop. — 8) Ovoos: jablek
48hi, hrušekOhl, švestek00 beček, — 4) Drot.

8 kusů.

Listárna redakoe.
r De Trutnova. Váš pěkný rosbor národní práce
r Oslabovy uveřejolme příště. De Týniště m. Orl. Jis

vysázeno, ale natno odlošiti do čísla příš'ího. — Pro
dopisy s volebního bojiště vůbec mnobo látky odlošeno.

Kupte si tento aplo:

KareliV. jako křesťana vlastenec.
PíšeJiříSahula,Cena4K.

Alelier sockařsko-řezbářské
K s8 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= SLEZ. PŘEDMĚSTÍ,

Doporučaje se slušně P. T. dacho
veastva k provedení oměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen,křtitelnic, spo
vědníc, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů utd. atd.

Ro
Opravujeaobnovujestaré

dostati lze 1kus za 8bal. —50 kusů
za l1K

v biskupské knibtiskárně

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje sávod svůj veledůstojnéma ducho
venetvu a Sl. patronátním úřadům kopravování

a přeslacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se male
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku ma cestovné.

Mnoho pochvralných uzmání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v |'ardabicích.

ORP*>Závod založen r. 1808. "By

Narštivenky

všeho druhu
nabízí

Biskupská
kmihtiskárna

v Hradci Králové.

-= ©Ja tů
VV VU NA

(0713 Vle](|
FOTOGKAF

4,
X Eskont směnek

Bureovníobchody

v Hradci Králové,

EBeskontfaktor
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Z tábora katolického dělnictva,

[ mnozí z našinců potřásali rameny, když
založeno Všeodborové sdružení křesť. dělnictva
se sídlem v Hradci Král. Prý sotva může míti
sdražení to budoucnost. Tak veliká převaba
dělnictva radéhol Ovšem — Kdyby 8e bylo
učinilo jen několik cbybných kroků v ústředí,
kdyby obětaví členové nebyli pracovali s ná
porem všech eil, snad tábor katolického děl
Dictva dosud živořil. Leč obratné ruce činov
niků, zvlášť pečlivé přiblížení k financím,
obrovská práce zdarma konaná, čilost důvěr
niků — to všecko z malých základů vystavělo
budovu velikolepon.

Stůjtež zde důležitá Čísla ze statistiky
dvou posledních let! Cifry z r. 1907 uvádíme
v závorce a z r. 1908 hned vedle bez závorky
k vůli srovnání a odhadnatí silného vzestupu
edražení našeho dělnictva. Na členských pří
epěvcích vybráno (21.73376 K) 30.44864 K,
na zápisném (204795 K) 189850 K, na agitační
fond (6209 K) 28822 K, ta stávkový fond
(626 65K) 16512K Úhrnem přijato (30.668-24K)
36 10786 K. — Vyplaceny podpory: nezaměst
naným (106786 K) 212375 K, nemocným
(191687 K) 1185262 K, mimořádné (70 K)
133 K, na stěhování a cestování (16493 K)
2932-76K; na pohřebné a právuí ochrana dáno
(353 46 K) 308 K; služné úředofkovi a sgitace
(1594 15 K) 271873 K. Za spolkový časopis
„Práci“ vyplaceno tiskárně (470750 K)666719 K,
za administraci a expedici (219645 K) 252351 k,
správní výlohy (1301 08 K) 169495 K. Coikem
vyplaceno (30509 12 K) 34.261:92 K.

Místo nekontrolovaného vykřikování o
muožství členů mluví zde významně nevdbytné
číslice. U. ažme, jak velké obnosy dovedou
k vůli organisované avépornoci | shromážditi
mozolné race katolických dělníků, těch lidí,
kteří v továrnách za svoje přesvědčení prodě
lávají cesta křížovou! Každou chofli náš obě
tavý dělník v dílně se mosí báti, že ho rudí
spoindělníci připraví o existenci. Masí vyslý
chati kousavé, surové poznámky, jízlivé úšklebky
a přece stojí jako skála. Všecka česť takovým
předbojovníkům, kteří nenásledojí chlebařského
ducha veliké části iLtelligence a než by se dali
přinotit k přijmatí dvojí tváře, k nedůslednosti,
raději obětují svoji existeuci.

Jak nízko stojí pod charakterem těchto
mažů prostých pokrokoví mluvkové, kteří,
jsouce přistiženi při nespravedlivých výstřed
nostech, vykracují se jako úhoři, brají si na
beránky a zvykají si snadno na — dvojí duši!
Ani kněz pro svoji víru nezkusí tolik šŠikano
vání jako — v „klerikálním“ Rakousku katc
lický dělník, jemož se housíl platiti oa surové
tiskoviny rudé. Kdo zná dobře nadávkovou pc
vaba radých listů, jíslivé posměchy těch listů
s názora křesťanského, nechť urovná 8 tu
„koltarní“ čioností opravdu ovědomovací akci
spolkového časopisu křest. sociálního „Práce.“
v „Práci“ nevychovávají se křesť.dělníci k su
rovostem, k znásilňování lidí jinak smýšlejících.
Co rudý „vzdělávací“ tisk pomala víc věnoje
místa protikatolickémo fanatisování, probírají
ae v „Práci“ pečlivě otázky dělnické.

Však také na valné hromadě našeho děl
nictva zoamenitě ae osvědčila výchovoá Činnost
spolkového lista. Radost bylo poslechnouti, jak
veliký počet bystrých náhledů zde vystřídán.

Aneméně potěšitelno, jak toto uvědomělé
dělnictvo dalo prakticky výraz svým vlastene
ckým cítům. Proti šovinistické akci křest. 80
ciálů doloorakouských proneseny rázné projevy.
Z reterátu poslance Šrámka, starosty sdružení
Jakla a ze sooblasných nadšených projevů bylo
patrno, že projekt slovanského svazu křesf. 80
eiálů spočívá na půdě velice pevné. Atito děl
níci nebudou bráti při nynějším všeob. hlaso
vacím právo poslední úlohu přiochraně zájmů
všeho Slovanstva rakouského.

Činnost „Věšeodb,sdrožení“ jest nehlačná,
ale vydatná. Dobře jest orovonatičíslice svrcho
avedené 8 ciframi 800. demokratů. Jen dobře

porozaejte, kolik kde se dává oa podporaenstva a — na živobytí agitátorů! Přijdete
k důsledkům zajímavým a sesnáte, jak na zá
kladě křesťanském pro skutečné dobro dělni
otva koná 66 nepoměrně více než v patento
vané dělnické straně soc. demokratické. Aogní
Jen čile dále ku předu| Jsou-li počátky stkvělé,
půjde vývoj další při neamdlóvající a obětavé
práci vpřed kroky obrovitými. Zdař Bůh dílu
velikéma!

Rozmarné příhody. Humoresky.
4 Plle Jiří Sahnla. Cena 100 K

Objednávky vyřídí

Bickupskákuihtiskárna v Iradol Král.

Jos. Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.===
Skladvlastníyn 8lněného | bavlněného
v cenách torárnich.

ae“ Pište ol o vzorky! UB
Ručníky: Kapesníky:

č. 850 bílý Iněný |1. bllé 1 tet. K 2-20

tet. 6 K 30 h/1. barevné přezné
č. J. B. bílý Iněný K2%

tet. 8K40h Koštle

Útěrky: K s měbkounáprsenkou

A.pololněnétet. 2-70 pe z vébyza K250č. 68 Iněně 420 M NN, > S.an|1 „ plátěná „450
U. 756 Ima “ 780 1 - Ima . > 6550

Prostěradla:

č. 230 1. IněnéK 260
č.230/, —„ „270|kol krku a délku
“.261 „la.49 rakávů.

Sklad dámských látok na šaty!wa
Školský obzor.

Rlerikální nesnášelivost? Nechťsi e
vangelíci vzpomenou, jak psal náš tisk o právu
evangelíků na ev. bohosloveckou fakultu — když
paši odpůrci katolickou bohosloveckou fakultu vy
bazovali se svazku uoiversitoího! A kdo z kate
líků klade překážky evang. konfessijním školám,
ačkoli evangelíci s volnomyšleckáři tak důkladně
zaharcovali proti konfessnímu vyučování katoli
ckému? A teď v č. 21. samy evavg. „Hlusy ze
Siona“ v příčině složení zem. výboru dozoávají:
„Kanovník dr. Burian byl naš m evangelickým zá
ležitostem školním daleko přízaivěji nakloněn, než
jeho předchůdce dr. Pražák. Za něho docílilo se
přijetí učitelů erang škol do veřejného zemského
pepsijníbo fondu učitelského. Také zap čítavání
služebních let učitelů, kteří z evangel. šk-:| přešli
na Školy veřejné, šlo dosti bladce.“ Věru
významné to vysvědčení katolickému knězi v době,
kdy „volnomyalitelátí“ pokrokoví uč.telé proná
sledují kollegy katolicky emýšlející jako nějaké
psance! Kde vlastně jest ta spravedlivost, sná
šelivost a svoboda?

Klatba organisovaných jest velice zlá.
U nich platí za churakterního ten učitel, který
jedná proti svému přísežnému slibu záštiplbou
akcí protikonfessal. Běda však tomu, kdo by celým
svým životem osvědčoval, že skutečně chce jednati
udsledně podle přísahy a kdo zkrátka nejeví dvo
jitou tvář — jednu z nutnosti úřední, drubou prc
testující proti tomu, k čemu 86 zavázall Organi
sovaní paedagogvé z okresu rychnovskéo ole
zprávy „Lid. listů“ vyloučili z orgaoisace kollega
Griebla se Šachova proto, že „porašil organisační
povinnosti“ A čeho se Griebl dopustil? Uvašte:
1. chodí pravidelné do kostela (netoliko tehdy,
kdy jiní kolegové jdou tam jen z přinucení), 2.
mluví s kněžími, 3. nepodepsal odání na kaplana
(pstroč se domníval, že mu organisovaní : spců
ždibec svobody popřejí), 4. vyučuje subsidiárně
náboženství (zrovna jako evangeličtí kollegové,
v čemž jim pokrokovci nebrání). Všecko jiné by
mu pnadpokrokové panstvo dovolilo. Ale takové
břícby? Ale dobře, že se vyjasňuje čím dále tím
více. Organisovaní dokazují sťejmě netoliko, že
chtějí kněze vyhoditi se škol, ale že svým členům
naprosto nestrpí náboženskou svobodu. Aš sage

uditelstvo bude při volbách pomáhati
agrárníkům nebo socialistům s odporné podvodnýmujišťováním,žekatolíkůmstejněnechcemikdosvo
bodu bráti, poukašte jim na případy rásu shora

líčeného. A tito lidé dovedou ještě 8 dojemným
pláčem líčiti, jsk jeou atiskováni! Dejte jim moc
a oni dají katolictvu na ruce ponta otrocká. Jest
liše sa takových poměrů některý organisovaný
učitel jest přistižen při fanatickém řádění proti
katolickém a jest za to právem potrestán, pak
jest holým farisejstvím mluviti o nějaké denunciaci,
o bezcitnosti, nespravedlivosti a podobač.Tu se
v zásadě nejedná o iatriky,.o osobní mstu, 0 pro
následování pokroku. Tu váří boj scela ole

vřený jako po řádnémvy války. Všichnior
genisovaní přece dle programa svého jsou vázání
pracovati proodstranění církevního vlivu se škol
ství vůbec. A bylo bysměšno vytýkati straně ag

Při objednávce košil
nutno udati míra ©

padené, že se bájí proti organisovanému, dobře
promyšlenému a veřejnému útoku všemi zákoni
tými prostředky Katolická strana by hrála úlohu
komickou, až by při nečinnosti po své porážce
bědovala, jak jest utiskována. Tací likoavci by za
sl.užili po prohře uidavkem nových ran. Vždyť
přece válečné posta- ení nenechává nikoho vážně
přemýšlejícíto v rozpacích. Ale co číní nadto po
krokoví učitelé? Zápasí v plué výzbroji zcela ve
řejně, jejich pušky siloě rachotí. A když v této
otevřené bitvě některý jest ranén, zdvihá farizej
ské oči vzhůru nad tím „barbaratvím.“ Kdy —
pro bůh — vytýkalo některé útočící vojsko na
padnatému pluku, že vojáci z téhož pluku při ote

uili? Něco zcela jiného jest, jestliže v době míra
vojáci sousedního státu zákeřné na branicich né
kolik vojínů jiných postřelí. Ale ronit slzy nad
„branocu stře bou, když začala pravidelná válko?
Pánové, jest jasno; vyblásili jste svobodě kato=
lické boj na nýž. Nedivte se tudíž následkům ta
kovébo rozhodnutí!

A ještě školské poměry v protestant
ském Sasku. „Berliner Taghlat“ napsal dne 12.
t. m.: „Zemská saská Bynoda 86 Usnesla, že má
býti na školách při vyačování náboženství zacho
ván církevní dozor, že žácí musí si od:ósti ze
školy poklad písní a definicí, má Be i audále vy
učovat: katecbisma Toto synodálojlusnesení scbvá
lila jednomyslně zemská protestantská koneistoř.*“
— A dobře jest známo, že mocnému vzestopu
industriálnímu a kulturoímu v Sasku vůbec školy
přísně konf-ssnÍ ani v nejmenším nepřekážejí.

Jaká jest ta snaha po vyšším vzdělání.
Jako na zavolanna po p4šem čláoku z minu.ého
čísla uveřejoil „Čes. Učitel“ dne 17. t. m. tuto
upřímnou lozálka: „Ličí nám jeden člen zkušební
komise pro zkoušky učiteleké. že kandidáti a kan
didátky dostavují se maohdy ke zk -uškám a ne
dostatečoou přípravou. spoléhujíce pak na protekci.
Toťučitelstva nedůstojao! Nejprve se každý řadně
Připrav a Studuj pilné, radéji více nežli méué a
pak teprve se hlua ke zkouškám, Stále se dumá
báme vyššího vzdělání a ta pak lebkomyslní jed
notlivci kazí celou akci, nedovedou-li vybověti ani
těm požadavkům, jež se nyní oa né kladou. Ne
radi tobo připomínáme, ale vážnost stava toho vy
dadoje, aby každý zkoušenec toliko na sebe apo
léhal a nepotřeboval nějských milostí a «hledů
zkušebních komisí.“ — Není tohle potvrzením
nacích vývodů?

K DOBE POSTNÍ: KŘÍZOVÉ CESTY,
VKUSNÉ A LEVNĚ OLTÁŘE

w EBOZIHO HROBU
jakož i sochy Těla Páně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HOŘE KUTNÉ,

Dílna pro sochařství, řezbářství a práce
kostelní.

Hospodářská hlídka.
Věstník Hospodářského Sdružení
českých křesťanských zemědělců

pro království České.
1. Odboček je 118, členů 2800.
2. V dopisech na sekretariát buď vždy uve

deno číslo posledního dopisu jeho.

3. Telegramy pro sekretariát znějte krátce:
Sdružení Janovice Vrchotovy(počítá se sa dvěova)
"38 4. Porta na dopisyazásilky, knihyspolkové,
rasítka atd. uhražnjí odbočky se své poloviny pří
spěvků.

6. Při zasílání peněs buď na kuponu vdsprávně oveden sasílatel (celou adresou), po pří
padě číslo odbočky, a nač peníze jsou (podrobně),
Jiného pak nic. Spolkové záležitosti buďte psány
na zvláštním, nákupní zase na zvláštním a pojiš
tovací také na zvláštním lista papíru — což
dlivě boď sachováváno.

7. Při sestavování odboček budiš bleděno
k tomu, aby členové jedné odbočky byli se
ného okresu soudního (k vůli volbám do Z
dělské rady).

7. Soházejí-li ještě některé odbočce čí členu
legitimace, oznamte to lístkem kanceláří.

8. Odbočky, jež mají schváleny stanovy, o
známí nekolk. podáním na okr. hojtmanství 3day
papřed ustav. valnou bromadu (čas, misto a
gram), apomí sekretariátu i hejtmanství výsledek
voleb;kašdá jinásobůzemůže sehlásiti jea
hodin před kozáním; výborová se vůbec nehlásí.



9. V nedostatku strusky pořadí snhrotarját
vhodnou a lacinou náhrada a Poroátředuj jeji
společný nákun.

10. V odbočkách věnde dbejte o zakládácí
organisací k pojišťovánídobytka.

11. Koiby pro nákop zboží levně dodá se
kretariát. Ioformace podá Sekretariát Hospodář
ského sdružení v Janovicích u Votic.

Škodí nám srbské maso? Dne8,února
dovezeno va vídeňský trb 2512 volů uherských,
987 německých (?1), 709 baličských, celkem 4208
kosů krmenéh» dobytka a 831 kusů hubevélo.
Prodán: voli uherští za 46 —72 K, nejlepěl až 80
K; baličeký dobytek se platil 64 —74K, lepší až
82 K, nejlepší 84—90 K; německý 64—52 K,
lepší 92 K, nejlepší 94—-100 K. Hobený dobytek
44—658 K. Celkem platilo se o 2—3 K více než
předešlý týden a také ceny hubeného dobytka byly
vyšší — je tedy povídání o záhubě dobytkářetví
následkem smlouvy ge Srbskem — planý žvast.
Neboť i telata byla o 4—6 h za kilo dražší, rov
něž tak vepři o 3—4 hbze kilo byli dražší než
předešlý týden

Obchod s pozemky v Německu a u
más. Obchod s pozemky u nás dosud upraven
není. Cbce-li někdo prodati svůj statek neb koopiti
statek, kam se má obrátiti? O nějakéústředí, kde
by se soustřeďovala nabídka a poptávka, u n4s
postaráno není. V Německu tento obor obchodů
jest již do detailu proveden. Obchod s pozemky
v okolí velkých měst obstarávají v Německu tak
av. terénní společnosti. Téměř v každém velkém
městě německém jest učkolik takových společností,
jež získají určitou partii pozemků a zřizují na
nich kolonie. V Berlíně samotném jest přes 40
takových společností s kapitálem 150 mil. marek.
Téměř všem výborně se vede. Tak vypravuje prof.
Horaček („Bytová otázka“ str. 122.) o „Kurfůrsten
dammgegellischaft“ vBerlíně, že tato společnost za
let svého trvání vyplatila 25 mil. marek naproti
původnímu akciovému kapitála 8 mil. marek a
z přebytku připadl zakladatelský zisk 3, mil.
marek bankám, 11 a půl míl. marek akcionářům,
2 mil. mar. taotiem správní radě atd. za r. 1907.
Společnost „Heimstů'ten-Aktien-Ges “ v Berlíně
askovpila Šir.ké souvislé lány v okolí Berlína 8
zřídila na nich nové opady. Pracuje na nich 8 akci
ovým kapitálem1,800 000 marek a dosáhla v roce
1907 výtěžku 471.606 mar., z něhož platila 16proc.
dividendu. -- Jiná společnost berlínská „Union
Baugesellachafi“ jest sáčastněna při velkém počtu
menších terénních společností a při akciovém ka
pitálu 8 mil. marek vykazuje v roce 1907 zisk
638000 marek, z něhož vyplácí Bproc. dividendu
Nejlákavější vzrůst výtěška vykazuje „Berlinische
Bodengeseliechaft“, která po dobu avého Sletého
trvání vykazuje toto stoupání dividendy: V prvních
dvou letech vyplácena byla 6 proc., v následují
cích pak letech 12, 30, 30 a 30 proc., v posled
ním roce 35 proc. dividenda. Obchod s pozemky
zemědělskými a vnitřní kolonisaci provádějí opět
baoky jiné. Vnitřní kolovisace nejintensivněji pro
vádí se v Pruska z valné Části ovápm na útraty
bratří Poláků. V Berlině vedle státní osidlovací
komise působí řada bank a ústavů, které 56 za
bývají trčbou půdy a to s výsledky velmi přízni
vými. V obou těchto směrech pracovati bude u
nás Pozemková banka, o jejíž zřízeníprávě
se jedná. Zkušenosti, kterých dodělaly se jmeno
vané společnosti v Německu, budou také vodítkem
Pozemkové bance. Poněvadž v Čechách a na Mo
ravě jest velmi příznivá půda pro činnost této
banky, lze bezpečné očekávati, že výsledky práce
její budou pro akcionáře úplnoě uspokojující.

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u bankySLAVIE vPraze.
OY“ Plšte ©sazby. "Bi

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Rudé argumenty. Moobo zkosil očedník

F. B, člen křest. organisace mládeže, v dílné
mistra Emila Winklera ve Vídni (7. okres,
Bernardgasse 35); mistr řekl radému dílove
doucímu Fr. Hitzlerovi, jen aby bocha bil.
Rozamí se, že socialista takovou práci konává
se zvláštní horlivostí. Přes týdeo hocha zle
týral. Konečně 25. ledna zmlátil ačedníka holí
tek, že trpiteli zůstaly na těle důkladné pa
mátky radé humanity. Zavedeno soudní šetření.
— Tak tedy chtějí radí vtloukati do hlavy
jiným Beblovy zásady a svobodomyslnost?

Náboženství jest věcí soukromou. Tak
tvrdí radí farizeové před lidmi, kteří jich ještě
dobře neznají. Zatím všsk rodé regimenty pro
násladojí lidi věřící hůř než nějaké zločince.
Ve čšvýcarakém Zárichu evangelický farář a
socialistický poblavár Půůger rozhodl Be, že
nebude vykovávati jiš žádoóbo církevního od
dávásí a jeho olrkevní představenstvo bo také
toho úkulu zprostilo. Farář ten prohlásil, če

jest to pověrešné, jestliše si někdo chce kře
sťtanským sňatkem sjedoati Boží požehnání.
Bocialistické „Volkarecht“, v tómše místě vy
cházející, šlo ve svojí ušlechtilosti ještě dále;
napsalo totiž: „U organisovaného dělnictva ve
městech církevní aňatek stal ee vzácnosti. Pc
věrečné nevěsty nechtějí od církev. sňatku dosud
opostiti. Má se jim odporočiti, aby třikrát eko
čily přes koště. Pak postačí civiloí sňatek.“ —
Patrao z toho sarového vtipu, jak chtějí soci
alisté nabražovati staré ideály ideálními věcmi
novými.

Zase útěk z rudého ráje. Doplňovací
volby do zem. sněmu v Dol. Rakousích skon
čily dne 8 t. m. zase úbytkem radých hlasův.
Soadrab Berat ve III. okrose dne 26 října
min. roku obdržel 7220 hlasů, ale ayní pouze
5658, tak že ztratil 1562 hlasů. Též v rodé
tvrzi, ve Favoritech ztratili soudrozi705 hlasů
a křest. sociálové získali 326 blasů. V7. okrese
ztratili též tnnoho hlasů, v 19 okrese 239 hlasů.
— V Pardubicích dne 8. t. m. prohrali sou
druzi velikou svoji bašta, totiž p.mocnickoo
bromadu při společenstvu obavníků. Tak tam
pozbyli posledního zastoupení v dělnických iu
stitacích, které mají nyní v moci nár. sociál,
Soudruby tam stihala porážka za porážkou.
Proč jen ten útěk? Inu — radý ráj jest jen
vlastně výmyslem sobeckých spekulantů; děl
níkům samým skytá pomoci mílo.

Otevřené přiznání soc. demokrata. De
8. t. m. na schůzi nár. sociálů v Žižkově pří
blásil se k slova příslušník tábora rudého
Václ. Beran, který dle zprávy „Našeho Práva“
prohlásil: „Nutilo mne to jako Čecha, abych
ujal se slova na vaší schůzi a vysvětlil, že my,
sociální demoxraté — a mloviím jménem tisíců
organisovaných soudrahů — jsme naprosto ne
spokojeni 8 poslanci sociálně demokratickými.
Nebojím se násilí 4 kdyby mne chtěli izabití.
Přiznávám, že j“ nás tisíce, kteří jsme čekali
se zutajeným dechem, bude-li říšská rada roz
poštěoa; pak bychom byli si zvolili takové
lidi, jako vy máte, poctivé, nezištné a veobro
žené zástapce pracujícího lidu, jimž musím
vzdáti čest.“ Po těchto slovech následovalo ne
vylíčitelné nadšení a jisot celého shromáždění.
A když blak se trochu oklidnil, pokračoval
řečník: „Ve mně, jako sociálním demokratu,
velmi často při posledních událostech bonřila
se krev a pokládal jsem za povinnost dáti výraz
své nespokojenosti, Ztratili jsme veškeron dů
věru k straně vedené vůdci sociálně demokra
tickými a já jménem stejné cítících tisíců ue
spokojených soudruhů provolávám vaším pos
slancům — národně sociálním své upřímné
na zdarl“

Jakými „důvody“ chtějí uvědomovat
Na scbůzi v Plodinové borse prohlásil nad
soudrah dr. Sookup: „Boj 8 nár. socialisty
nebude lze vybojovati ani v novinách a na
schůzích; bude asi zanešen dále a rozhodnutí
se stane v továrnách a na ulicích.“ Jak ty rodé
výměny názorů na ulici dopadají, o tom svěd
čiti mobov tisice vytlučených tabulí v krámech
a hojnost modřin na zádech odpůrců soc. de
mokracie. A z továren se jedo-duše vybazují
Da dlažbu dělníci ti, kteří nechtějí platiti do
rodé kasy. J+k tedy dopadne ten předpoví
daný boj? Radí mají veliký bněv, že jim nár.
dělníci přerůstají přes hlavu a že už se tolik
rudého štábu nebojí ani radí zajatci, kteříjen
z donacení jsou poplatoíky rudé pokladny. —
V celých Bubnech socialisté horlivě agitovali
pro svoji schůzi, jež odbývati se měla dne 14.
t. m. Připojovali vyzvání, aby dle možnosti
každý soudruh vzal s sebou bůl. Vždyť prý
není vyloučeno, že tam ti nár. sociálové také
přijdou.

Na čem založilí soe. demokraté svůj

nový světový názor? Zkrátka na darwinismu.Svedené stádce uvěřilo, že člověk má jen to,
co zde na světě užije, protože člověk jest pouze
zdokonaleným zvířetem. Zatím však nyní již
sama židovsko-liberální „Nene Freie Presse“
kříží zásady Beblovy zajímavým článkem o
darwinismu, jejž sepsal aniversitní professor
B. Hatschek. Ten napsal dne 12. t. m.: „Dar
wioisgmos jest theorie velmi pravděpodobná,
ale ne revolační, nýbrž velice konservativní,
Nejvíce falešných vývodů vybralé si vykladači Dar
swimovima polí sociologickém a mravním. Zuřiví
zastánci Darwinovi, holdajíce „boji o život“ a
učení „o výběra“, obětují lásku manželů, dětí,
rodičů, poesii, nmění, koltoro i mravnost. ŽÁ
dají sjen krutý boj v život, ať v něm třeba
zbynou tniliiony lidí. Místo státa, lidské spo
lečaosti a rodiny zakládají stáj na plemenný
chov lidstva, volnou láskoa žádají si nejhlab
šíbv ponížení ženy, hlásajíce absolutní rovnost,
bobí lidskou individualita. To všechno žádají
Da základě uedokázaných, domněle vědeckých

rovoost u lidé by byli jako dobytčí stádo“ —
Tak napsal sám ctitel Darwinův.Ergo s nedo
kázané naoky vyvodili socialisté dísledky ještě
méně oprávněné. Pěkná radá vědal

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí

Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

smrk, borovici, modřín, akát, dub, obyčejný a ame

rický, borovici černou, hedvábnou, jasan, javory,
olše, břízu, jilmy a mnohé jiné druhy. Žádejte
cenník, který obsahuje krátký a jasný návod

pro neodborníky.

u
Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráz spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII. ker József
kórát 15 „«. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —
Videň-VII., Mariahilferatr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

„P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

«£

Elektrické
= světlo

pro továrny, botely, domy, vily atd.

—

"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.
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Doporučujeme

Nejlevnější a nejvkusnější

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Bradci Králové.

Žádejte cenníky.

ake

be

Dr

8

Ke Všem příležitostem

praktické dárky
9 za velice lovné ceny mabízí G

T| V. Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný

| soudní znalec a odhadce |v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

| Prodej se zárukou.

Šeob, úvěrní společnost
zspsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za 449oaž 59
úrok a to dle výpovědi.

ORP“ Složní lístky na požádání zdarma. "UB

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. r

PSP

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jekojvýtečné

všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
l jehlya jiné zlaté a stříbrné skvosty

— + nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na eplátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Přihěni+9NBNNPN+bnX

„Naše Mládež“
orgán „Sdražení venkovské mládeže v Čecbách“,
vychází vždy 1. a 15. každého měsíce. Předplácí
se 1 výtisk 1 K 70h ročně, při odbírání nejméně
5 výtisků| exemplář po 1 K 20 h ročaě. Redakce
a adtojejetracečetopišu „NAŠE MLÁDEŽ

PrahaII., Opatoviškáalice 6. 10.

Žádejte číslo na ukáskýpi
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
š (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, Jj. Heškudiy, faráře ve Yýprachticloh)

doporučuje P. 1. veledůstojp. duchovenstva[
svůj onvédčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,f:

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

se na požádání franko zašlou.

coCítthběttrstv

lakbily jako prádlo,jemužpřidan do vyvářku

s SAPOTDJIT =
svůní fialkovou.od firmu
JOSEFJELÍNEK YotÁk
V HRADCI KRALOVE:

L* Pistesiocenu

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— tumělecký závod —

pro Malby

oken kostelních.
PRABA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. zenové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městi pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
štho až k bohatému fi
guralnímu provedení a

stce 1 se čelesnými
vámy, sílémi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE“ Nosóetná veřejná i písemná pochva'né uznání.
Založeno roku 1836

Časové úvahy!
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům+ovolejesidepo
vašátě veikeré kostelní nádoby s
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům

A církevním vyhovojící. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u

kásku franko bez záveznostikoupěVše se posllá posvěcené. Prdee ,
Sklad veškerýchzlatých a stříbrných klemotů, jako: řetěnů,
madonek, kříšků, prstýnků,námsků atd. :: Motářské
prateny, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

4 čínského vědy na skladě.
Steré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nejvydší ceny

JAN: STANĚK,
poslř a ciseleur

Praha 1., ul. Karoliny Světlé, čís. 10. m.
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Jan Horák,?
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Cetná uznání zvláště z krubůvele

JK Jost. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s'uze mébo ryze křesťanského závodu za

2 dobu více než třice*iletého působení.Učiňie, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
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|Též na oplálky bez zvýšení cen! 663CODX683|(XIX20K66X

PRAKTICKÉ. ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍ HROBY. |
KŘÍŽOVÉ CESTY

|

RELIEFOVÉ 1 MALOVANÉ, |

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ |

EKleČÍcí „ANDĚLÉ“
ATĚLA PÁNĚ

ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ),

JESKYNĚ sP.M.LOURD.

JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ VRÁCE

SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVÉ

P. BUSKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veladůstojnému duchovenstvu
doporučuje sa

první a mojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 98.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,

jednoduššího do nejakvostněj
čího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistá a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílná
jen ručně, čímž umožněno
mí dodatí veledůstojnému do
chovenatvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milosti reride
vány.

Mošní nádoby jez v obnl
slatím za ceny veělíce levné.

Veškeré opravy nádob ko
stejních se ry-:le, řádně a
levné vyřízují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, r , thotovébušínkukááku o

- se zašlou.

Chudák hestolům možnosplácet bez přirášek.ORP“taodpornéeníačestnýchuznáníporace.“N
Prosím vejedůstojné dochovenstvo o laskavou přísoě

a důvěruzávodadomácímu.
ji rychléz levné provedení
spolkovýchbes
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O. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE *
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.

Zápisné ó K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Šfaslná domáenos
přírační kniha a účetní zápisník českých, křesťanských žen

a dívek a kalendariem na r. 1909,

má DYL V Každé TOUINĚ.
Jeťnevyhnutelnou pomůckou pro každou

pořádku milovnou a o rodinu starostlivou hospodyni.
Zvláště oddíly: „Potraviny“ a „Učetniotví“ v do
mácnosti a podrobným návodem a praktickými tabulkami
účetnímibudou hospodyňkám vítanými. Hodíse
též za účelný dárek pro dospělé dívky, zvláště pro
nevěsty. — „Šťastná domácnost“ úhledně brožírovaná stojí:
1 výtisk franko 80 bal. Pro členy katol. spolků a
organisaci: 1 ex. franko70 hal., G kusů franko
3 K 30 h, tucet (12kusů) franko 8 K. — Objednávky
obratem vyřizuje vydav. Frant. GSvatek, redaktor

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. — Plášťě do doště.
Přikrývk

Řanelové,zerý velbloudí.
Pokrývky

Da stoly a lůlke.

Zbytky koberců
sa sDačDě

anižená nany,

Mřestní Biséy
(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskapské knihtiskárna.

se
E, aZe rr

| Vanead) automobily,|[ ve zĎraně i

Ředitel kůru
se přijme

pro farní osadu čítající přes 1300 duší. Požívá
10 korců dobrých polí, ješ snadno a výbodně lze
pronajati. Kraj zdravý. Nádraží v místě, poblíže

většího města.

Přihlášky dodá dále administrace t. I.

Odebírejte v každé obol
krejcarový týdenník

„Wenkovan““,
orgán „Sdražení českých katolických zemědělců

v království Českém“.

+yc'ází každý týden ve čtvrtek.

venku býti čislo za 1 krejcar (2 haléře), zasílá se
poštou pod jednou adressou nejméně Ó výtisků.
(Tedy 5 výtisků na rok 5 K 20 b). — Při zásilce
menšího počtu výtisků předplácí se na 1 výtisk
ročně 2 K 8 bal. Odběratelé mají nárok na bez
plstné právní, zvěrolékařské a bospodářeké porady.
Předplatné a objednávky přijímá administrave
„VBENKOVANA“,v Praze-II, Opatovická ulice

čie. 10.

Hleďte, aby v každé obcí odebíral se
„VENKOVAN“. Požádejte několik čísel na
ukázku zdarma.

'o[iepompje|z:90611$P107

"0061FHSo[Epom9912ZlatámedaillePardubice

Videň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného oz :1
ktoré jediné kupujte a žádejte:
„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v ML L loslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnasem K 30.000.

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
„oš v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

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

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují 8e nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno

KKKKKKXKXKKTXKKKKKmn
Pp. sklenářům a zahradníkům

nabízíme sklo tabolové do pařeništ

24krát?4 em po 11 hb) 10kg tmele sklcnářského

-a

24krát?8cmpo 18h sa 2K.
26krát26 cm po 18
26krát30 cm po 16 diamanty kos za 5 K.
B0krát90 cm po 17 Dodáním

i K. V. Skuherský,
Ě ©ak. dvornídodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“.

jse omDo181) Sklenář. zaručeně vysk.
jkrátš$ om po 19 kamkoliv drabou.

POE
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svatební dárek
jiný není tak vděčnýa trralé ceny jako krásný
uměleckýobraz Madonny, Kri=
sta neb krajiny Atd.v nejsolidnější

úpravě, jako dodává nejlevněji

„první východočeský umělecký závod

Jos. Keslicha
v Hradci Králové.

Závod pozlacovačský, Výroba; rámců.

Ovchod papírnický.
E Dlouholeté renomé zárukou m
BE reelníobsluhy Ba

(z notoný
fonografi,

desky a válce
nejsolidnějí koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

MASOPUST 1909.

Novinky veškerých pří
prav a ozdob na dámské

tollety.
Vějíře,pánské i dámské

rukavice a prádlo,
kravaty atd.

Fejgl 4 Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Kněžské kolárky a
náprsemky.

První český Latolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ks
stelních rouch,

korouhví (balde
chinů), nebes a

spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.
Vídeň,

VII. o., Kaiser
straase č., vedle La
saritského chrámu

AJ Páně.
Nauháskusasílá
se všefrance.

-eea,



„Národní církve katolické“ a
protestantismus.

Pan drStěhoule neuměl odolati Macbarovo
odsouzení protestantismu. Proto léčí raněné
srdce zvlášť horlivým pátráním po nedostat
cích církve katolické. Věru dojemná to starost
v době, kdy každý věřící a ovážlivý protestant
by měl co nejvíce práce 8 léčením církve
vlastní! Dobrák — radí, jak se má naše cír
ker zreformovat. Radí v „Naší Době“ i v „Čase.“

Dne 10. t.m. v „Hlídce Času“ uložil zvláštol
nápady, na něž vhodno trocha posvítiti. Prý
reformistůwm rázu francouzského 80 musí zjed
úati svoboda přes blava kurie (dvora papeř=
ského). Přitom však masí spolopůsobiti státní
moo. Vlády katolických států masí se vrátiti
k politice francoazských králů a Josefa II. Co
prováděla tehdy knížata, musí does provést
buržoasie i proletariát potnocí parlamentu.
Korie k reformě nesvolí, „musíme (kdo? snad
evergelici?) proto jí ukázat, že jí k ref :rmě
není třeba, že lze provésti reformu bez ní“ —
Jest potřebí, aby biskupové některého státa
prohlásili, že provedou reformy na státním ú
zemí, a je úspěch zabezpečen. Nebudou-.i chtít,
nechť se ačiní výzva k duchovenstvo a lidu.
Ti nechť si zvolí reformní biskopy. Takto zve
lení biskupové budou pravými držiteli apošto!
ské moci a bode jim možnoordinovat dachovrí,
„Tak by byla zřízena katolická národní církev,
od Říma neodvislá. Kdyby tak stalo se ve všech
katolických státech, měli bychom řadu národ
ních katolických církví, na Říma neodvislých,
místo nynější absolotické organisace papální
(papežské) . . . Světovost katolicismu by tím
neutrpěla...
ne na absolotismu ... Orgánem světové církve

n byl pak všeobecný koncil“ To jsoa takhlavní myčlenky evavgelického reformátora naší
cirkve, nad vímiž i rozumný a historie znalý
evapgelík sotva se zdrží útrpného úsměvo. Vs
znáte se, p. dre Stěhule, trochu v historii hu
sitetva a evangolictva? Vždyť v těchto konfese
sích značné naběhy k národním církvím byly;
a jakou „reformou“ skončily? Hositský kněz
vaprosto nezávisel poddanstvím svým na Říma,
ba i haseiteká konsistoř mohla mo porončeti
málo. Jeho poručníky byly obce, resp. repre
sentanti obcí — kollátoři. Kočs byl těsně spiut
8 osadou. A jaká reforma? Skoro bned po válce
prchali zbožnější hasité z officielní národní
církve, bojíce se o avoji spásu, poněvadž dc
moralisace kněžstva busitského rychle se šířila.
Správce hositské církve Rokycana (osobní pří
tel Hasův!) spílal těm aprcblíkům (českým
bratřím) sorové a nespravedlivě, pomlonvaje
je hůř než Tarek. Kněšetvo, nemající vlastního

HMelušnéhojmění, záviselo svojí existencí nu
fibovůli zpopných, bezcituých a hrabivých kol
látorů, kteří u kněžími pokládali jako e nízkou
čeledí. Pěkné bylo „svobodné blásání slova Bo
žiho“ kněze hasitského, když týž chudera musil
se bátí, aby šlechtic zbohatlý konfiskací cír
korního jmění, nesbil svého kněžského „ná
chlebníka“ karabáčem! Málokdy a málokde
vleslo kněřstvo do chomoutu tak veliké otro
činy, jako kněžstvo husitské; ovšem oznáváme,
še mnozí ztěch kněžských idealistů, kteří sva
ili dobrovolně k svému ochození, myelili po
otivě, še tak reforma přijde k platnosti.

A následek téch děsných poměrů? Málo
který vzdělaný a řádný človék odhodlal se
k snášení té ovizelné otročiny. A tak přijí

mání za kněze řemeslníci, podezřelé individua,ba i sločinci, kteří před kriminálem oprchli.
A tito chudáci k skromné almažně, udělované
od kollátorů, namnoze si masili přivydělávati
krejčováním, ševcováním a jinými žívnostmi,
aby nebladovělí. Jiš v XV. století sjištěny
od podkomořího krále Jiřího a jiných přímo
hnusné oimonistické kšelty ošebračeného du
chovenstva. Rokycana zle na zbohatlé panstvo
hartosil, jak úslsto reformy podporoje velikoo
demoralisaci. Lather napeal r. [538 Pražanům

nepraví-li přísloví, še kdo s Němců ma šibenici a
na kolo se dostal, v Čechách by všdy byl dobře
kněsem? (Denis-Vančara: Konec samost. čes,
365). Které kněze to Němci prohlašo.ali za
tak zkužené? Vždyť obyvatelstvo české tehdy
bylo ze čtyř pětin hositské. AČ si prý každá
obec sama zvolí kněze a tito svoje předsta
vené! Ve skatečnosti však vlastně už tehdy
„via facti“. byl kněz na kollátora úplně od.
vislý, tak že administrátoři konsistoře husitské
spínali race a naposledy pla'tivě žádali, aby
„ž toho ouřada byli složeni.“

Církev „národní“ začala se rychle „re
formovati“ po protestantska — a bylo ještě
hůře. Jak veliký počet poběhlíků přijímán do
osad! Ba přijímáni i zločinci z německých ža
lářů oprchlí, kteří tropili výtržnosti nejhorší.
Tehdy málokterý slušnější člověk chtěl vedle
dacbovního se posaditi. „Obce“ staraly 86 0
stavovské třenice, o ojařinení sedláků, hamiž
nost dostup.vala vrchola: bídný morálot stav
duchovenstva přetřepáván dosti často, ale pro
vymanění kněžského onáchlebníka“ z bmotné
a morální odvislosti na kollátoroví nepostaral
se vážaě nikdo.

Když se aspcň na venek spojili lutherští
s čes. brátry ve stranu konfessionistů, nebylo
lépe. A svobodomyslnější kněz, jehož hlavní
vrchností byli šlechtičtí defensorové, pronásle
dován jako největší zločinec. Tohle všecko přece
máte,p. dre Stěhule,anáti. Jest odporoo, že se toble
evavgelíkům má stále opakovati. Prostí evan
gelíci ovšem o těch poměrech hrozných málo
védí; jejich pastýři pečlivě jim pravvu historii
českého sektářství zatajají. Zato však prostým
evangelíkům pořád ješ: straší v hlavně pod
vodné vymyšleniny protestaotského čvingolanta
„Pogia“ o soudu nad Hosem.

A jak že jste to studoval dobo josefiu
skou? Tenkrát že se opravdu prováděla refur
ma? Máte věděti, že právě z těch státem říze
ných seminářů vycházeli klerikálové hrubc
zraní, kteří zneužívali svého kněžského úřadn
k nejochotnějšímu aloužení vídeňskému centra
lismo, jenž tehdy tak těžce český národ tísnil.
Josefin-ká bierarchie představovala spíše veli
kou politickou slažební organisaci než pastýře
věřícího stáda. Který kněz kladl výše víra než
politické zájmy svého hierarchy, byl očerňo
ván o vlády; jeho postavení stěžováno.(Dokoač)

—
Vyrovnejte nedoplatky

za Obnovu a Časové Uvahy.

Volné listy,
Kde jest nepřítel? Jest to evísel s těmi

klerikály, vzdychají na všech etranách přátelé
tak zvaného pokrokao. Potfrej je slovem, bodej
do nich perem, vše nic nepomáhá. Bauzdá se
dokonce, že tím více se množí, čím ostřeji je
napadáme. Máme proti bim hezkoa frási o
„klerikaliema“ a užíváme jí neanavně a sta
tečně, děsíme ji lidi jak můžeme, zapřícábáme,
proklínáme vejménu vlasti, vzdělanosti a pravé
osvěty, ale přes veškeru námahu naši černé to
rojení bzačí čím dál víc. „Klerikalismus, tof
nepřítel“ ! zvolal jsi 0, Gambetto, a tvoji vr

stevníci É tvňj výrok jako slovo,které
otevíralo výhledy do budoacnosti, ale ble, teď
jest jako víoný měch, z něhoš vyteklo všechno
víno.

Mají své osudy svačná hesla, ale mají své
osudy lidé, kteří je vyslovili. Gambetta, jak
známo, stá) v čele Francie za války prosko
fraocouzské, ale se svým francouzským vlaste
nectvím uměl spojovati postranní obchody ve

rospěch šidů. Zvláštní a pověimnatí hodnou
arakteristiku Gambetty obsabojí Rochefortovy

„Paměti“ Gambetta, dí Rochefort, reorgani
soval pošty a telegrafy, sreorganisoval či lépe
řečeno zdesorganisoval Alšír a sničil jej na
vědy oním nesmyslným dekretem Oremieoxo
vým, který tím, še domorodým židům poskytl
francousské naturalieace, vydel v jejich ruce
všechno bohatetví země,

[nserty se počítají levně.
Odmova vychází v pdlek v poledne.

Ročník XV.

Gambetta, jsa israelskéh) původu, jevil
vždycky náklonnost ke starým soavěrcům své
rodiny. Ostatně jest známo, když se stal tajným
náčeluíkem Francie, že se obklopil především
Hebrejci, jako byli Reinach a celý ten štáb,
který tvořil vládní strana, která ostatně exi
stovala za všech dob a byla vždycky jen sjed
noceníw lidí, kteří měli apetit.

Není tedy pochyby, že tento smutný dekret,
jemaž děkujeme za zničení své osady, byl vý
sledkem dohody mezi ním a Cremieoxem, který
ostatně bez svolení a spolapůsobení svého šéfa
nebyl jej mobl očioiti zákonem| Avšak v té
době prošel térněř nepozorovaně, neboť pa
řížská vláda ani nechápala jeho dosahu ani ne
tušila jeho nebezpečnosti.“

Tak vida, jak Rocbefort stáhl z Gambetty
záslona, kterou ho zastřel povrchní a nemy
slící liberalism| Gambettahrál si na vlastence,
zachraňoval Francii a zároveň | podloodně
hmatal jí do kapes, rozdávaje její národní ma
jetek svým židovským soavěrcům. A aby jeho
vlastenecké obchody ušly zraků veřejnosti,
„váděl pozornost na klerikály, kteří byli jeho
obětním beránkem. Francie poražená, deptaná
kopyty nepřátelských konf, zalitá krví, stóna
jící výkřiky raněných svých synů ehledávala
kde jaký groš, aby mohla zaplatiti pět miliard
válečné náhrady, a vlastenec Gambetta 3 vla
stencemCremieuxem stahovali jí poslední košili,

A přece: klerikalism, toť nepřítel! Ga
betta tak vykřikl bezpochyby ze stracha a
opatrnosti, aby ho někdo nepředešel a nezvolal :

„Židovatví, toť nepřítel“l Po tomto nepříteli
však svobodomyslníci se nikde neohlíží, neboť
nevidí les pro stromy, a také a nás pokrokáři,
nepostačaujíce ani hafat proti klerikalismo, ne
ráčí čenichat praktiky, kterými se vyzoamenal
Gaiobetta a které v rostoucí síle ohrožují ná
rody nejen ve válce, ale také v míru.

„Národní silon“, „bospodářským osvobo
zením“, a jinak divně se to vytraboje z vla
steneckých polnic, ale když má dojíti co k čemu,
zalezoa slamění vlastenci za-kamna a ve chvíli,
kdy mají příležitost promlaviti o židovském
kapitálu a němčení, přepadne je hluchonémost.
Ale proti českému knězi, proti klerikalisma“
se činí jen což. Jak to vysvětlit? Takto. I naše
tak zvané vzdělané vrstvy, zastapované svobo
domysloým žurnalismem a pokrokovými echů
zovými řečníky, zatíženy jsou jistým unedc
statkem novodobé kaltory. Prostřed všech vý
sledků daůcha zvítězila hmotná část nad duší,
prostřed všemožného vědění rozšiřaje se vědy
větší nevědomost dobra a zla. Vzdělání rozoma
nepostačaje, aby zajištěna byla pravá vzděla
nost. K tomu patří pěstění povahy, vůle, zjem
nění svědomí, vláda nad náraživostmi, sebe
zapírání. Kde vymizela síla niterná, ani sebe
větší vědomosti neudělají £ člověka pravého
vzdělance. Již filosof Spencer naznačil, že vzdě
Jání rozumové jest nedostatečné, aby bylo samo
postačitelnoo zárakou pro dobrý mrav, smysl
pro pravda v životě společenském. Mluví se
stále o zdokonalování mravním, o povznesení
a polepšení člověka, ale křesťanství se zamítá,
ačkoli jest jedním s nejdůležitějších prostředků
k danéma cíli. Pojem vzdělanosti stává se
jednostraoným, vyločaje-li se stránka nábo
ženská a klesá-li vážnost před vším nadpřiro
zeným. Odstraňuje-li novodobá vzdělanost po
emrtný cíl, působí nejen temnoa budoucnost,

ale Opraroje přirozenost ldskoa tak, že člověkpodlehá hmotné efle a koří se nejvlastnějšíma
představiteli a sprostředkavateli smyslných po
žitků —penězům. Tento materialism jest předoá
snačkoa přítomné doby, a odtad právě ta moc
židovského kapitálu, před nímě zavírají oči
povolaní i nepovolaní oprávcové společenského
a národního šívota. Proto otrocky volají: „kle
rikalism, tof nepřítel“, na místo aby svobodně
usosovalí: „šidovský kapitalismus, tof De
přítel |“

Slovanské Jednota. Kallámu ově jeho jest.
V politickém životě apoutala k sebé poso
Slovanská Jednota, které povstala edrašosím.



všech poslanců českých mimo socialisty, Jiho
elovanských a staroruefoských. Jednota má
epolečný výbor a 125 členů, tak že jest nejeil
očjším svazem poslanecké sněmovny. Hlavním

drem, ješ přitáhlo ostatní příbasné živly,
yli právě katoličtí poslanci čeští a jihoslo

vanští. Tuto pozoruhodnouvěc tedy vykonala
Popelka, na kterou pohlíželi tak mnozí přes
rameno a pro niž měli jen slova pohrdání a
srádcování. Katolickým poslancům bylo vytý
káno, že rozbili český svaz a tím že poškodili
na výsost politické zájmy českého národa, a
satím does se mosí úznati, že počínali sobě
velmi účelně a prozíravě. Nebýti poslanců ka
tolických, nebylo by došlo k Jednotě Slovanské,
jejiž důležitost měří se Špatoč zakrývaným
hněvem Němců, kteří v přítomné době roze
bnali se, aby upevaili svá nadpráví a provedli
trhání země.

Dnes jest tedy patrno, že katoličtí poslanci
čeští nevyšli ze epolečného klubu českého jen
na sdařbůhba za ukojením nějakého vzdoru,
aniž co při tom myslili. Měli evůj účel, vyko
nati tiše spojení, jež stalo se nyní základem
mohutného útvaru, jenž jest viditelným pro
jevem slovanské solidarity poslanecké, čehož
v takovém rozměru na půdě vídeňské posud
nebylo. Důvodně možno očekávati, že Slovanská
Jednota poslanecká bude bráti závažné úloby
v budoucím politickém dějstvu. Ovšem proti
zásluze katolických českých poslanců staví se
lidé, kteří chtějí býti elepci a oslepovati také
jiné. Tak na příklad „Přebled“ praví: „Ojeho
vznik (svazu slovanského) blavní zásluhu má
německá panovačnost, která na konec vhání
do společného svazu slovanské klerikály a po
krokovce. Vliv křesťanských eociálů německých
ovšem bude působiti na české klerikály i nadále
přítažlivě a nakažlivě, pročež v nich vidíme
oejnespoleblivější živel slovanského svazu.“
Věcné nepravdy a směšná proroctví zároveň!
Skutečnost, která so vytvářela před očima ve
Škeré veřejnosti, dokasuje, že zásluha o 6vaz
mají katoličtí čeští poslanci, neboť obavy před
německou panovačností uebyly by jejich kolegy
aabnaly do svazu, kdyby jiš nebyl býval v zá
kladě hotov. Předpověď pak „Přehledu“, že
katoličtí poslanci badon živlem nespolehlivým,
sest právě jen takový paušální úsudek, pro
nějž pokrokář do své přihrádky vždy bmátne
jen tak mecbanicky jako typograf vybírá k sazbě
arčitá písmena. A katoličtí poslanci se již po
starají, uby „Přehled“ byl špatným prorokem,
jako jest neupřímným politickým referentem.
Kdyby ještě polští poslanci přidali Beko svazu,
vykonali by čin opravdu slovanský a setřásli
by se sebe stále trvající výčitku sobectví, do
kásali by, že v pravý čas pochopili svoji po
vinoost. To by pak ovšem byla nejlepší od

ověď Slovanů: epojovati se a růsti, kdyš
ěmci chtějí je přitlačiti úmyslně v působených

otřesech, evárech a zmatcích.

* *e

Jak se také sřisují osvětaapokrok. „Čas",
jenž dle vlastních vysvědčení jest nejlepším
českým listem, střediskem české ioteligence,
skladem duševní pronikavosti a nádržkou pravé
Slopofie, podjal se nejnověji úlohy, propůjčo
vati ových sloupců lidem, kteří se domolvají, še
jsou také povinni 8 realistického majáku osvě
tlovuti člověčenstvo. Onehdy tedy uvedl „Čas“
mezi své literáty p. Letáka Josefa, takto re
daktora táborské „Jiskry“. Tento mož záviděl
Macharovi vavřínů, jichž získal si a omezených
čtenářů protinábuženskými pomluvami, zejména
evým nesmrtelně nepravdivým „Jedem z Jadey“.
1 zablonbal se tedy Lržák, jaký problém by
měl proti církvi katolické rozřešiti. Přemýšlel
hluboce, přemýšlel namáhavě, až na to konečně
kápl. Rozepsal se o tom, jak stará žena umí
rala, kdežto její dcera musila býti v továrně.
Stařona umírala v bídě. Po té hned slorutný
eator fevilletonu chtěl ohromiti čtenářeotázkou :
Kdo tím:o umíráním v bídě jest vinen? Ka
tolická církev! Bam! Klerikálové jsou teď roz
drcení.

V tomto p. Ležákovi skutečně něco jest.
Neboť když pod jeho kloboukem zrodil se ta
kový nápad, možno očekávati, že to přivede
pod protektorátem „Času“ hodně daleko. Neboť
čeho se mo nedostává ještě do objevu, není-li
posud vystavěna želesnice na mósíc a není-li
on jejím konduktérem, že to překazila kato
Jická ojrkev? Ob, Ležáko, Ležáku| Jest to ne
bespečná spekulace, když kdo okazoje, že chce
eyeliti něco a neumí mysliti nio. Věak ticho,
nerušme p. Ležáka a nesméjme 60 mu; jestiť
dsmév často omatnější než slzy, nechme ho
koobati se radosti, že vetoupil mezi opolupra
oetajky Času a še tam bade zřisovati osvěta
a pokrok. 7 '

Vědecký másor světový. Minule jeme řekli,
Se náš ovětový násor náboženský neosoboje si

rusbodavMiv tom, jak Porapný ovět©0 rozvíjel, jak usazovaly se jednotlivé vrstvy
maší země, neho jak sdokonalovaly ce rostliny

a zvířata. Ale již hned tady také tordíme,
že ani věda o tom všem nepodávážádné určité
pravdy a še, chtějíc snad jaký taký názor
světový sestrojiti, opírá se jen o pocbé 'do
mněnky a dohady. Proto tím více zaráží, když
rozliční filosofové ve jménu vědy haroují proti
našemu názora náboženskému, jeboš podstat
ným jádrem jeou ony úžasné dvě otázky:
odkod a kam?

Otázka po konečném cíli a účelu, jak dí
filosof Hartmann. v lidské přirozenosti blaboko
jest zakotvena. Člověk obdařený rozumem touží
věděti, které jest konečné nejvyšší dobro, jemuž
má podříditi evoji bytost, všechno své chtění
a snažení. Myslící člověk chce míti pevný základ
povinností, které nezřídka od něho žáuají 0
běti, chce věděti o prameni, z něhož by čerpal
posilu pro věrnost, v povinnostech a potécho
v námabách a utrpeních života.

Jak odpovídá na nejdůležitější otázky
duše lidské vědecký názor světový? Dříve
vš k než odpovědi ty aspoň v podstatě čte
nářům předvedeme, tvrdíme důrasné, še vědeckého
světovéhonásoru vůbec není. Ti, kteří si na ném
tolik zakládají, dopooštějí ee buď sladkého
sebeklamu, anebo úmyslně slovem tím avé
bližní oblozují. A jest řezavou ironií, žei
voloí myšlenkáři „vědecký“ názor co chvíli
mají na jazyku, neumějíce si avědomiti, že vý
rasem tím naznačován jest jen výpomocný po
jem bez věcnéno obsaho a podkladu. A tak oa
nejvlastnějším poli, na něměvolní myšlenkáři,
hrozivě potřásajíce válečným chocholem, ženou
se proti světovému názora naboženskéma, uka
zuje se, že jejich vědecký názor jest méně než
wmýdlová bablina.

Všichni odpůrci náboženského názoru svě
tového velmi mnoho spolébají oa vědy pří
rodní. Avšak přírodní vědy podávají jen jed
notlivá fysická fakta, kteráž, mlovi-li ee o
přesné vědě, nesmějí se překročit. V tom smysle
zůstávají jen jednotlivé představy boz lada a
skladu, na příklad jevy elektrické, magaetické,
pobyb těles, zevnějsí projevy života. Mají-li se
tyto úlomky spojiti v celek světového názoru,
mosí se užívat metafysiky, totiž pojmů, které
smyslovou zkušenost přesahují — a pak fa
není již vázoru „vědeckého“. Volní myšlenkáři
nemohou víře přijíti na jméno a zatím sami
nutí své stoupence věřiti vědeckému názoru,
který jest poobým slovem. Kdyby bylo lze
mlaviti o vědeckém světovém názoru, pak by
mosila věda podávati posnání pravé skuteč
nosti jakožto základu všech zjevů přírodních
a zvláště zjevů životních, nebo, jak dí prof.
Mareš, „poznání skutečna vše podwmiňojícího,
kteréž skutečno však 8800 jest nepodmíněné,
absolutní. Jenom ma sákladětohoto poznání wívo
řiti se můževědeckýnásor světa a jivota auká
sati se mohou pravdy, na nichž člověku nejvíc
zeleží a kterých hiedá celým svým životem.
Takové vědecké poznání pravdy rozřešilo by
všechny záhady.“

Jelikoš však největší sáhady světla a šivota
tají se před námi v hlubokémtemnu nerosřešeny,
mení vědeckého násoru, což by ovšem i volní
myšlenkáři musil: uznati, kdyby volně nemlu
vili, ale více přesně myalili.

Do Bois-Raymond v onom památném se
zení přírodozpytců německých stanovil sedm
světových záhad: prvá jest podstata hmoty a
síly, drahá jest původ pobyba, třetí půrod ži
vota, čtvrtá záhada jest účelnost přírody, pátá
zábada původ pocitu, šestá původ rozumného
myšlení, sedmá původ mluvy a svobody vůle.
Kdo rozřešil tyto zábady? Nikdo. Neodvašujíe
se tedy mluvit o vědeckém světovém násoru!

A slyšte, professor Masaryk přece se od
vážil, dávaje ovšem bujným větrům své přesné
myšlení a védeckost. Řekiť na říšské radě toto:
„Celý moderní názor světový jest úzavřenou
soustavou, která vědeckými výtěžky prakticky
jest zdůvodněna a potvrzena.“ „Professor Ma
saryk stojí na vrcholu vědeckého světového
názora“, vykřikla zbožně „Nene Freie Presse“;
ovšem že stojí, dokládáme my, ale na vrcholu
papírovém. Takové nehorázné tvrzení hodilo
by se snad v rámec schůze oaivaích poslu
chačův, ale še tak očinil Masaryk na říčské
radě, to dokazuje, jak ve velikých rozměrech
miluje pobrdání lidskými vědomostmí i před
posluchači inteligentními. Jaouť lidé, kteří
chtějí omračovati nepředvídanými velikými
slovy, ale určitějším rozborem slov těch dě
shledává, de to jest jen efoktní rakéta, která
nanejvýš může osiniti vědce s „Nece Freie
Presse“ a podobné jim filosofy.

Jak si neuctivě Masaryk ve sněmovně za

prá vysvítá ze slov na slovo braného prví.areše: „Věda přírodní hemůže podat posoání
ekutečna nepodmíněného a vše podmiňujícího,
věda mnsila ge vzdát nadějí, še jedaomdospě
jeme k poznání okotečna, ekrytébo-sa lidekou
zkušeností.“ Ajelikož věda toho skutečna ještě
nepoznala, opakujeme ještě jednou, mení řaké

i násoru světového. Zjistíme nyní, jek
odpovídá domnělý tento vědecký názor na oBy

dn důležité otásky: odbuda ham?Volní myšlenkářivěří, majice odpovídatí na otásku: odkud?

— še svět jest věčná hmota a co 50 člověka
týče, může prý se jen mlaviti o vyvinytůjším
svířeti, jehož duševní projevy nep její od
samostatné duše, nýbrž jsou vlastností hmoty,
která prý v mozku lidském jest tak so >
sovaná, že myslí. Majíce odpovidati na otášků:
kam?—voloí myšlenkáčivěří,že člověkbymt

bez památky jsko obyčejné zvíře. Víra roletmyšlenkářů ve věčnost hmoty bez Tvůrce
vyvrácena tím, že věda dokazuje, že bade ko
nec světa. Jest to zákon entropie, o kter
mluví Thomson, Chvolson a sáš český učenec
Vald. Kde jest konec, tam masil býti i počátek,
proto nelse mlaviti o věčoosti hmoty. Věda ne
může vysvětliti pobyb hmoty, jak praví Da
Bois-Raymond, x čehož patrno, že ei hmota
sama pohyb nedala.

Původ rozamného myšlení a člozěka, pů
vod mlavy a svobody vůle jest témaž učenci
záhadou, čímž jasné napovídá, že příčinou ve
likolepých těch skutečností v člověka není
hiota. Prof. Mareš praví: „Daševní fakta jsou
patrna a jista. Někteří materialisté obtějí do
kázat, že myslí mozková bmota; prohledávají
tedy mozek, ale zírají do prázdna. Tvrdí však
neústapně, že hmota jest základem všeho bytí,
i kdyby to mělo vósti k nejnesmyslnějším ab
surdnostem. Vmýšleti oduševnění do hmoty a
vykládati ztoho oduševnění člověka, jest vrcho
lem přírodovědecké mystifikace (podvádění).
Pozoruhodné jest také, co praví Da Bois-Ray
mond: „Výteční myslitelé pozvali dávno, že
ani nejjednodašší pocit nedá se pochopiti se
žádného uspořádání a pobybu hmoty.“ Natož
pak myšlení, dokládáme my.

Ježto všichni vážní učenci shodají te
vtom mínění, že hmota, byť sebe lépe v mozku
byla orgauisována, mysliti nemůže, jest dle pře
sného legického myšlení jenom ten závěr možný,
že původem myšlení jest bytost podstatně du
chová, nehmotná, slovem duše.

Opakojeme, že záhady Do Boie-Raymon
dem vytčené jsou nerozřešeny a právě o nich
řekl týž učenec: „Nevíme a nebudeme věděti,“
Tady vlastně novodobá věda stanula na půl
cestě. Jest tedy na místě otázka dychtivého
dacha lidského: „Proč věda neví a nebode
věděti“1 Protože nechce znáti jediného dosta
tečného důvodu (rationie suficientis). Vše, co
jest, má nezbytně nějaký důvod své jsoucnosti,
a to buďto v sobě samém anebo v něčem ji
ném. Důvod jsoucnosti, který jest v něčem ji
ném, jest příčina. Jest tedy zásada dostateč
ného důvodu sumozřejmá, důkazu nepotřebaje,
aniž jest ho schopna. Neboť kdo ji popírá neb
o ní pochybuje, činí to již z toho důvodu, še
ma neví pravdivoa nebo jistou, tedy předpo
kládá to, o čem pochybuje.

A nyní se zásadou dostatečného důvodu
pooblédněme se třeba po otázce života. „Když
nechci přijati učení ostvoření“, praví Virchow,
»moel: původ života vykládati bezmatečním
plozením (še život povstal z hmoty), ale vět
ného důkezu pro toto bezmateční plození ne
mám.“ Jinými slovy: Protofe nechci uznatí
Stvořitele, ač dle zákonů rosamnébo myšlení
měl bych tak očiniti, přijímám domněnku, še
život povstal sám sebou z hmoty, což sase
odporuje poznatkům přírodní vědy. A to še
mé býti vědeckým vysvětlením? Právem tedy
poznamenává prví. Reinke: „Nemůže býti iro
ničtějšího protikladu, než kdyš myslící příro
dozpytec bezmatečné plození zamítá a zac
timže dechem jako Slosufický myslitel je pro
hlašuje za požadavek vědy.“

Bezpředsudkové bádání vědecké otázce po
dostatečném důvodaovybýbati se nemůže, neboť
myslící duch odpověď tady neúprosně bi vynu
cuje. Bez přijetí a usnání osobního Stvořitele
světa a nesmrtelné duše, kterouš člověk zá
eadně a podstatně ličí se vd zvířete, ani řádo
přirozeného ani mravního nelze vysvětliti, pro
tože bez tohoto obojího pojetí pro dochovoa a
hmotnou přírodu není pevného základu. Ztoho
konečně plyne, že toto naše pojetí v pravém
slova významu jest požadavkem vědy. Nakonec
rekapitulujeme: Vědeckého názoru evětového
není a pravdy té nezmění voloí myšlenkáři,
byť třeba po blavách tancovali. Námitky tak
zvaného vědeckého názoru proti násora nábo
ženskéma před stolicí soudného rozumu ne
mohou obstáti, coš 6e mělo dokásati.

Obrana.
Rousáhlé polo působnostipro volné

myslitele. Pořád otýskají, jak jsou prý ati
skováni, fe se jim překáží v rosvinutí jejich
„vědy“ atd. Divao dost, še ti dobrácí tak dlouho
trpělivě snášejí oepochopení a tvrdohlavost
„klerikálů“ a neobrátí se jinam, kde by jim
kypula sroboda větší. Katoličtí miseionářy
slásky k srému přesvědčenía s lásky k bližní

i při velice nedokonalýchdopravnjch prostřed“cloh vnikali jiš ve středověku do krajin,kaul
ce kašdý jiný Evropan jíti bál. Spěcbali k ble

vaděle inenům pohanským, Kktoféevropský
VAJŘN dj PL Je vlk: Dal



hedům africkým, asijským a Aěrick mdy vzdělanosti,aěili je řemeslům,pracovali
9 ními pa poli do únavy. A ta ti lidé již
a vděčnosti přijímali také náboženské názory
missionářů.Jestliže tedy volní myslitelé (zvláště
židovští) tolik toho o notnosti homanity Da

dali, aťzačnou konečně dokazovati skutkem,
jak jim lidamilnost k erdci přirostla. Jeou-li
obštavější než ti nenávidění miseionáři kato
Mětí, ať nepropasou vhodný okamšik a nene
ehají v nehostinných krajích přepracovávati
prostomyslné pobany na katolicko| Veliké mo
derní homanité bode bračkou překonati v 0
bětavosti tapené katolické pracovníky. Volní
myslitelé přijdou na půdu psnenskou, nezora
nou, nezasetou „klerikálním plevelem“ ; žádná
evropská vláda v udlehlých krajinách jim ne
bace překážeti ve volnomyňlenkářeké výchově
lidí primitivního života. Snadno se volným
myslitelům podaří dokázati divocbům —zvláště
těm mladším — že ctí boby neprové, že v mnohém
ehbybojí. Což musí v nehostipných asijských
krajích ošetřovati malomocné jen ti naši mis
sionáři a jeptišky? Volní myslitelé, jen bonem
tem! Zbývá tam takové práce pro vás plov;
a vděční ošetřovanci rádi vám ověří. Což se
musí africkými lesy plahočit zu černochy jen
křesťané? Voloí myslitelék Africe nyní dojedou
boed a pak zajisté svízelnou cestu další co
mejochotněji nastoupí pro zdar Volné myšlenky.
lernelští volní myslitelé mají dostatek peněz
k takové výpravě. Posud židé vždy 8e avojí
„koltaroo“ čekali, až jim upraví důkladně cestu
koltura neohrožených miseionářů. Přišli teprve
sa nimi kčeftovat, ale nikoli se obětovat. Nechť
tedy nyní israelští volní myslitelé pomábají
k proniknotí do temných krajů svým obchod
pím bratřím sami!

Který první voloý myslitel kousne do
tohoto jablíčka? Který první dokáže v dale
kých krajích větší bomanita než našinci? Jest
to sice práce těžší než prolbaně pomlouvati
pracovníky křesťanské. Ale jak veliký ziuk
s toho pro Volnou myšlenku! Posud jest po
banů na světě movhem víc než katolíků. A
chce-li Volná myšlenka vyvlastniti jmění kněž
stva, ať taky nezapomene gebrati církvi kus
její veliké práce. Na těch panenských, odleh
lých půdách dají se vytvořiti zářivé vzory 8pc
lečností volnomyšlenkařských! Žádná censora,
žádné ohlašování přednášek, žádná denunciace|
Jen vděčnost těch, kterým 8e obětavě pomůže!
Aš pak českým zaterzelcům dokáží, jaká rajská
údolí utvořili na základě svého „světového ná
sora“ (který ovšem teprve hledaji), pak zajisté
nejen naše země, ale celá Evropa kajícně na
kolenou tyto brdiny odprosí a přidá se k nim.

A nové agráraleké Iši. Na registru
vání agrárnických lží by se mosi's poříditi
kašdý týden kniha. Nejhorší bezcharakterností
však jest, še zelený tisk snovu opakaje zú
mysiné lži, které byly několikrát od naší
strany důkladně vyvráceny. Na př. „Hlasy
Yeokova“ doe 18. t. m. napsaly, že „kleriká
lové toužeboě ve svých novinách volají“ —
Po státní němčině. Pane Srdínko, co si má cha
rakterní člověk mysliti o takovém stále se o
pakajícím lbaní agrárnického tisku? Ptejme
ee, pátrejme v agrarnické redakci, kde který
náš list po té němčině „toužebně volal“ Re
dakce se vykrouti, napíše Ješ jinou a za ně
kolik týdnů starou bude zase cmílati.

sVenkov“ zase hněvem 8e necítí, že čeští
katoličtí poslanci obratnou politickou taktikou
sabezpečojí lépe ochranu našich národoostních
rráv než jak činil Jeh> Fxc. Prášek 8e všemi
poslanci agrárními. Proto „z lásky k společné
české věci“ drze našince podesřívá a chce je
vylovčiti se spojenéhošiku národního. „Venkov“
papouškoval po jiných, že našinci měli porada
v bytě něm. křest. sociála dra Gesstmanna se
starorosípy a katol. Slovinci; tam prý úkuli
pověstné (proč jen pověstné?!) tak zv. elovan
ské Centrum. Tak se neostýchá „Venkov“ lháti
ve chvíli, kdy může dobře věděti, že ta lež
jest již veřejně vyvrácena drem Bosterčičem i
drem Gessmannem. lou — chce nějak bala
wutiti svoje čtenáře, jako by našinci kali 8po
Ječný plán e něm. křest. sociály, ačkoli posta
vení našich poslanců proti křesť. sociálům jest
scela jasné. Ovšem našinci nebodou pomáhbati
mašema národu na nohy přátelským šempani
eováním s německo-židovskými žarnalisty. Ti
pojímají svůj úkol trochu vážněji než Jeho
Exo. Prášek. Nikdo s našich netvořil slovenské
„Oentrom“ pod dohledem něm. křesť. sociálů.
Zato však sám Prášek © nimi seděl ve společ
Bém mivisterstvu a — choval se k oim velice
vlídně. Af ei raději vzpomene „Veakov“ na
horlivé vyjednávání svých sgrárníků 8 agrár
níky německými.

„Venkov“ ještě velkopansky rozvařuje,
je-li místno katolíky bráti do jednoty tolik důle
dité. Muselprý býti dána zároka, že „nebudou se
sase smloovati v ústraní ©našimi úhlavními
nepřáteli národními proti — Čechům.“ Nato
odpovídáme, že zvláštní sáraka jest sde zhola
sbytečuon věcí, pokud „Venkov“ sám nezaručí
a pedokáše, še klepy o postranním smlouvání

jsou Jistou pravdoa. Vida! Nepoctivý šalobník
osjednou dělá ze sebe ieoudcel Uvážlivý člo
věk žasne nad emělostí těch dietářekých „čieti
telů národa.“ Slov. centrum založeno v klubo
katolicko-národním za součinnosti a přítomnosti
jiných Slovanů. A právě naši katol. poslanci
s tohoto centra zasloužili se nejvíce o násle
dující Slov. jednota. A nyní „Venkov“ chce
pohodlně vyhazovati samy tvůrce z jejich vlast
ního díla.Saad chce tak v „klerikálech“ vsní
titi ještě větší lásku ke společné věci české!
Ovšem rozeštvat, rozrušit — nato jeou agrár
nici chlapici.

A jak omí „Venkov“ sypati písek do očí
svému čtenářstvu prolhaným zpravodajstvím o
nespokojenosti voličů 8 našimi poslanci! Na
př. 6. února přinesl z Dol. Kralovic, jak „se
každý myslící volič zarazil“ nad hlasováním
V. Myslivce pro povolení provisoria rozpočto
vého a zmocňovacího zákona .. . dali jsme
mo své hlasy. Ale nyní z jeho chování vidíme,
že Šlo mu pouze o mandát a nikoliv o zájmy
našeho rolnictva . . .“ Jak patrno, lišácký u
grárník sepsal svoji zprávu tak, jako by na
říkali nad Myslircem sami katoličtí jeho voli
čové. A co 8e stalo? Myslivec svolal nato dne
21. t. m. schůsi v Dolnokralovicku (v Křivsou
dově), kam sešlo se voličstva k umačkání.
Tam poslanec promlavil zoamenitě o politické
situaci, posvítil na sgrární lži. Byl odměňován
salvami potl.sku. Z těch „nespokojených voličů“
přihlásil se jeden sgrární mladík, kterémo mu
silo býti připomenoto, aby se choval slušně,
aby neurážel. A obrovské ahromáždění vysl.
vilo Myalivcovi nadšeně dík a naprostou dů
věra. Téhož dne projeven Myslivcovi nadšený
souhlas na schůzi ve Vonšově. Z toho patrno,
jak se fabrikoje v agrárním tisku „veřejné mí
nění.“ Už ani nejtlustší lži nepomohou, páni
agrárníci! Považujete svoje vlastní voliče za
pvsetilejší, důvěřivější, než vskatku jsou. Ti
však stále více problédají a přemýšlejí, jaká
jest to strana, která k svómu udržení potře
boje takových zbraní.
O
Jos.Bičiště

mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.
=—g22h

Sklad vlastní
lněného i bavinéné

v osnách torárníeh.
aE“Pištesl©vzorky!"B

Ručníky: Kapesmiky:
č. 850 bílý lněný |1. bílé 1 tet. K 220

tet. 6 K 30 h|1. barevné přezné
č. J. B. bílý Iněný K 2%

tet 8K40h Košile

Utěrky: K eměbboundproenkou
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č. 756 Ima , 780|, , Im "560

Prostěradla:
č. 230 1. Iněné K z50
č.290/, —„„ 8d|kol krku a délku
č.251 „la , 490 rukávů.

Sklad dámských látek na šaty!

Při objednávce košil
nutno udati míru

Politický přehled.
Němci přestávají ae již smáti Slovanské

Jednotě na říšské radě a vědouce, že Slované
cbystají se k ráznéma odporu proti panovač
ným choutkám německý n, dávají se také do
práce, aby proti Slovanské Jednotě vybudovali
blok německý. Začali něm. křesť. sociálové a
emloovají se s německc-nacionálním svazem o
utvoření něm. bloku. Ale nemohoa se při nej
lepší vůli dopočítat většiny. Ném. křesf. soc.
enaží se sbubnovati nejen všecky Němce,ale i Po
láky a socialisty, aby tak rázem získali 370
blasd. Těžké klížení. Socialisté sami maří v zá
pětí všecky naděje v blok něm., opovídají vládě
nejostřejší oposici, ježto prý v uzavření parla
wmeotuspatřají velkou chybu, jejíž následky
nedají ee tak snadno odstraniti. Poláci si také
dvakrát rosmyslí, než by podali Němcům po
mocnvo ruku, ježto i jipak. jejich spolupůso“
bení protislovanské by dovedla Slovanská Jed
nota rásem zničit, nadto Poláci oejsoa nadšení
pro kabinet Bienerthův. Bar. Biererth nalébá
pyoí na svolání říšské rady, aby mohl dostati
pod střechu státní nezbytnosti. Ale Blovanská
Jednota tu stojí brosivě, ač ce ona dosad nikde

nevyslovila aci proti státním nesbytnostem, ani
proti naléhavým předlohém ve prospěch lida,
avi proti parlamentu. Baron Bienerth jest narozcestí...

V nynější vážné eituaci politické oooby
čejně čile vedou si Maďaři, chtějíce napiatosti
politické vyušitkovati pro sebe. Zákon o počtu
rekrutů oa rok 1909 vyřízen na uherském
sněmu i ve třetím čtení, a teď na kvap prá
cují na otásoe bankovní a vojenské. Maďaři
jako by hnali celou říši do vásky se Srbskem,

o ojlce z případného vítězství na rozšířeníer.
Napětí rakousko-srbské v poslední době

s nastávajícím jarem 80 stupňaje. Tisk mimo
rakooský, především německý štve Rakousko
do války, aby Německo samo jako spojenec
mohlo pro sebe získati nějaký prospěch. Stve
se Rasko proti Rakousko, že oa haličských
hranicích hromadí se ruské vojsko, že Srbsko
Raskem nikdy nebade opuštěno, ač Rasko samo
poznova varuje Srby před kroky, které by
vedly k válce. Mocnosti vyjednávají o návrhu,
má-li se zakročiti v Bělebradě ua základě ú
stapků, které chce učinit Rakonsko Srbska.
Listy francouzské vyslovojí se rozhodně proti
válce. „Radical“ praví, že k vůli Srbsko Evropa
války nepovede. Srbům třeba říci, že nemobou
spolebat na niči pomoc a že hra, kterou pro
vozují, jest velmi nebezpečna. „Eclair“ píše, že
Rakousko dalo dosti důkazů svých míramilov
ných úmyslů, nicméně jest napětí veliké, že
by Evropa měla v Bělehradě rozumě pro
mluviti.

Z činnosti katol. spolků.
Z Černileva. V neděli dne 28. února po

řádá katolická oárodní jednota v Černilové schůsi
v Libranticích o půl 2. hod. odpol. a večer v 7 bod.
v Černilově. Předoášeti bude na obou schůzích
p. Václav Myslivec, říšský poslanec z Praby.

Ze Nezemle. Taneční a bumoristický ve
čírek katolické dámské jednoty vydařil se nad o
čekávání znamenité; bylť atrakcí všech místuích
zábav. Zásluhu o zdar mají účinkující slč.: Božena
Bal.arová, Růžena Čapková, Marie Koeschková,
Avinka Štěpáoková, p. ředitel Ulrich s velebným
pánem a mládenci z ct. kronžku místolch foot
balistů pp. Ceral, Hošek a Šsfařík. Za jejich ná
mabu anezištnou ochotu vzdává nejsrdečnější díky
Anna otěpánková, t. č. předsedkyně. — Bylo by
přáním, aby podobná návátěva byla i budoucí ne
děl: doe 28. února při ustavující organisační schůzi
stoupenců katol. strany. Přednášeti bude vadp. dr
Fr. Sale, č. kanovník z Hradce Král. Upozorňoje
se, že schůze bude důvěrná; proto hleďie si
všichni, kdo dobré vůle jate, včas vyzvedoouti
legitimace na farním úřadě, a p.Josefa Štěpánika,
obchodníka, neb u pí Bvž. Balcarové, důvérnice.
Neochabujme vzapočaté práci, jen smužile vpředI
Zdař Bůh! — V postě na 265.března připravuje
jednota přednášku o Sv. zemi, doprovázenou 200
Brět-loých obrázků. — Veliké rozhořčení mezi věr
nými katolíky způsobilo úhořovité obviňování G6
šeho velebného pána v novinách. Jaký byl úmyd
pana doktora, to nejlépe zřejmo z toho, že děl
vehkými plemeny vytisknoati věc, která vlastalš
při obledání všech okolaostí neznamená prané
závažného. Leč člověk, který to „sezení 8 židem“
nezoal, tak jako p doktor, vyčetl by si lehce mesi
řádky kdo ví co! Proč jen tak chytře ty řádky
napsány? Suad z lásky k bližnímu? Váicbníjsme
cítili odpor nad takovou cbytrostí. Ať si nikdo
nemyslí, že jsme tak pošetilí. abychom Be sami
na tak chytré psaní dali cbytiti. My svého kočze
známe a budeme jebo práci etíti přes všechen
hněv protivníků. Máme v jeho opravdovost per
nou důvěru.

Katolická národní jednota v Novém
Bydžové konsla 18. února v Chudonicích v bo
stinci p. Frant. Matouše důvěrnou schůzi a před
náškou kaplana dp. V. Šetioy „0 nynější národo
hospodářské, sociální a politické situaci.“ Téměř
dvě bodioy trvající přednáška přijata byla od shro
mážděných s úplným soublasem až na přítomného
soc. demokrata Dusila, jenž proti vývodům řečol
kovým neměl jiné zbraně než Khooa a Drosda.
Po náležitém odbytí odnesl si vý«měch všech po
sluchačů a přičinil ae, že do katol. organisace se
přihlásilo nových 57 členů.

Z Rosle m Chrasti. V neděli doe 7. ú
bora pořádala místní org +nisaceČeskoalov. mládeže
divadelní představení „České amazonty.“ Černá
mračna po celý týden zakrývala jasnou oblobu.
Sychravý vítr se soěbem se proháněl naší kraji
nou; tu vznikala obuva, že se nám první divadlo
zkazí. Avšak jaké bylo naše potěšení, kdyš se
špatné počasí v poslední den obrátilo! ©Mietnoat
byla nad očekávání přeplněna. Mladí ochotníci
drželi se znamenité, tak že byli často obecenstvem
odměňování hlučným potleskem. Všem našim pod
po:ovatelům a návětévníkům vzdéváme srdečný dík.
Zvláště našemu milému dp. Janu Bencšovi za jebe
obětavou lasku a námabu, kterouž nám jako sa
čátečníkům věsoval. Báb mu odplať velikou obé
tavost! Též děkujeme dp. Karla Kerhartovíss
necvičení písní a sa obětavost, kterou nám často



prokazoval, nedbeje daleké cesty a námaby. Za
vše vzdáváme srdečný dík a k další práci voláme:
Zdař Bůh!

Z Kutnohorska. Dne 21. února konal)
v Suchdole „Sdružení venkovské mládeže" schůzi.
Byla to v okolí první katolická achůze veřejná a
proto očekávána byla 8 napětím. Vydařila se. Na
větívena byla velmi Četně jak mládeží z farnosti
celé. tak dospělými, takže místnosti bost.nce p. K.
Lieky úploě naplněny. Po uvítání přítomných p.
kaplanem J. Králem zvoleni do předsednictva: p.
J. Převrátil. rolalk se Sochdola a předseda místní
org. katolické, p. Fr. Pauš, starosta skupiny Sdr.
v. ml. z Miskovic a slč. Mařenka Semerádová,
drera mlynáře z Bořetic. Se vzornou pozorností
vyslechnuta byla přednáška nadšená předsedy Sdr.
v. ml. a rolníka p. A. Kaňourka ze Strunkovic,
která dlouhotrvajícím potleskem a upřímnýmislovy
díků předsedy schůze p Převrátila odměněna Po
Ahodinné přednášce té ku slovu přiblásil 8e p
Zeman, absolvent řeča. kursu, který a některými
členy katolických spolků ku'nhorského a Čáslav
ského až z Cáslavě k nám zavítal a způsobem
přesvědčivým o nutnosti etrany katol. lidu pro
mlavil Stoupenci jiných stran, kteří přítomní byli,
ku slovu 86 neblásili a schůze za zpěvu Národní
hymny skončena. Nadšení pro národní stranu katol.
lidu touto velezdařilou schůzí ještě více u oás
vzrostlo a maoho nových členů do org dospělých
i mládeže se přiblásilo, takže bned přikročeno ku
založení nové skupiny „Sdr. v. ml.“ pro Suchdol,
Bořetice a Vysokou. Javu oyní ve faruosti 3 sku
piny, čítející 120 členů. K výsledku tomuto ne
málo přispěly mimo jiné také ony „ašiec tilé“
nadávky a posměchy některých fanatiků ze strany
evang -agrární, jimiž katolíky organisované poctí
vají a od stravy naší hledí odvrátiti. Ale viděti,
že se jim snaha tato nedaří a jednáním avým do
kazují jen „vysokou“ úroveň svého vzdělání a své
ušlechtilosti, Ať jsou jisti, že na této cestě org
pisovaní katolíci jich následovati nebudou. Ostatné
musí si páni ti na Kutnohorsku pomalu zvykat, že
také katolíci mají právo ae organisovat — vždyt
už tolik desetiletí ovládali evang líci na okrese
všecko Půjdeme tedy bez ohledu, líbí-li Be to
pánům, či nikoli, dále.

Koupě | Obstarávání | Prodej

Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DORDAN MELLUÁH
knihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvariát
v Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Zprávy místní a z kraje.
Koncertsi.. Dvořákovéa E. Stil

lerevé shromáždil dne 21. t m. v Klicperovědi
vadle nejvybranější obecenstvo, které s velkým zá
jmem program sledovalo. Obě virtuosky získaly si
jiš prvnímvystoopením všeobecných sympatií, takže
pronikavý úspěch byl bned z počátku zajištěn.
Byla to Jiránkova „Sonata A-moll“ pro klavír a
bousle. Nevyhovoje sice té formě klassické, jak
nalézáme ji u Beethovena, Schuberta, Brahmse;
první věta je příliš nepatrná, a ani druhá není
dokonalá, ale líbí se a to zvlášť dobrá věta třetí,
vyznačující se svěžím půvabem melodickým a
pěknou jiropracovaností. — Slč. Dvořáková před
stavila se třemi solovými čísly, z nichž první,
Pabstova parefrase „Oaěgima“, ukázala úžasnou
přímo techniku a pochopení skladby. Byla to ra
dost poslouchati líbezné motivy, kolem oiclž jako
drobný déšť květů laškovaly os'ňující pasáže pre
cisní rytmem, vzdušné jemným úhozem. Zoalcům
imponovala as nejvíce Chopinova „Ballada“, před
nesená s nekonečnou něhou, svědčící o naprosté
vyspělosti hudební. Rozkošná Lisstova „Campa
nella“, velmi vbodně na programu umístěná, p
dala ukázky effoktních trilků a překvapovala
mistrnou imitací orchestrální zvonkové bry. — Slč.
Stillerová podala výlony, jich se votva kdo oa
dál. Jsme zvyllí poslouchati houalistky,i virtuosní,
s jiston shovívavosti a odpouštíme předem nějaké
selhání tonů, nedokonalost pacáže; leč u mladistvé
umělkyně nebylo tobo vůbec třeba. Povědy správoá
intonace, svědomité, detailní nastudování, přesný
přednes míst 1 nejtěžších, blubokým citem prod

chnatá kantilena jsou přednosti, které zdobí její
hru a dávají tačití, še před veřejnost vystupuje
talent neobyčejný. Slečna ucbvátila již v drubé
větě Saint-Sačnsova koncerta H-moll překrásnou
kautilenou a dlouhou řadou čistých flegeoletů; ale
dokonalé ovládání oástroje ukázala brillantné po
daná Bachova „Giaccona“, která dle sloval .vného
Lauba je zkušebním kamenem virtuosity. To byl
výkon mistrovský, jemuž Ize se jenom podivovati.

Dr. Aligmis.
Přednáška p. inž. H b. Urbana O českém

průmyslu chemickém a možnosti jebo rozroje sa
slubuje pozornosti zejména našich odborných krabů.
Chemický průmysl, zejména drobný, jest u nás
dosud velice přezírán, ač jediný specielní artilsl
chemický může vynésti svému výrobci při doko
nalém techoickém zpracování větší zisk, než ve
velkých rozměrech a Široce založená výroba vš:
obecná. Dosud mnoho výrobků chemických dováží
se k nám z ciziny i za výrobky., které nechaly by se
doma snadn“ vyráběti. Zužitkování odpadků jest
u nás v plenkách, rovněž zpracovávání různých
surovin domácich neděje se tak intensivně, aby
nepřišlo při něm ješté mnobo nazmar a jako ber
cenné neb méně cenné nebylo pomíjeno. Ale ze
jména specieiní výroba přináší zisk Naše lékárny,
droguerie a materiální obchody, vaše prodejaí
cružstva hospodařská i živnostenská mohly by
svoji Činnost úspěšně rozšířiti v tomto oboru. I naši
mladí chemikové málo snaží se uplatniti svoje
dlonholetým studiem nabyté zkušenosti ve vlast
ních třeba menších závodech a nabízejí svoje
služby raději velkokapitálu. Odporučajeme vřele
návštévo oznámené přednášky: os+ba p předná
šejícího svědčí předem o cenném a zajímavém ob
Sahu jejím. Přednáška odbývá se dnes v čítárně
průmyslového mugea 7 budově c. k. odboraé šzoly.
Vatap volný. Začátek v 7'/, hod. več.

Rodinné. Pan B. Bartoš.k, mistr všeho
klempířství a jednatel katolické Jednoty pro Smi
řice a okolí, slavil dae 22. t. m. sňatek svůj se
slč. El. Šaršooovou v kathedrál chrámu sv. Ducha
v Hradci Králové. Gratulajeme horlivému nsš:mu
pracovníku.

Před porotou královéhradockon o
citne 80 1. března V. Hanuš pro zločin krádeže,
J.Schreiber pra zločin nedokonané prosté vraždy,
2. března V. Tyrych pro zločin násilného smilstva,
A. Jirásek pro zločin nedokonaného podvodu, 3.
března A. Senfeld a F. Hloušek pro zločin krá
deže, 4. března C. Mourek pro přestupsk proti
bezpečnosti cti.

Záložní úvěrní ústav v Hradci
Králové. Ve schůzi správní rady odbývanédne

18. února 1909 pe ožené b:lance bauky za rok1908, dle níž docíleno jak v cocotrále tak i ve
filiálce v Semilech velice příznivých výsledků.
Hrubý zisk vykázán obnosem K 637.051.67, takže
po odečtení daní a výloh správolch obnáší čistý
zisk K 401.179 10 (úrok ze aplátek na [V. emissi
akcií již odečten) oproti loňikému ziska koruo
319 9653-10. Usneseno doporučiti valaé hromadě
akcionářů na den 9 březní t. r. svolané vyplá
cení opětně 6 a 9, dividendy K 26 — na I
akcii jako roku loňského, naproti tomu však při
děliti reservním fondům tentokráte K 103 257 38
a sbytek po vyplacení tantiémy správní radě dle
stanov a odměny rovisorům účtů K 18.617:56
převésti ua nový účet. Výtěšky z průmyslových
podniků za rok 1908, kde bauka na ziska parti
cipuje, v této bilanci zahrnuty nejsou. Z4 IV.
emisse akcií, v minulém roce s plným zdarom
provedené, přiděluje se co ažio reaervnímu foodu
K 148.051 73, stoupnou todíž reservní fondy banky
s bořejším podílem ze zisku za rok 1908 o více
jak čtvré miliona korun, tudíž na K 921.70455.
Celkového obratu za rok 1908 docíleno koran
844,002 793 01.

Záložna v Hradel Králové odbývala
v neděli čne 21, t. m. svou 46. řádnou valnou
bromadu za účasti 80 členů. Schůzi zahájil do8z
vadní místostarosta p. Radolf He.wich oznámením,
že p. Josef Pilnáček z obledů zdravotních nadále
úřad starostenský zastávati nemůže a volena býti
nechce. Nato ae valná bromada jednomyslně o
snáší, vzdáti panu Pilnáčkoví za jeho dlouboletou
nozištnou a obětavou Činnost pro ústav náš uznání
a dík valné bromady, což celé ebromáždění po
vstáním schválilo. Zprávy o Činnosti, © rovisi
vlastní i o revisi provedené Jednotou Zájožen
v Praze vzaty na vědomí a závěrečné účty za rok
1908 schváleny i 8 návrhem na rozdělení zisku
K 610762 Poté přikročeno k volbám revisorů a
zvoleni dosavadní pp. Josef Lašťovička, professor
obchodcí akademie, Karel Janda, úředník spoří
telpy a Josef Řezáč, účetní zastavárny. Z1 před
sedu zvolen p. Rudolf Helwich, kontrolorem p. J.
E Durchánek a tajemníkem p. Václav Formánek.
Do výboru pak zvolení pp. Pinkava Alois, Raiman
Václav, Formánek Josef, Jirásek Stanislav, Rejchl
Václav, Haller Adolf, Ježek Zdenko. Paldus Laud,
Labontka Jindrich a Urner Otokar. Za náhradníky
pp.: Pultar Jan, dr Klumpar Ot. a Divecký Jan.

Vivat seguens! Katol.-nár.jednotaz Čer
mlova věnovala na výlohy spojené 8 projektovaným
sjezdem katolickým v HradciKrálové dar 60 K,
čímž zahájila sbírky na zmíněný podnik. Doufáme,

" že příklad čilé jednoty Černilorské nalezne hoj

Nebenpečenství mové živelní po
hromay. Po odplutí velkých ledových mass utvó
Hl se sa Labi nový silný led. Nastane-li náhlé
oblevu — což možno nyní ještě spíše čekati než
před okamžikem katastrofy první — rastane po
broma ještě větší. Starý led nakapen v zátočinách
v hromadách a ten popluje s ledem nově utvoře
ným. Věru smatné vyblídky.

Vzácný přírodaí úkax vyskytlse v Čá
slavi. Ačkoli do května daloko, vylíhla se u nás
straka — a k tomu všemu celá radá | Soudrub
Mokrý zval na hasičský ples. Tentokrát měl ně
jak velice krátkou paměť, protože velikou část vy
zvavých peněz zapoměl odvésti. Hasičský sbor
však baz dotazování se psychiatra ubohbého sou
druba vyloučil ze svéto středu. Mokrý jest též
znám jako borlivý zastance volné lásky. Teď se
tážeme p. redaktora „Pravdy“ zda se bude ala
věti dále nevidoným. Když se p-dobný připad stal
jinde, dovedla „Pravda“, to faktum rozšlapávati,
aby skodila lidem poctivým. A což „Výchbodočes.
Obzor“? Při prvním případě mlavil hned 0 zlo
dějích, ač se jedaalo jen © Člověka jedovho. Na
zval sbor hasičský Augiášovým cb.évem, jejž prý
třeba vyčietiti. Proto snad zučal čistit soudrab
Mokrý — ale od penéa. Ale poctiví basiči Č:stili
lépe a spravedlivě.

Z Nechanle. Podívejmese, jak mé zprávy
v „Obnové“ prv náš oovyjasněný život účinkovaly.!
Od strany, resp. od její vůdců, proti kterým byly
mé články .mířeny — jsem nedostal posud prav
divé odpovědi. — Misto upřímných doznání či vy
světlení jsou naivně pomlavení od pisatele „Hl.eů
Venkova“ a téhož pisatele „Orlických Proudů“
nejoteressovaní, kterým ani ve 8nu nenapadlo sú
Častaiti 80 Da věci činné, Ti dostávají takových
titaiů, že Lo vypadá tak. jako by se chb.ulostiví
osvícenci miuuii s rozumem. Není (o poprve uni
naposled, žo list u jebo dopis:'atelé, bájící prav
du, jsvu obyčejně vapadani a viněa: ze lží. —
Aby pak články p. V. učinily ještě. větší seosaci,
tedy udressojí se 04 Úrmu. „klerikál-pokrokář“.
Věřím úplně takovému napadenému „husitovi“, že
kdyby inosl, umičel by i dopisy mé — ale af si
neděla starosti! To 8e mu nepodaří. Pokud 8 týče
oJoby mojí, sábnu potom | já do staré registratury.
To majestární vystoupení — obledně těch koogerv
a jich otevření — otekávám! A právim. že nesle
vim! -——Dopisovatel „Hlasů Veukova“ uvájí, že
veul okresní tajemník povinen p edložiti účty na
vydání u měření naší dráby; tolik ví i žáček druhé
obecné školy. To víma, že řekne, já nic, já vie,
já muzikani. Já jep trvám Da tou, na čem se
ubecní zastupitelstvo usneslo a k Čemu sám »kr.
tajemalk se uvolil. Jest nyní oa pp Vydrovi Žab
kovi a Slávovi, aby konali avoji pov:noost — a
jen se fobo nebáli — a výsledek veřejnosti sdě
lih. — A oyní několik slovíček ku „zaslána“ p.
B. Vaačary ze dno 5. t. m. £. listu. Jsem mu
úplně povděčen (ač jsem toho nežádal), že nás
„obromil“ širokým vypsáním svého úzkého vadě
lání. P. Vančura doslovně píšs, že dosud oběma
penéžnim ústavům se stejným zájinem sloužil a ku
sbodě působil. — Stadoval III. roč. gymnasia, slo
žil statni zkoušku z véd účetních u ze státního
účetnictví (oeznajícím porxěrů jednoduše řekne,
Že má Státnic:!), byl Ó roků účetním spořitelny,
současně 14 let správcem nemocnice, soudaím zaal
cem a revisorem účetním a již 18 let konceptaím
úředníkem sumosprávným. — | Dřívějšími zákony
pak se žádná orčitá kvalifikace nevyžadovala. Tak
to dosvedčuje sám p. V. Že tě husa nekopael —
My, kteří mámo trochu paměti, víme, že t jest jináč
Ato takhle! V roce 1582,tedy po těch třech roční
cích gy moasia (nepátral jsem, zda v tercii propadl či
nepropad!), když nesložil zkoušku do ústavu učitel
ského, navrátil se domů a učil se v oboh. + p Štoška.
Po absolvování tohoto kursu (musím to na venek
lépe o-nastit) přišel d) veřejné advokátní kance
láte p. dra Horáčka za písaře, kde víme my
všichni a i dr Horáček, jaké účetnictví měl na
starosti (chození na poštu, pro kolky a opisování,
vodení stran k c. k. souda atd.) Přičitá-li tako
vému postavení tento tital, pak ovšem ae nedivím,
00 všechno v jeho „zaslánu“ jest obsaženo — zu
čal patroě od píky — Jest tedy velice hodný a
záslažný muž. Po pěti letech tohoto důležitého
úřadu uprázdnilo se místo obecního tajemníka —
při čemž on byl také jedním z kandidátů na místo
to. A jak již v Nechanicích jest ustálený zvyk i
nyní —bylo v hlavách otců naší obecní represen
tace v jedno unisono zharmonováno, že by 8e mobl
státi nejzpůsobilejším na místo to p V. — ato
z toho důvodu, že je svoboden a mobl by očiniti
některou drožku nechanickou úťastnou — a že by
tím byly zabity (jak se prostonárodně říká) dvě
mouchy najednou. Na základé tohoto bobatého
připraveného materiálu dostal ono místo obecního
tajemníka a k vůli srdeční vadě nemohl se (p>
jmevování tajemníkem) 8 vyblédoutoa slečuon 0
ženiti.— Zde pax jako městský tajemalk zastával
v pozdější době nějaký čas šetního spořitelny,
která se právě založila. Soad asi patrně sde

v zaslána se odvolává. Nedá se popříti, še v době
jeho úřadování přicházívalo mnoho anonymních
adání, která i v dnešal době zdárně kvetou, se
kteréhožto speciálního podaikání jej prosatím po
dezřivati mne sni nenapadá. (Pokrač.)



tudoný obkladek na rospálenou
hlavu pohrolářského fanatika u Ne
ebaufe. Zvláštní, jak náš zcela slušný a pravdivý
Teferát o té oslavě Macharové fal do živého. Ne
chanický fanatik slostí se necítí a chrlí dne 18.t.
m. v „Osvětě lida“ tek hoston lávu bněvn, že re
uvážlivý člověk táže, dovolující „svobodomysiní“
pokrokáři ještě milostivě. aby se vůbec psalo so
bodně o jejich čiouosti. Dejte takovým „svobodo
mysloíkům“ moc nad katolíky a oni nám budou
vtloukal svcje názory a rozkazy karabáčem! Když
psala „Osvěta lida“ © svých „dpůrcích tak surově
a prolbanč, že sám pokrokářský „Český Učitel“
ji nazval stokon špíny, tu n-chanickému pokr.
kářstvu ta hrobá strava chutnala Ale jen 8e do
tekni nebe méně pokrokářské netýkavky, pověz o
ní čirou pravdu -- A už jest obeň na střešu! Po
krokáti si udělali šikovoou morálka. Katolíka
mobou ztup:t jako vyvrhele, ale mlusit o nich
třebas i pravdu — to je denunciace. „klerikální
mizero)st“, „vičemný výpad“ atd | Hezky tlusté
výrazy se rodí na roli „pokroka“. To má býti
tedy ta věcná, pokroková polemika! Odbočit od
jádra véci, nechat vic, která se nedá popříti. srranou
— ale za to ulevití si sarovými nadávkami, tot
jest taktika čistě pokr.kářská | Pravite, že jste
vždy považoval náboženství za věc 8 ukromou. Tu
vám odpovídéme, že takové mínění může míli
povze pemyslivý igavrant anebo farizejský ultra
klerikál | Vždyť máte věděti, že náboženství řídí
veřejné skutky jednotlivce i celých upolečností
Sami pokrokáři říkají, že prý se nemá při náb
ženství učit tolik dogmatice, ale víc mravouce. A
co by znamenala křesťanská mravouka, která by
se obmezovala jen n+ „vnitřní nedotknutslaý“ cit.
nezasahajíc do veřejného proktickébo života? Proč
jen v Necbanicích postavena socha mistra Housa.
který z náboženství činil věe uejveřejnější, kt- rý
přece nabádal aby násilně byli puzení k av. při
jímání od vrchnosti lidé liknav1? Snad proto jste
prokázal. Husovi tlik svimpathie, abyste. mlovili
o významu váboženatví zrovna obráceně? Nenadali
by pokrokáři katolíkům pokryteů, kdyby tito e
řejně jeJnali opačně než ja“ se očí v hodině ná
božeuské? Nebylo až dávuo bodně křiku a pomluv,
že ve veřejoreti naši kněží jinak jednají ucž
jak v kostele káži? Kdyby byl tm křiklounům
některý kačz řekl. že jeho veřejné působení nemá
co Činiti se soukromým jeko názorem náboženským,
byli by mu řekci, že jest člověkem bezebarakt:r
pÍm A nedělal p. řrdící z náboženství na oné
schůzi teké věc veřejnou? Vždyť přece Machar
Depsal ve svém „Rímě“ poase proti papežství, ale
proti křesťanství vůbec; vždyť nazval křesťanetví
Jedovduár „jedem z Jadcy.“ Bezcharaktervím a
krajně nedůsledným byl by takový katolík, který
by takovou potupu schvaloval a proti ní se neo
hradil. Pokrokářská nobles:u nazývá „pustým anti
eemitismemn“, že jeme Se odvážili prjmenovati jed
noho přednášejícho „synem Israele“; tedy kou
statování skutečnosti jest něčím hrozným!! | Proč
jen re ma žid za avůj původ stydět? Měli jame
snad lhat. že jest synem slnnce? Je-li naše kon
statování „pustým“. jak ei pokrokáři představují
vlastně psení ušiecktilé? Vždyť přece o téže „Osv.
lido“, do níž jste vchrstl evůj hněv, napsal p
krokářský „Ces. Uč.“, že uveřejňuje takové věci,
které se mluví na záchodé. Nevzpomínáte si ? Nej
surovějšími vadávkati a p šklebky pronásledsvala
„Osvěta 1.“ české katolíky; jízlivě ne vysmívala i
tělesným jejich vadám. A to byla tedy Činnost
„sužlechťovací.“ A honem vzpomíná fanatický pi
satel, co kde za celých 1900 let který círxevník
zlého provedl. Přitom prozrazujs zpátečuickou igau
ranci tvrzením. že „mořský pirát a loupežník“ (dva
přívlastky víc vydají) byl zvolen za papeže. Snad by
už ten mozek popletený rudými tiskovinami mohl
konečné čísti něco z pravdivé bistorie! Ohříváte
také Drozda. My jeme jej, pave drabý, odsoudili
hned a to hodně přísně. A pak „Osvěta iidu“ be
sectně uapsala o „Obnově“. že ho hájila. D.vede
si předetaviti někdo prolbanost větší“ Zato však
tatáž „Osvěta 1.“ hájila 8 náporem všech sil p-
krokářského fackáře, který pozval do p -kojíku
kněze, kdež ho zpolíčkoval a holí zbil. Tu máte
ten rozdíl mezi morálkou naší a pokrokářskoo.
Jednotlivci všech stran mohou býti cbybující Ale
hůře jest, když officielní tisk stravy bájí oavéd
čeného násilulka, hledí ještě přepadenému ubožá
kovi škodit a pak po soudě jeňtě drze mu ukazuje
cestu z města. — Nechejte tadiž jízlivých ústěpků
o „velebnější“ Obnově a radéji přemýšlejte, co
v ní psáno. Že článek náš způsobil v Nechanicích
„pochopiteloé rozbořčení“, to uzoáváme; ale ne
proti „Oboově“, protože hodní jidé pro sdělení
pravdy se hněvat: nebudou. Takovon pstapu si
Nechanice přece nezaslouží, aby se o nicb Ibalo, že
nastalo „v celém městě(!!) rozbořěení“ proti vý
padu (|!' kdo pk vlastně udělal první a skutečný
výpad f), který byl vlastně spravedlivým reforátem

a jako rakový setkal se s obecnou pochvalou lidíuvátlivých. Ovšemu pokrokářů jest i morálka a
Jogika věcí Čistě scukromou a bodně prožnou —
od případu k případu.
- — Z Nového Bydšova. Zdejší pokroková
strana konala v nedělí 21. t. m. veřejnou schůzi
8 přednáškog o všeobecném hlasovacím práva žeo.
Vývody řečnico, horající pro účastenství šen vži
votě politickém výkonáváním aktivního i passiv
albo práva volebního do sákon dárných sborů,

Jen

seslabey byly značně v debatté s p Topičem,
jenž odmítavé savéstanovisko k tomuto pošadavku
odůvodňoval dvacetiletou zkušeností, nabytou za
pobyto svého v Australii, kde v eob. hlasovací
právo žen je zavedeno. Uvedl rozbárané politické
poměry naší fiše a poukázal, že by volební boj
s ulice přenesen byl do našich rodio, jak 8e d'je
všude tem, kde volební právo žen je zavodeno
— Nechceme vliv ženy ne život národa vylončiti,
ale nutno při tom pomýšleti, aby při tom její ve
liký význam, jaký má co matka v rodině pro ve
řejvé vzdělání a národní kulturu, účastenstvím na
zákonodárné činnosti nebyl poškozen. Emancipc
vané ženy nezvají pamy své moci, chtějíce úkol
svůj v rodině zaměniti za volební právo mužů.
Dopostili bychom se všxk bezpráví na ženách,
kdybychom je chtěli viniti z nějské osobívosti;
víme, že zachváceny jsnu proudem přítomné doby.
M-deraí „právní státy“ jsou cborobnou zrůdou
skutečného státu kultoroího | Přirozené tvoření a
vyvíjení se zákonů z mravního a právního vědomí
svobodcého národa nahrazen: umělým strojem na
dělání zákonů. Právo se dnes fabrikuje. Vládnoucí
strana ve státě zhotoví bez ohledu na mravní
blaho celku šablonu zákona a vnuÍ ji oosilím Ži
votu národa. Při tom nepřirozeném potlačování ži
vota národního nelze ženě vykládati ve zlé, že ne
cítí odstrčenon a že činí nároky aa své apolupů
nobení i při nikoli řádném dělání zákonů. Žádejme
k osvobození ženy emancipaci rodiny, zaovuzřízení
křesťsnské společnosti, ozdravění hospodářských
poměrů, krátce — úplné rozřešení sociální otázky.

Pohřeb V. Sráma, bisk. notářea faráře
ve Smidarech, konal se v sobotu 13. úoora £ r.
2 farního domu na svaté pole ve Smidarech, kdež
v Pánu zesnulý dle závěti své ei přál býti nložen
k věčcé u odpočinku. O půl 11. bodiuě vykropil
těleanou schránku drahého zesuuléko vldp. tajemník
atřídnictví novobydžovského Jos. Pu3píšil, farář a
bisk. notář z Lužce. Též kondukt vedl a slavné
reguem celebroval za agsistence pp ©. Houdka,
kaplana hořického a ctibp. bohoslovce Or. Dejla,
rodáků amilarských. V chrámu P-ně nad rakví
velice vzletnou a dojem ou feč pohřební proslovil
vdp Jos.f PE f, farář starohydžovský. | Vylíčil
nesče.cé a nesmrtelné zá luby v Pánu zesoulého
o spásu doší jemu svěřených, jak .ž i buditelskou
a vlasteneckou, Činsost jebo ocenil. Vylíčil též
lásku dětioskou a úctu jebo k rodičům, jež ihned.
stav se farářem, k aobě vzal a jim co věrný a
vděčný syn k smrti dosloužil. I příbuzné své štědře
podporoval. Že vdp kazatel od srice k srdcím
mluvil, toho důkazem byl bluboký dojem, jejž řeč
jeho na tvářích všech účastníků zůstavila Po ob
vyklých obřadech pobřebních v chrámu Páné roz
viaal se jmposantní průvod městem na sv. pole.
V zástupu, jenž tělesnou sebránku zesnulého do
provázel, šla řada důst. dachovenstva, počtem 37
Z vikariátu novobydžovského vdpp J»s. Pospíšil,
Boo. J. H-lub. Thdr. Jos Kašpar, PfJf Jos., K
Khuo, V. Kysela, J. Rameš, Jos. Kašpar, Jos.
Šmejkal, Ferd. Žofák, Vinc Šetina, Jos. Andacht;
£ cizích vikariátů vdpp Jan Kořínek, dékon na
odpoč. v Jičíně, Jos. Ptáček, farář v Sedlci a
Ant Boukal, farář z Pecky, spolužáci zesuuléh:,
Josef Kousal, děkan v Hořicích, Ig Lhota, bisk.
notář a spiritual v Oboře, Tudr. Jos. Haoně, pro
fessor v Kolině, Jan Vít, farát v Jeřicích, Jos.
Hlavsa, farát v Chomuticích, Nechvátal Fr., f.rář
ve Vya. Veselí, Ant. Láš, farář v Loinici, Ant.
Klenka, děkan v Zásmukách, Fr Melich, farář
v Sobčicích, Fr. Koapp, kaplan ve Vys. Veselí.
Jos Moravec, deficieot v Caáborách, Jos Pácal,
kaplan v Bystrém. Fr Stříbrný, kap'an ve Vel.
Petrovicích, Ant. Doležal administrátor v Hradišku,
Jan H'aváček, kaplan v České Skalici, F. Hondek,
kaplan v Hořicích, Ot. Deji, br hoslovec v Hradoi
Král. a ctbp. E Kejzlar, člen konventu Milosrd
ných bratří v Nov. Méstě n. M. Dále viděli jsme
mezi smutečními hosty slorut. pp JUDra. O. Vol
kara, c. k. místodrž. radu z Nov. Bydžova, Aro.
Kirschnera, c. k. okr. šk. iaspektora z N. Bydiova,
Svobodu, tajemníka hejtmanství novobydžovského,
MUDra. P Hejtmana, c. k. okr. lékařo z Nov.
Bydtova, Jandečku, professora z N. Bydžova, vys.
uroz. pl. baronku z Malimanů, patr. komissaře V.
Feýerera ze Smidar a Betlina zo Skfivao, Čížka,
hosp. správce ze Sloupna, Sstvínu, tech. eprávce
cuker. rafinerie ze Skřivan, sl městskou radu ami
darakou, obevní zastupitelstva všech přifařených
obel. deputace obecního zastupitelstva a záložny
Raff:isenovy ze St. Bydžova a Vinar, všecky spolky
farnosti amicarskó a nepřebledné zástupy jiných
věřících. Vě-m, kteří v Půnu zesnalého na cesté
k poslednímu odpočinku doprovodili, voláme:
„Zaplat Pán Bůh'“ Nemenší dik vzdáváme Léž sl.
zpěváckému spolku „Smetana“ ve Smiidarech za
krásné a dojemné zpevy.

Nárnžené spolky v Týmiěti n. Orl.
pořádají v neděli dne 28. února o "/8. bod. več,
v sále „Panského domu“ předaášku slavného
cestovatele E. St. Vráze na ttema „Z mých dra
cetiletých cest světem.“

Z Holle. Odbočka Všeodborového sdružení
křest. dělnictva pro Holice a ouolí pořádá usta
vující důvěrnou schůzi politické orgavisace dne 2B.
úaora t. j. první neděli postní ve spolkové míst
nosti v bostinci p. J. Konráda o 3. bod. odpol.,
pa níž promluví v politické organisaci vadp Thdr.

Fr. Sule, kanovoík s Hradce Králové. Žádíme
veškeré členstvo,- aby rozvinulo co nejčilejší agt
taci a v plném počtu se dostavilo,

Politická schůze v Mčěšť besedě
v Pardabiciích. Pokrokáři svolali na den 17.
t. m. politickou schůzi, na níž hlavním řečníkem
byl dr Drtioa. Ve svojí řeči svaloval politické ne
úspěchy na křesťanské sosidly. Už nám někteří
politikové čeští připadají jako děti. Aby avov
politickou slabost v parlamentě před veřejnosti
omluvili, svalují veškerou vion vždycky na jiné.
Víme, že byla oa křest sociálech veliká vina; ale
jinde žádná? Celk-m však p. professor mlovil
umírněně a rozumně Po něm promlovil domácí
mladočeský poslanec prof. Hrázský, prof Hlavatý.
de. Horlivý a pr-f Rosa. Na konec ge přiblásil
ke slovn pardubský adv.kár dr. Lipčík, známý
zdejší pokrokář, který vo své řeči se přimlouval,
aby ze svazu slovanských psalanců na říšské radě
vyloučena byla strana „klerikální“, která je prý
reakční, černá, zpátečoická, která není národol,
která má vlast nékde 2a branicemi. Povídal dr.
Lipčík. Pěkný jednotící priacip! Všichai ostatní
volali po jednotě.

Starožitný mález. U hřbitovapardubské
donucovací pracovny přišlo se při kopání na staré
popelaice. Pro zmrzlou půdu neroblo 8e však
přistoupiti k dalšímu odkryti. Jakmile země se
uvolní, buda v kopází pokračováno.

Jesuita PF.Slepravskl a „Osvěta
Hda.“ Mezi prvními listy, které vyřítily se svého
ča'u s prolhaným obviňováním na jesuitu P. Sie
pravěkého v Ostruvé, byla také počestná „Osvěta
Jida“ a nazvala jej ušlechtile zhovadilcem Nyní
však státní návladnictví případ ten přesně vyš:
třílo a vyšlo najevo, že ce'á sfóra je pouze bídnou
pomluvou. Na zákludé lékatské problídky odbor
ných snudaích lékařů bylo zjištěno, že dívka
Amalie Perzynová je osoba tělesně a duševně
chorá a že 81 cela skandální událost 8 jesnitou
ve své chorá fantasii prosté vymyslila. Na základě
tobo byl P. Siepravaki celé obžaloby sproštěn a
problášen 24 zcela nevinoa Tu padají 6amo debou
také všechny báje zosaovavé sociálné-demokratic
kým u pokrokářakým tiskem ua ostouzení jesnitů.
Rozumí se samo seboa, ž4 „Osvěta lidu“, tolikrát
již usvědčená z bozectného a úmysloóého lhaní,
svoje dřívější „rozhořčení“ neopravila a také ne
opraví. Vždyť už n+psala tolix lží, které pak místo
opravy ještě bezeharakteraé opakovala. Není diva,
že ji nazval sám „Ces. Učitel“ stokou špíny. Její
vátura se ovšem nezmění a přitom drze bade před
pisovati pravidla o uejvyšší cbarakternosti dále.

Ze Slatiňem. Několik zdejších pánů, kteří
ovšem nejsou členy bonebníh: výboru, velice se
rozčilili nad tím, že patrovátní úřad s p. farářem
dovolili sí Šetraě a uctivé upozorniti slavný ho
nební výbor zdejší, by honebné ze sádušních a
farních pozemků, již po osm roků neplacené, do
zádušní pokladny bylo složeno, čemuž bonební
výbor. uznávaje ve většině své správnost toho,
ibned ochotně vyhověl. Oivolávajíce se na jakési
usnesení obecního zastupitelstva, dle kterého ho
nebné má býti věnováno veřejnému prý dobru,
nazývají v „Hlasech z vých. Cech“ p. faráře pro
ono jeho jednání osvědčeným dobrodincem 8 me
cenášem od kosti, vytýkají mu. že tak jednal
z roztrpčení nad nezdarem pronájma honitby, a
b*ronce jednání jeho na vádomí, projevují, že ne
přičiuí, aby projektovaná stavba fary nestala se po
jeho choti skutkem, neb f dosavadaí budova prý
pro jedou neb dvě osoby stačí a oni že více osob
ve faře nepotřebují Velectění pánové! K čemu
tolik rozčilování? Dokažte, že p farář jedoal ne
oprávněné a těch ironických jeho titu.atur, kte
rými a všech, kdo vás zaá. jen Soustrastný úsměv
is:e vzbudili a sobě škodili, mohli jste si ušetřiti.
Proč pak jste Be nepustili také do patronátního
úřadu? Inn opatrnosi — viďte —nikdy nezbývá.
[ ne, p farář není roztrpčen nezdarem pronájmu
hunitby, to vy jste roztrpčení, že se vám sase
jednou nepodařilo prosaditi avon panovačnou libo
vůli. Mydobřevíme,že p farářia s nímmnobým
jiným nemůže se všecko tak zdařiti, jako se vám
svého Času tak hl:dce vydařila záležitost s p. Fai
manem, a jako so vám nyní vydařil process 8 od
klízením známé zahrádky a ještě jiné A leží-li
vám veřejné dobro talik na srdci. proč pak jste
se, vy osvědčení meceaášové, nepřičinili, aby ve
odmítly diety povolené kdysi za příčinou povinné
gratulace ku prospěchu veřojnéhodobraa aby tato
čestná funkce na. vlastní útraty byla vykonána?
Proč pak jste ae, vy dobradinci 01 kosti. nepři
činili, aby peufze věnované o1 hudbu, která moohdy
oslavovati měla jen jediného člověka, nebyly ra
ději dány k veřejnému dobru ? Bylo by to vyueslo
více, než těch někonk koranek honebného, které
— jen račte dobře rozeznávati — nebyly dány
p. faráři, ale do zádušní pokladny na opravy ku
stela a břbitova, tedy k dobru veřejnému oa
výsost Vaše, odpustte, instivé vybrožování proti
stavbě fary berem: k libéma vědomí, a vy račte
zase laskavě vzíti ni vědomí, že o stavbě budovy
farní budou rosbodovati povolanější orgánové.
Rovněž ručte vzíti k laskavéma vědomí, že vaše
předpisováni, kolik ve fate chcete míti osob, je
3680, odpuuťte, drzost, které si veřejně nedovolí
ani poslední nájemník ku svému podaájsmulkovi,
s proto ta řHikačka onoho vém známého pána:

z nejetarší české te
várny na olkorii postačí



„ě jb, a Bada panevali“,jest jakoby ra vás
Věc k čestelovi.

dá > Oda db ohybasna vždyúd 1.—5. hod. odpol. v pci p.
Obárváta v Rašóvicích u Týniště n. O. kurs na
Tisování, Bití slaměných a rákosových desek úlo
Vých a sestavování mormálních stojenů i ame

kých lečanů, kterýž říditi bode Karel Pazourek,
říd. uč., obvodový ně. a přísežný znalec včelařství

8 Čestic. Včelařm a jich přátelům vetap volný.Týž spolek pořádá 14. března o 3. b. pt r
v bostinci p. Tichého v Čaatolovicích u nádraží
fádnou valnou hromadu. Pořad: 1. Formalie. 2.
práva jeanatele a pokladníka. 3. Přednáška jed
Batele o časových otáskách včelařských a o vče
lařských novinkách. 4. Volné návrby a rozbovor
včelařský. Přítomnost p. t. členů nutna. Vstup volný.

Z Budi-lavě. „LitomyšiskýObzor“ v mi
nulém čísle sákeřnicky vystoupil protí váženému
starostovi p. Václavu Bartošovi s Bodislavě,jenž
v celém okresu litomyšlekém snám jest jako muž
povahy ryze vlastenecké. A co udělal brozného,
že tak bezohledně byl napaden? Na obecní úřad

v Budielavi přišel potulný poškař 8 vysvědčeníme pobytu svém v obci Budislavi, žádaje p. sta
rosta pouze o ověření úřední pečetí. Vysvědčení
to dal si onen puškař napaati v Budislavi od haj
ného Jana Veselíka a sice v jazyku českém iné
meckém. Hajvý napsal pod obojí text podpis p
ofarosty, na český: Václav Bartoš a pod německý
text: Vensl Bartoš. Pan starosta přečetl si český
text a ke svému tam připojenému jménu Václav
Bartcš dal obecní pečeť, německého textu Bi ne
všímaje. Vysvědčení toto dostalo se do rukou do
pisovatele „Lit. Obzuru“ a slavná redakce neměla
tic pilnějšího, než že vysvědčení to v plném snění
etiskle, jako by pan starosta zradil svou vlast!
Ale chytrácky redakce zumičela, kam p. Starosta

čet obecní dal. Zato však. jízlivé připojila
tomu svoji poznámku: Tak napesl Václav Bartvš,

sloup katolických zemědělců. — Jen, slavná red
skce Lit. Obzoru, ne se mooho rozčilovat — to
Škodí! Pan starosta Václav Bartoš vám dává dobrý
lék — 100 K na Ústřední Matici, jestliže doká
žete, že podpis na vysvědčení tom je psán jeho
vlastní rnkoul Nuže do práce, peníze k vydělání!
Nám pak Lit. Obzor ukázal se v pravém světle —
v mičem se neliší od „Cepu.“

Z Chotěbeřska. Doe 21. února byla v
Oudoleni schůze dospělých i mládeže. Přítomných
bylo přes 200, ačkoli řádila hrozná vánice. Ř-č
aík p. farář Vlček mluvil o záležitostech veřejného
života, objasnil cíle stran proukatolických zejména
volných myšlenkářův a pokrokářův a probral ná
mitky jejich proti základním pravdám nábožen
akým se stanoviska vědy. Když vylíčil anaby těch,
kteří, chlabice se svobodomysliností, nemobou enésti
vedle sebe katolíky, tázal se: Jest tedy organiso
vání katolického lidu nutné či není? Odpověď byla
jea jedna: katolíci se uvědomovat a organisovat
mejí. (Po s bůzi jeden rolník řekl: Víme, že nás
belamatí lidé, kteří řkají, že strana katolická jest
zbytečná). Řečník mimo to doporučoval organizaci
a další vzdělávání se roloictva, které musí všech
ových objevů pro své hospodářstvívyužívat. Jako
katolíci musíme chovati se slušně be kadému
člověku, byť byl i oaším zarputilým odpůrcem,
což však nebrání, abychom důsledně a pevně vy
Stupovali proti zásadám nebespečným a zboubným
jak pro život rodioný tak společenský. Vě:cbni ka
toliei dospělí i mládež musejí v jednu armádu,
jejiž zřizování vynaeují zběsmláútoky protikatoli
ké den ze dnese množící. Na konci své řeči ob
krněji zmínil se řečník o nutnosti org »nisace mlá
deže. Schůze vyzněla velikým nadéením, takže

jeebna přítomná mládež přihlásila se do OrgaBisace.
o

Matolickým voličům na Čáslavsku
a Kutnohorsku?

Katolíci, agitojte pro kandidáta národní ka
tolické strany lidové, kterým jest: p.

Čeněk Pospišil,
rolmk v Mískovicích.

Evolbě10. březnajděte všichní a voltesvorně !

Z volebního boje maČuslavsku. Dao
31. února náš kandidát pan Čeněk Pospíšil po
řádal th veřejné scbůze a to: ve Žlebích, v Po
těhách a v Bračicích, kdež všude s nadšením
všickni voličové strany naší slíbili, še badou jej
sa pvslance voliti. Do Potéh a Bračic dostavil se
také vedp. dr. F. Šalc, professor z Hradce Krá
lové, jenž v řeči půl 3. hodioy trvající za naviaté
pozoroosti rosvinoral program strany národní ka
tolického lidu. Váckni přítomní se sbodovali v tom,
še tak kráanéa věcné řeči hned neslyšeli. Tébož
dne odpoledne abubnovali pp. evangelíci a volno
myšleukaři z okolí scbůsi sgrární také do Bračic,
Ba níž měl do selenévo tábora převáděti p dr.
Haídek, prof. dějepisu z Chrodimě. Pánám ovapge
likům se velmí zamlouval, když pomáhal jim bou
rati strana katolickou; jeden se vyjádřil,že by ge
Spamenité bodil sa pána dvojetihodného. Avšak
p. Holdek pohořel sase jako Kroiher.Zpropadení

Uklerikálové, vBračisíchnejsou onic méněčer
vější veš ti Bchořováci! Pp. Čejkové si pozvou
Hbídka až s Chrudimě a nevděční tmáři z Bračic
jdou do Potěch posloučhati raději Pospíšila než
učeného pána Hofdka, pro nějž by evangelíci dý
chali (i ti, kteří ukazovali ten obrázek s těmi 2
kočžímí, snad z Plamenů). Aby se agrárníci za to

vymetili těm klerikálům,sůstali v Bračicíchseděti
při dobrém tupadelském až do večera, ohystajíce
se na ty katolíky o schůzi naší. Ale sklapio jím.
Zvláště dva páni, věruí stoupenci Kalvínova učení,
pp. Zahradníkové — jeden z Tapadel a drubý až
z Čáslavě — blesky metali, ale jen špásem, neboť
nic se nestalo. Zaváděli debatu, v níž uváslí celí,
a jiš každý odenzoval, poněvadž nesouvisela se
zemským mandátem a měla sa účel jen schůzi ru
šiti. Ale nepodařilo se jim a za svoji námahu

sklidili jen posměch všech přítomných. Také jeden
mladistvý zelený bojovník z Hostoulic se přihlásil
o slovo, aby p. kandidát zodpovídal: pr.č prý
člen strany národní, předák Vídně, utiskoje Čechy.
Ale všickpi přítomní poznávali, že mladý p. bo

jovník nejspíše má také objednaný talent odte
daktora „Cepn“, a proto i jeho zelení kamarádi
ma řekli, aby mlčel a tak hloupě nemlavil. Po
přijetí kandidatury p. Čeňka Pospíšila všemi ka
tolickými voliči promlavil ještě vp. Max. Smrčka
s Potěh, poukazuje, že agrárníci jsou jen katolíky
na takových echůzích, kde nemají půdy pro libe
ralismus a Volnou myšlenku. Zmniňoje se o otázce
Wahrmandově, o táborech, kdež přímo agrárníci
6 nevěrci proti katolíkům štvali a na paměť uvádí
všem přítomným schůzi v Tiďu kdež stranu egrární
doporučoval p. Klimt, řečnjk Volné myšlenky, jenž
na schůzi v Čáslavi kotolíky a církev katolickou
způsobem drsným napadal. (Však on ví, proč 86
má blásiti k egrárníkům. Pozn. red.). Vybízí ka
tolíky, aby 80nedali oplésti několika kočšímiagrár
ními, které pp. evangelíci a voloomyšlenkáři roz
vážejí po okresu čáslavském a kutnohorském, aby
Stavěli zelenou bašta, hodně pošramocenou, a po
ukazoje na to, že, když Pán Ježíš měl jednoho
mezi 12, jeně s Ním nesoublasil, není divu,
když najdou se mezi několika tisíci kněžími 4
kněží agrární, kteří nosí zelenou nápraenku. Volá:
Lépe býti černým a věrným, než chameleonem:
chvíli zeleným, a když tráva neroste, chytiti se
červeného karafiátu. Za zpévu písně: „Hej Slo
vané“ 8e tato významná schůze končí. Pp. agrár
nici na to se přestěhovali do své hospody do
Potěh, kdež zalóvali zlost na ty klerikály ještě
dlouho a dlouho; pořádali při tom řečnický kurs
a jiné neštěstí se nestalo.

Ze Zbudovie. U nás agrárníci se vzmá
bají jako hroby po dešti. U4 jsou sde tři čisto
krevní, a teď k nim přibyl čtvrtý jakýsi p Kotek,
jenž se vychloubá: Inu, prcě bych agráruíkem
nebyl. když mně to vynáší ? Já také rád něcoužija.
Všdyť jeme jen jednou na světě!

Agrární volní myslitelé. Nedávnobyl
v Čáslavi na schůzi „Volné myšlenky“ dr. Bar
tošek, jenž získal mnohé ográrníkyza členy „Volné
myšlenky“, Aby to nemuseli dáti vybaboovati,
chodí od čísla k číslu a ukazují svoji legitimaci.
Ale aspoň v některých agráraících se p.činá bý
bati svědomí. A proto prý pošlou co nejdříve
svého agrárního faráře Vacka k těmto novým
Členům na noc, aby je obrátil a zase přivedl na
pravou cestu. Jsou to přece jen „taky-katolíci.“

Z Chotnele m Čáslavě. Doe 22. února
zavítal k nám kandidát národaí katolické strany
lidové p. Čeněk Pospíšil. Hostinec p. Bobka byl
naplnén do posledního místa. Předsedou zvolen
byl p. J. Vebr, rolník z Chotasic, jenž po krát

tém proslovu udělil slovo nejprve vadp. prof dr.ulcovi, kanovoíko s Král, Hradce, aby nakreslil
obraz politického života v národé českém od po
čátku doby ústavní až do daů nejnovějších Hla
boce založená řeč vdp. řečníka osvětlila náležité
důvodnost národní kat. strany lidové a jejího hos
podářského, kultarního a politického programu,
který v zásadaích otáskách byl naležit vyložea
a 8 programy ostatních stren srovoáo. Půldrabé
hodiny trvající řeč přijata byla a naprostou po
sorností a sanecbala mobutný dojem. Aby váha
přednesených důvodů byla seslabena, vyrakovali
někteří z přítomných předáků agrárních se odlogry“
hudnými „Cepu“. Tak p. Fonda vytýka!, žo kat.
strana drží se dlechtici a želel, že není při této
volbě jednota jako při vo.bě Kubrově. Komicky
půs-bilo, když p. Funda, reformovaný eváDg.,
tvrdil, že s nimi jdou kat. kněží, protože jsou
Jepší katolíci neš klerikálové. Na odpověď p. dra

alce o baronu R-lsbergovi, členu strany sgrární,
stichl a na poznámku o korunách brab C »lloredo
Mansfelda volali jeho stranníci, že p. brabé do
stane svých 600 K spět. P. Forman, oplývající
saamenitě darem výřečnosti, zabrousil i do potřeby
podeboání Botího pro úrodu polní. Mezi jinými
spletenými posnámkami projevil i neobyč jnou zna
lost hieturie. Dle něho totiž konšelové vyhozeuí
na počátku bouří únsitských ze „staroměsteké“ (l)
radnice byli atracení mmiši(I) Za stálých projová
veselosti vyvrací p. dr. Šulo jeho názory, ukasaje
Ba aprávné hledisko historické a vybísí ho,
když je tak horlivým katolíkem, aby se postsral
o doplnění programu sgrárního otázkemi nábožen
skýmí, pak že půjdeme společně P. Crkal mlarí
proti klerikálům, še dělejí roztržka, ať prý 00 při
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dají, protože jest jich míš. Bylo čaufyčega,, do
tímtéž právem možno obrátiti se na 6 úraíky,
neboť kde je přesile, nebývá ještě právo. Zavše
obecného hluku mluví cosi p. Ciner, ale oení ma
rozuměti. Jen tolik Ise zaslechnouti, že prý kat.
strana dělá nepokoj. Řeč jeho přetrbuje p. Horký,
který chce vědět, kdo ustanovuje hierarohii. Dostává
odpověď, aby si to přečetl v kanonickém právu,
protože to do politické schůze volební nepatří.
Po uklidnění ujímá ae elova p. Čeněk Pospíšil,
kandidát. kat. strany lidové, a praví, že po skvě
lém osvětlení programu katol. strany lidové p. ka
novníkem udá jen příčinu, proč se chopil kandi
datary. Jest z rodiny, v ulž pěstoval se nábužem
ský konservatismue, který jest v programa katol.
strany lidovém protoa rodostí vítal příležitost, kdy
bude moci pro tento program pracovati. Nečiní
tak ze ctišádostivosti, jak mu bylo vytýkáno, že
snad nebyl navržen stranou agrární; sympatisoval
Be stranou agrární z počátku, to nezapírá, ale
když viděl, že počíná se strana tato vzdalovati
tradic konservativních, oddělil se od ní, neboť
český veukovan musí býti konservativní a nic ne
můte býti našemu venkova nebezpečnější nad te,
když by b zmyšlenkovitě přijímal zásady a myl
lenky svému dosavadnímu životnímu vývoji 86 přt
člcí. Odmítá výtku, která mu byla činěna, še prý
skoupíl od rolofků řípu pro žida Tanssiga v O0
čařích a tím rolníky poškodil. Naopak podařilo
ee mu rolníkům vymocimísto nabísené ceny 2-24K
— 240 K. A žeto bylasmlouva8ežidem?Kumu
má na Podvysocku rolaík dodat tipu, když v Hoře
je cukrovar v rukou židovských, v Bečvárech a
Radboři též? Diví se, žek takovým věcem utíkají
8e odpůrcové jeho, ač on ani jedaím slovem o ně
nezavadil. Ku konci podotýká, že bade-li poctéu
důvěrou, pak jako rolník dovede pracovati pre
rolníky, jako venkovan pro venkovany. Snad po
znali nyní mnosí příslušníci strany agrární, že
není vše pravdou, co předkládá “Cep“.a „Venkov“,
a doufáme, že svým zdravým úsudkem pochopí,
kdo by pro jejich tužby a přání měl větší pe
rozumění, zdaž muž z jejich řad a z jejich kruhů,
nebo vzdálený úfedaík, který přichází na okree
teprve nyní poprvé a.kdož ví, zdaž nikoliv naposled

O jednom uemanu v kožiše s Čá
slavska. Na naši schůzi v Bračicích vetřel
se jeden zeman v kožiše s Čáslavě; byl věrnou
podobisnou zemana z doby roboty. Když se nemohl
vymstíti na p. kandidáta Pospíšilovi jiným způ
sobem, ještě se svým bratrem, jenž v říšských
votbách byl věrný Jiráskovec a jenž proti kuto
kům štve všude, počal útočiti na p. kandidáta
otázkami, které do té schůze naprosto nepatřily.
Mezi jiným přišel na přetřes zmochovací zákon.
V této věci ať si vzpomene ten zeman v kožite,
sršící obeň a síru, že za otevřeníhranic srbských
m-jí pp. agrárníci děkovati v první řadě ovéme

P miojetru Práškovi, za jehož panování tento záon de stal skutkem, a že tehdy byl ve Venkova
co výborný chráleo. A když po propoštění p. mi
bistra Práška zakon byl prodloužen na čtvrtroku,
už je největším neštěstím pro zeloné politiky *
Zajisté že se nejedná pp. agrárníkům o (ěe, nýbrž
toliko o štvaní proti naší straně. Až bude p.
Prášek zase ministrem v aktivité nebo Staněk nebo
Udrža! nebo mnobomluvný Švejk, zase všechny
sákony budou dobré? Že ano? Dále pamatujte, še
Jste voličem za město Čáslav a todíž v první řadě
ptejte se svého p. poslance a nám renkovanům
dejte pokoj; ostatně náš pan poslanec Šabata hla
soval 8 sgrároiky, tedy vaše námitka na Čáslavsko
nepatiila. Šatřili jeme vás, ačkoli jste nemusil
dostati slovo, poněvadě bylo lidu plno a vy byste
Bstva byl ze sálu trefI. Ke konci podotýkáme :
chcete-li debat vati, při debatě alnšoě se chovejte
a neskakejte aukovi stále do řeči, což svědčí ©
chudosti ducha. Sluší podotknouti, že pp. agrár
nici z P.téh se na této schůzi chovali tak, jak 60.
Bluší, což k jejich cti tuto zatoamenáváme.

Z jedné farnosti na Č úclavska. 8bolestí.
Pozorujeme tuto věc: mezitim co jindo dachovaí
Jsou pravými pastýři lida, sjednooujicími křesťan
ský l.d proti nevěře v jeden Šik, náš důstojný
pán se chce zachovati na všech stracách vlivným
pánům a pro nás katolíky nie nedělá, Což u něho
platí více členové jiné víry, než katolíci, třebas
še jsme majetkové chudší? Půda ty u nás byla.
Jen jest potřebí vůle a příkladu pastýře! Ostatně
voláme ke katolíkům, v nichž dosud Dezhynula
víra svatováclavská, voláme hrdé: „Pojďte m
beslem: láska k vlasti a sv. církvi!“ Doufame, že
tak přimějeme arého pastýře k práci. Jinak po
roste mezi námi sociální demokracie tolik, že zá
stupce bade míti příliš těškou práci.

Z Knéšic u Bonova m. D. Místnísku
pioa venk. mládeže pořádala 14. t. m. svůj první
ples. Přesto, še vukolf byly plesy jiné a do našebe
obnášelo vstapné 1 K 20 h, vybrali jeme 123,K.
Z 13 obol přišli účastníci. Vřele od nás přivítámi

borliví pracovolci vlpp. Klouda a Blába, Saminašiprotivníci přizaávali, še takového pěknéno pl
zde ještě nebylo. A jak krásně se zde enesli s

vespolek se bavili účastníci no oedáleh stavů!
Jako v jedné veliké rodine! Všecky totkyZsdravoje u jim děkeje J. K, Jednatel míst.
piny.

Zo Ebrasarie a Kutaé Hory. Dao.
18. t. m. pořádána byla u nás důvěrné vohůze, na



které se nám představila svůj program rozvinul
kěddidat dohol. němu p. Č.Posriši, rolník s

ovic. Schůzí svolal vidp. T. Koutník, místaf
Ář, který uvítav četné účastníky, navrhl před

ictvo. Předsedou byl velevážéný pan K. Dynda,
romník, místopř. p. Fr Král, správce velko

stálku, sapisovatelem vip. Macek Fr, kaplan. Pan
kandidát, ujav se slova, vhodnými alovy rozvinal
přogram svůj národohospodářský, politický i kul
turní. Dokázal nám, jakým způsobem chce praco
váti na osvobozeni venkovského lidu a není tu
díš divu, že účastníci této schůze projevili mu
jednomyslně svou důvěru. Po zajímavé jeho řeči
promlavil ještě krásnými alovy p. Hynek Přádný,
který okásal na potřeba víry. Pak vlp. Macek pro
mluvil o nutnosti avorného postupu v beji proti
nepřátelům našim. Po krátké debatě, které se ú
dástnil zejména p. Král, správce velkostatku, byla

adařilá tato schůže "čkoněena. Napocbybujeme, žezdejší lid ukáte v den volby své dobré přesvěd
Šení a že jednomyslně voliti bude kandidála ka
telického.

Voličská schůze v Romově m.D. Dne
28. února pořádal u nás p. Čeněk Poapíšil volič
skon schůzi do zemského sněma v bostinci p. Jos.
Vávry. S p. kandidátem, rolníkem českého bodrého
venkova, přijel též výtečný řečník, hluboký nčenec
prof. Thdr. František Šalc z Hradce Král. Schůze
svolána byla poslední večer t j. 22. úoora a po
řádala se 23. února v 9 hodin dopoledae, takže
mnoho interepsentů ani o ní nevědělo. Přes znač
mou krátkost sál p. Vávry byl skorem naplněn.
Vidp. místní farář Kašťák zahajuje echůzi a na
jeho návrh zvolen za předsedu p. Fr. Hudík, rol
mík z Ronova n. D., za místopředsedu p. Antonín
Němeček, klempíř z Ronova n. D. a za zapiso
vatele p. Josef Novotný, domkář z Bousova. Volba

přijata jednohlasně. — Předseda zahajuje schůzi
a udílí alovo dru Salcevi. Vesdp. kanovník bystře
a nadě-ně vykládá program strany katolického
lida v Čechách. Krátce řečeno: jeho vývody kaž
dou chvíli provázeny byly salvami potlesku. Jme
movitě dojemně působilo, když veřejně celé sbro
máždění na podnět vsdp. dra provolává slávu pp
učitelům, kteří vychovávají a vychovávati i dále
ehtějí dělý v duchu rodičů. Nentuchající souhlas
ozývá se sálem při vývodech vadp. řrčníka o nut
nosti náboženství pro společnost lidekou. Není
pravda, že náboženství nemá se míchati do poli
tiky, ale jest pravda, še s poctivá a spravedlivá
politika náboženstvím proniknuta býti musí. Nazor,
de p.litika a náboženství ae nemají míchati do
hromady, jest názorem doby starého copařského
josefinismu. V Čechách jest 10 politických stran,
ač národ náš jest tak malý. Hlavní však jsou
čtyři. Jedni json s Bohem, druzí proti Bohu, třetí
nad Boha a čtvrtá část bez Boha. Proti Bohu
jsou sociální demokraté, nad Boba všichni p kro
káří a volnomyšlenkáři a bes Boha agrárníci.
Vesměte si program strany agrární a nemajdete
dam o Bohu u nábošensívé ami slůvka. Páni agrár
míci jsou a mění ce dle potřeby. Když přijdou
mesi katolické voliče, tlukou se do pracu, že jsou
také katolíci, přijdou-li mezi pokrokáře, jsou tací,
jak tito žádají. Co však při všech stranách jest
avláštního, že, jedná-li se proti katolíkům, všecky

S ěne spojí proti nám. Vytýkají nám, že mytříštíme národ český; ale naopak nám mají co dě
kovati tomu, že jsme, poněvadž jedná-li se o nás,
spojí se všichni. My je vlastně spojujeme. Pan

přo r podrobně dále vykládá otázku národní

noci zujebřeh které pá dějí na nás křesťanskénociálypro násilnostipá jmisoci
sěmerkýmina národěčaskémve ie 'Dolnte
Rakousích a jinda Kdyhy jednali po křesťansky,
memoblo by se tajkovéhrubé násilí páchat na ná
rodě českém. Naše strana jest lidová, neboť ona

pojímá v sobě všecky vratvy společnosti lidské.
námi může se spojiti každý, my však se žádnou
ranpu. Jedinou základnou, na kteróž národ český

se může codělati lepší budoucnosti, jest Kriatus
a jím blásané náboženství. — My však nemáme
toliko potřeby duševní, nýbrž také tělesné. Nyní
přechází vadp. řečník na pole národobospodářské
a úchvatným způsobem líčí jak lzv národu Čes
kému zajistití lepší budoncnost. Řekne snad mnohý:
Tohlg se nemůže uskutečniti; já však pravím ano,

(Jen jest třeba dobré vůle. Ať nám stát vrátí aspoň
část toho, co mu odvádíme a bude dobře. Aťzruší
melog loterii, ať zroší pozemkovou a domovní daň
a zavede daň tak zvanou vzestupnou (progressivní).

v vede starobní pojištěnípro dělmicivo,rolnictvo- dněctvo. To aby ee stalo, musí vládnouti
u mág spravedlnost. A tu žádáme, abychom měli

méhokrále v Čechách, ne snad pro slav
-most, ale pro přívabu, která jej váše, aby plnil
"svědomitě základní zákony státní. Stále se mloví

-o jasykové úpravě v Čec a my máme $ 19.,
kde do praví, že kačdý má se při všech úřadech
domábgsu práva ve srám jazyce. My máme zákoay,
„ale tý se neprovádějí. Mají-li se prováděti, musí

zen Bouti spravedlnost: ta však neládne, bue-Ň nejen vy, alé i důve státe
prodchputi pravým má K j *pábo

„Šeostýí katolické. — Přednáška vzácného spraco

vání a pojstaího přednesu odméněna volánímlávy a bomlí“potlesku Nato ujímá se slova p.

a PSA
?

udává , jakým možnostávající poměry aspoň
na lepší míru přivésti. Připomíná některé

taktické chyby při posledním zasedání semaského
sněmu a odsuzuje jednání p. místodržitele. V pří
čině kultorní praví: „My máme se učíti s dějio,
ne dějinám, ale z dějin.“ Vzpomíná revoluce fran
couzské a dokazuje, že národ bes Boha ještě ni
kam to nepřivedl. Pan kaodidát svým milým a
přátelským tónem, řečí nikoho neurášející rázem
získal si sympatie všech přítomných voličů, takže
jednomyslaé projevena mn důvěra a provoláváse
dláva. Ujišťujeme všichni p. kandidáta Poepišila,
že heslem všech nás jest: dne 10. bř-sna na svůj
hlasovací lístek napíšeme: Čeněk Pospíšil, rolník
z Miskovic u Kutné Hory.

Indy A ČasopisT
odebírejte a objednávejte v knihkupectví

František Píša
v Hradci Králové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazů a hudebnin.“j

Seznamy zdarma.

Různé zprávy.
KHlorikallsmne — toť mepřítel. Píše

ném jeden poctivý živnostník « Týniště n. Orl.:
Každý uvědomělejší člověk ví, že fráze o kleri
kalisemu vhozena do světa výhradně na klamání
lidu. Israelité posorují, že prostý náš lid nerad
přílš mocho přemýšlí a proto jej chtějí oslepiti
blýsknavými rachejtlemi. Klerikaliemus — toť ne
přítel! Najatí agenti a tímhle heslem mnobo lidí
nachytali; vždyť na něm závisela jejich existence
a proto se hodoě tužili. —- Ta fráze bohužel ujala
se i u živnostnictva. Seděl jeem v hostinci, kde
u vedlejšího atolu hovořili očitelé a několika živ

-nostníky. Jeden s šivnostoíků, zposorovav mne,
počal zle kritisovati církev a strana katolickou
k radosti pánů učitelů, kteří se hlasitě smáli. Hor
livý řečaík vždy po moě blýskl okem, co toma
budu říkat. A tu bezděčně jsem asi vzpomněl na

bocha asi Ibletého ze aje dý obce, který ob časke mně chodí s prací; maje dýmkuv h, vy
bafaje všdy přede mnou kotoučedýmu nevědy Be
přitom necbatně ušklebuje — snad proto, že mu
to nejde k duhu. Jako ten chlapec nezralý vidí
v kotoučích dýmu velikou svoji zmažilost, tak ten
živnostník viděl svoji povznešenoat a pokrokovost
v nespravedlivých výpadech proti katolictvu. Po
krátkém čase sešel jsem se s týmž živnostníkem
v jisté společnosti. Zase veliká slova proti klgri
kalismu, který jest prý naším největším nep telem.

Pee8eo n !
Kurášný. "všek; se vyšrpcovatí,

já jsemogpobak: ře jén. 8 přecetobo „největšího nepřítele“ označil; neví-li to, že
bojuje, aniž by věděl s kým. Pokrokářeký živnost
ník šalomounsky odpověděl: „Jak ge to vezme;
někdo řký. že je to církev, někdo saze, že kóší.“
Ta tedy byla vidět hloubka pokrokovosti. Chudák
ani dobře nevěděl, proti komu se tolik ohání, pa
pouškoval jednodoše bez přemýšlení po jiných
osvíceučích a moje otázka bo přivedla do velkých
rozpaků. Snad ten „klerikalismas“ ubližuje tolik
živnostenstvu, že právě živnostník má na něj ta
kový dopal? Jsem také živnostníkem, ale mne
hospodářsky uepoškodila církev v ničem; ptal
jeem se jiných živnostníků, kteří mluvili soublesně
se mnou. A tázal jsem ©) i onoho pokrokáře.
Nenvedl mi ani jediného případu. A já jsem wu
připomněl, že ti „klerikálové“ jsou jeho největ
šími zákazníky, kterým má děkovati svoji existenci.
A ty pokrokářský borlivee oněměl. Ovšem bude
křičet dle požadavku běžné módy proti „klerika
lisma“ dále. Vždyť pokrokový tisk dovede i živ
posta ka tolik oslepit, že nepozoruje, jakou ránu
zasadil stavu živaostenskému právě židovský libe
relismue a jak živnostenstvo nyní jest velice tle
Děmohoapodářeky stranou rudou. Kdo jen zničil,
cel. u řada dobrých živností jako tkalcoratví, klg
boučnictrí a mooho jiných? Byla to katolická,
politická strana, která tebdy ještě neexistovala?
Anebo to byli biskupovéP Napaluje ž.vnostníka
přinákupu růsných surovin snad kněz? Kdosdrašil
živnostníkovi kůži, dříví, želeso, ublí? Kdo coaku
a jiné požívatiny? To přece dělají šidovětí mililo
náři, ale kněží nikoliv. A ubohý svedený živnost

+ y z

pod slóvem k iemus„raz

národním? O tom netřeba mnoho Co dělali
předkové oynějších štvavých židů, kdýžse nechalo
ronoho kněší pro uvó vlastenectví žalářovai?
Kdeftovali a chránili germanisaci. Všdyťtkněží na

předním místě ně hrdostpárodní,sakládalivlastenecké spolky atd. A že by byli nepřáteli
kultury? Žádný stav tolik v Čechách na umění a
vědy nedal jsko katoličtí kněží. Jejich velikox
pomocí zřízena universita, odkud se nyní podai
kají útoky proti katolictvu. Umělci byli hlavné
podporování kláštery a farními kostely. Sám Pa
lacký vzdává nadšený hold veliké práci kulturní,
kterou kláštery vykonaly. A posud celá řada živ
nostníků by přišla o svoji existenci, kdyby jim
práci neplatily katolické korporace. Co by dělali
varbanáři, pasíři, oklomalíři, někteří řezbáři, kdyby
je ten „klerikalismus“ nezval k práci? Dále dle
výkazu o. k. praš. místodrliteletví založili u nás
kněží studentské nadace, na néž dali 2,974 352 K.
Z tohoto kapitálu vydává ee ročně (z úroků
98.76% K studujícím, z nichž nějteří také žal
na klerikalismos. Jest ten klerikalismus tedy tolik
slý? Pozor, živnostníci! Pokud vládly řády kře
sťanské, bylo 8 vašimi živnostmi daleko líp; kapi
talismus tolik netyl z mozolů vašich.“ Dejte poser
a sledujte pokrok pravý!

„Klerikální Internacionála“ pro
práva slovanských méredů v lelajta
mil. Co tu bylo různých úšklebků od stran, od
nášejících z Vídně porážku za porážkou, když
zvoleno v naší zemi sedm katolických českých
poslanců! Mluvilo se potupně 0 „sedmi havranech“,
kteří politice nerozumějí a jimž jest Řím milejší
než celý český národ. Otřepané fráze o „klerika
lisma“ znova se obřívaly a prodávaly; leč náhodou
nešly příliš na odbyt. Ačkoliv katolíci zkusili od
jiných politických stran českých plno ústrků, pšece
v sájmu všenárodní věcia, krajním apbesá
vytrvali přes všecky kopance dlouho v národním
klabo. Když pak sí dovolili míti v přjčině pavo
lení provisorního rozpočtu a vývozu ze Srbaka
bystřejší náhled než poslanci jiní, hned byli arád
cováni. Divně postupuje u nás svobodomyslnostI
Jakmile některý člověk, nesoublasící a radými
nebo s pokrokáři, pronese volnější nábled a dle
svého svobodného přesvědčení chce jeďnati, hnad
mu „svobodomyslníci“ věší na krk tabulku s po
tapným nápisem: „Zrádcel“ Ovzdaší národ. klube
bylo skutečně dusné. Pod patronátem Práškovým

a Kramářovým pracovalo 8e od sta dopět. A naši,jsouce obklíčení železným kruhem, byli tažení
s ostatními do slepé uličky, Když si volněji od
dychli, přes všecko zrádcování přemýšleli dále
horlivě a opravdově o poctivé ochraně našich
národnostních práv. Před svátky vánočními vy
kázali se znamenitým úspěchem, Utvořili spole
e Rasíny a Jiboslovány společný avas, který po
jmenován později Slovanským centrem. Listy proti
katolické ocitly se v rozpacích po takovém obrat
ném politickém tahu těch „internacionálních k:eri
kálů.“ A našinci šli statné a obezřele dále. Kdyš
byl ngavřen říšský parlament, nabídli katoličtí

Pahnacé českému svasn solidární postup Slov.Ceníra proti kabinetu Bienerthova, A návrh měj
zaamenitý úspěch. Že proti němu protestoval
Masaryk, není divu; vždyť přage raději.radi

-českým studentům ke spojení s německými žid
než k nějaké opravdové solidaritě národní. Zdst
však se svýmprotestem osamocen. A tak po přiji
mutí návrhů utvořen záslahou poslanců katulie

kých, sap ý šik pode. jménem „Slovanský.jednota mohutné sdružení jest brozivou vý
strabnu, rthovi; židovako-německé listy pro
jevu uou zlost, že němegko-centralisačaí
cílo Bjenajthovy najedaga jsou překrapeny nena
dálou. tuhou překážkou. Tak znamenitě se osvéd
čili katoličtí poslanci čeští, kteří netvoří ami
Šestinu všech poslanců českých! A nynísamy. ty
laty, které dříve naše Jance haněžy, pojedapa
samy byly nuceny chv Na př. 18. údora ng
psaly „Národní listy“: „V temnotách úsvit! ...
Ano, svitem v temnotách, lze nazvat radostaam
tu událost dneška: náhlé tobratrské sdružení p
83 národních poslanců českých,37. jihoslocaa
ských a 5 staroraských v jéďen parlamentní té,
spevněný ne pouze společgými stanovami, ne pot
stízením výkonného výbory a zvlástotpariam
komise o 16 členech, ale,což za důležitější ještě
považujeme: svorným fhem a přesvědčením o
potřebě nerozborné solidapity a důjanévzájemnosti
slovanských kmenův této, říše v Spojenému a
spplečnému protivníka, který napíná právě v této
dgbě veškeré síly své k našemu zazbodnémopo
ružení a udolání na celé čáře.“ — Německý [srap]
nyní pláče, křesť. sociálpvé němečtí kteří si mp
alili, že se spokojíme ajmužnou, ostrouhalí ki:

ježka; katoličtí poslanci čhětí dali základ k bpvšeslovanské politice v. kousku, anjů by ší
planá radikální a protirakbuské smghy.

Dr. Batina © českém katol. národy
mím iimba, Prof. dr. Drtinav „řečisvé „0 n
bližším úkolu české politiky“, kterým označihaom
středěníslovanských astian a zdůrasnání“slova:
ského stanoviska v dejegacích — dů „Union

P pin výslovně-útaat,le T„gmto ©
jstto onautrohié„kosí: hu E tšoat

pel Pibrnajké Jedaoty.©v
ná“ ata Jednoty čjm
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odborně vadělává. maje již nějekou živnost nebo
teplé místečko? Ze sta jsou to sotva tři a ti jistě

snadněji účinkovati na zemi.

již armádu bankovních, spořitelních a záloženských
* úředníků, ale velmi málo těch, kteří by svůj obor

dokonale ovládali a o něm ve společnosti znalců
néco mobli předrésti nebo napsati. Neschází nám
assekuračních úředníků, ale pravého assereuru, po
jišťovacího počtáře, třeba po Praze bledati se avíč
kou v ruce. Kam by to přivedl na přiklad ven
kovský učitel, kdyby v prázdoých cbvílich svých
— a těch má dosti — jal se studovati národní

mickým rádcem a vůdcem svébo kraje a získal by
tak nejen chválu, ale i hojné odměny.

ODOOOOOOO0000000000
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UMĚL PREDMETY A OBRAZY

RNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

véech evropských jazyků = donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

©

východočeskéknihkupectví 8

B. E. Tolmana

VHradoi EKrálové. 8o
(Založeno r. 18692).

OOOOOO00
Nové jízdní řády.

Hrozné zemětřesení na nejbližšídoy
prorokuje astronom E. Marchund, řiditel observa
tořo na Pic du Midi, který stejně jako náš učenec
prof Zeng-r jest přesvědčen, že zemětřesení vzniká
účinkem slunce. Kde bude zemětřesení, nelze
ovšem napřed určiti, ale stane se tak prý ve dnech
od 30.—24. března, kdy následkem poloby slunce

|

Zkoumána výměna železitých látek v těle u psů
ge slezinou a u psů, jimž byla slezina vyňata

usazenin a myslilo se, že jejím úkolem v první
řadě jest udržování železa v těle. Ale shledáno
též, že psi Be slezinou vylučují denně nejvýš 11
miligramů železe, psi bez sleziny však 29 milí
gramů. A toto silné vylučování železa shledáno i
po 10 nedělích, když už po 4 až 5 nedělích ná

funkci orgánu chybného. Slezina tedy zdá se ne
nabraditelným orgánem tělesným pro udržení železa
v těle živočišném a pro řádnou výměnu jeb». Ze
lezo oáleží ke vsácným a tížko braženým son
částkám „krve, proto má ari i svůj zvláštní skladní

(Zaaláno'.

Katolickým spolkům v diecési královéhradecké !
Letoa v srpmu bude pořádán V. všeobecný

sjezd katolíků českostovan. v Hradci
Králové. Jakkoliv všichni katolíci Českoslovanátí
mají zéjem na zdara sjezdu. přece hlavní tíba
práce a výloh ap Čívá ne naší diecéai. Sjezd bude
velikých rozměrů a bude vyžadovati tislcové vý
lohy, které musí býti uhrazeny dary a dobrovol
nými příspěvky. Vyzývám všecky spolky naše, uby
do konce března zaslalyna přípravnýk
mitét sjezdový v Hradci Králové nějaký příspěvek
buď ze spolkové pokladny aneb výtěžek nějaké,
k tomu cíli pořádané zábavy.

Rovněž Bi založte v každém spolku cestovní
korunový fond, aby si členové atřádali na cesta
ke sjezdu, neb. £jádrem účasto:ků sjezdových bude
jistě naše disciplinované č'enstvo katol. spolků.

Potřebné složní lístky pošt. spořitelny Č. 1701
(zuějící na jméno pokladníka finančuího odbora
vidp ředitele Bisk. tiskárny Ant. Hrnbéhb..) ibned
na požádání ochotně zašle sjezdový výbor nebo
pokladník vldp. Ant. Hrubý.

Na shledanou v srpou v Hradci Králové!

Dr. Fr. Reyl,
diecésní předseda katol. epolků.

Listárna reda kce.
Nechanice Další dopisy příště.KAME

Nejlepší sukna,
potřeby krejčovské

nejlevněji koupíte v prvním ryze českém,
osvědčeném velkozávodě

Lužný A Trlica w Brně,
rob Velkého nám. čis. 30, roh Vem u. čis. 6.

Skvostné vzorníky zašleme na požádá
zdarma a vyplaceně pouze na mistry krej
dovské. Žádejte je proto vědy u svého m:

stra. Uspokojí vás v míře netušené.

Zbytky
ku všemu se hodicí máme stále na sk'a1'.
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|Kulturní hlídka,

Socialista o náboženství.
Různé „moderní názory“ se borlivé u nás

papouškojí, kdyš j8 v cisině, odkud vyšly, ztra
tily ceno. Na př. generálové rakouské soc. demo
krscie plnou hrstí podávají avým poddaným místo
chleba aevěru. V Německu, Švýcarsko a ve Fran
slí také ee lid nechal dlouho mámiti nevěreckými
výpady. Ale když to trvalo jíž hodně dlouho a
taková „kulturní práce“ ntava dělojckému nepři
nesla ka'ého nic, omrze:a tekorá strava. Vódcové
vědí, že melou z posledolto, vědí, že už nevěra
tolhk netábne a proto leckde sami obracejí —
ovšem v Rakousku ješté nikoli. V Sch+-nausenu
odbýval se debatní večer, na kterém mluvili re
daktor křertansko-sociální a soc. demokratický.
Y rudém tamějším listě „Echu“ byl uveřejněn o
debatě referát, který končil těmito výsnamoými
větami:

„Dogmalický atheismus Marzův, Beblův, toto
„liberalní“ dědictví 80 nás už docela netýče. Jak
málo věda atbeisn.u3 podporuje, tak málo jej pod
poroje socialismus. Theorstického důvoda pro
přijmutí nepřátelského stanoviska k náboženství
nestává. Také žádného praktického (důvodu) ne
bade, jakmile křesťanství se ukáte 6ocálné in
d f-rentof oebo ne scela přispůsobí k existenčním
podmínkám proletariátu. A ono to ačiní, o tom
nelze pochybovati. Tendence, které v tomto směru
vedou, pozorujeme dnes již v táborech všech kon
fesa!. Nejdříve se to podeří dle mého osobního
přesvědčení katolické církvi; n toliko že dla vý
roku jedocho z jejíob theoretiků činí opatření o
„Dechravičené přizpůsobovací uchopnosti“, nýbrž
ona proti protestantismu představuje útěšnější
utváření kře-ťanské myšlenky pro život. Ti soci
alisté, kteří dosud myslí, že cesta k jejich cíli
vede přea tr. sky katolické církve, mohou Bvujina
ději na vítězství, dokonající se v dobledném čase,
Byní již pochovati.“

Toť věru zajímsvé přiznání v době, kdy u
nás rudí řečníci mob.u se umluvit Ibaním, že ka
tolická církev jest jednou z největělch překážek
dělnického blaba. [ou — odviacejí pozornost ave
deného lidu od měšců kapitalismu židovského a
oď ekolečných příčin dělnické bídy. Jistu však
jest, že ta „protiklorikalní“ písničku ba konec
omrsí | soudruby české a še tito sačnon žádati o
upřímnou práci positivaí. Známky toho obratu vy
ekytují se již oyoí. Hadí poddaní jsou teď zkla
mání „dělnickou prací“ svých parlamentních za
slanců a začínají srovnávati předvolební veliké
sliby se skutky. Až svedené stádce začne přemý
šleti ještě svobodněji, pak výnosný protihkřestanský
kšeft skončí velikým úpadkem.

Tratnev — „Trutnovský Věstník“ a jeho
redakce.

Paa Calaba se v posledním čísle „Trutnov.
Věat.“ rozcalabatil až k šílenství. Zatíná pěsti a
křičí našemu spravodaji „Trutoovských uárodnost
ních poměrů“ do uší, div neobluchne: lžete —lžete.
A přece při tom čardáši potvrzuje, že pisatel má
pravdu. Všechno to křičení avezlo Be na našeho
koze, kterému jeme vyslovili sympatie savéústně
| plsemně. Stává se někdy, že blesk nesjede vždy
po hromosvodu, nýbrž pleskce vedle; to se stalo

"6 bleskem zlosti Čalabovy.
Calaba i se svými prmocníky chce světu

mermomocí dokázati, že „Trut. národ. roměry“,
ež přinesla „Obnova“ ve 4. čísle t. r., jsoa samá
eš až na jedna pravdu: „do dnešní doby narodilo

ae více českých dítek“. To je prýta jediná pravda.
Při všem tom C. však cám Jednak mluví nepravdu,

jednak odvádí lid od poznání pravdy nechutnýmiistorkemi, se kterými trutnovská meošina nemá
co činiti. Věcného důvodu však napsati nedovede,
kdyby mu prsty ozlatil, jak říkáme. Vybéře si
větu, kterou cbce, a podloší jí smysl, jaký chce.
Neš i tak protidůkazy jeho široko daleko rozšla
pané vyznívají v jedno s důvody původce „Trat
Bovských národ. poměrů“, še totiž v jádru vše je

V čem p. C. přestřelil ochotně mu rovy
světlíme a pcopravíme.

Tak bned není pravda, jako by český zápis
měl býti jen pro dva nebo tři kamarády. Vesku
tečnosti však ti dva nebo tři, kteří smpřed světem
tváří, jako by to měla býti výsada jen pro ně, Česky
pokřtíti a zapsati dětí svých dosud nedali — kdežto
čtyři jiní, te kterých tří na nějakou výsada vůbec
nemyslili, již dali děti evé česky křtíti a sapsati,
a to ba úředních arších matričních, které v pod
statě jsou kniha, a jsou tak epokojeni. Sami jeme
se o tom očitě přesvědčili. Tedy svatozář tobo ná
rodaího mučednictví začíná blednoati. Není pravda,
Be nejbližší babička je Němkyně. O tu nepravda
blepýtá C., kdykoliv s domu vyjde. Není pravda,
le, upozorhujíce na babičku, chosme národnosti
dtváti, nýbrš chtěli jeme jenříci, jak C nedůsledné
jedaá, když Še každé číslojeho Věstníku hemší
beslam: Svůj k svému: Přejeme zdraví | peněz |
dlmíkého věku jak Čechutak Němci.

Není pravdu, že do české kaple chodí jen
-lidé iudifereniní, kteří nejsou členyani jediného
spolku. Vědyť tam chodí i předsedové i jednatelů
aspoň některých epolků. Že váš Věstník menšině
tratnovské valné neprospívá, ba docela škodí, toho
Je důkazů více než dost. Tak píšete nebo — ještě
lépe — váš Věstník uveřejňuje v předposledním
člsle episodu z paroích lesní: „Dozorčí výbor
něm. nacionálů gešel se v parních lázních, jichž
majitelem je Čech. To jim nevadilo, aby při smý
vání německé špíny českou parou radili 50 0
dalším postupu proti čeakému drarga“. Tak „pod
pereje“ menšinový list české živaostníky v dobé
boykotu!! Tak upozoroil Němce jž několikráte,
koho mají „podporovati“, nebo kobo mají pře
saditi (B). — Pro vše žádáte dokladů, ba i pro
tu episodu s p. M. Ten duklad nám opatřil trat
novský dotek; vyukal totiž v jedné knihovně ten
dopis „českého red.ktora“, který si chcete ještě
jednou pročísti:

v Trutaově 15 dubna 1905

Ctrný pao
“arei Maršálek

v Tratnově

Dopis Váš mě nepřekvapíl. To všechno, co
ve svémcténémdopisevám 8dělujete, jesti nám
známé, avšak va redakci chybu uvalovati bylo by
nevbodné, an toto doklady máme, še pouze t'
skárna jest na tom všem viga a ktomu svou vinou
působí, že chyby ve „Vestafku“ staly se příslo
vec -ými. Zvláště číslo 7 bylo těmito řádně proseto.
Ja sám našel a do tiskarny zaslál opravené číslo
(7) v němž čerrenym iokoa-tem označíl jsem 120.

Udělati « vůdce libereckých Čechů — p. Dr.
Šamanka jehož celé Če hy zaají, — Šramka, —
jest naši tiskarně maličkosti.

Take vynechati celou větu neni nic nemožnebo.
Avšak pomozte si!

K orektůru provaděti v Tratnově jest holou
nemožnosti an by se vydání listu © dva dny epo
zdilo, přesto, že mosíme — chceme-li, by „Věstník“
ve čtvrtek vyšel, — jíž voeděli blavaí material do
Jílemoice zaslati. Zorávy politické, aby jen po
někud časovými byly, zasíláme az v útery a ty
Dám namnoze již neuveřejaí a tím provadění ko
rektůry v Iratnové naprosto zuomožnuje. Vioa
tob: nese jedině tiskárna —Personal jeji, hlavně
sazeč „Veštniku“ dle všeho nic nečte což jest ale
pro sazbu listu veledůležité, Korektůra má prc
vaděti v Jílemnici jistý pan učitel který číslo ho
nosící se dotyčnými chybami asi ku korektůře
neobdržel. Naznavám též že podobné vypravení
lista, cti nedodá a mě lito, že oemobu blíže ně
kterou českou tískárnu najíti, Buď.e ubezpečen
že s paši strany věnuje se vypravení každého ná
kladu vzornoápeče a že slovosled zpráv úvodníků,
úvah, atd. jest apravný. Velice by mně těšílo
s Vámi si otéto zaležitosti osobně promluviti. Jen
mímocbodem poddotýkám že pro „Věstník“ mímo
mé maličkosti piše řada lidi s akademickým vsdě
láním jimž právě ba roskvéětu „Věstníku“ záleží a
kteří v první řadě trpce nesou ledabylé vypravení
mnobého čisla. — Že cbyby v rukopise nejsou 0
to Vás mobu lebce přesvedějt.

Čekoje Vaši vz. návštěvů
zpamenám se Jindřich Calaba.

K tomu podotýkáme, že jsme poněkad chy
bili, když jsme jako polehěojící okoloost ovedli,
te C. ten list sepsal před šesti roky, kdy počínal
spisovati; kdežto, jak datum dokasuje, psán je
před třemi roky, tedy již v rozkvětu jeho apigo
vatelské Čínno:tí,

Na konec sám „nevěří“, jak píše, že bychom
adeptovali (roznměj: že by menšina trat. adop:o
vala) takorého člověka, jemuž nyní nemůžeme
(prý) přijíti na jméno. Dobře tak píšete, že tomu
sám nevěříte, že vás adoptovala menšina, poněvadš
víte, že vás adoptovali pouze dva, resp. tři, z nichž
dva již -s Tratnova odešli. Sám také nevěříte, že
bych.m vám nemohlipřijíti na jmén.; vždyt každý
obyvatel Trutnova, ba poslední dobou j celých

h ví, še se jmenujete Celaba.
Nikdy jsme také neslyšeli, že by knězv čes.

kapli doporočoval volit K. H. Wolfa; takové
nalvnosti mu snad ani C nepřičítá. Že C. teď
„nemá chuti“ se přisvati veřejně, jak usiloval, aby
N. J. 8. odepřela své podpory na čes. bohoslužby,
rádi věříme.

Není pravda, že p. K. dal přes 300 K na
stavbu čes. kostela. Pan K. sám a sáloženská
knížka, nyní v záložně v Nár. domě uložená, pana
C. poučí, te dar byl věnován na monstranci, jak
jame se. také sami o tom přesvědčili. A to je notný
rozdíl. Těší nás, te C přiznává,jak on sámaještě
někdo jiný oamlouvá lida, by nedával ničeho na
nový kostel; pídeť totiž: „radíme lidu, aby se ne
ukvepoval, a dobře radíme.“ Zárovef balamatí lid,
že „v novém kostele budou čes. boboslažby oje
disěle přípustoými“; kdešto jame se přesvědčili,
že jece úředně i oprávněny i na vědy zajištěny.

Piali jeme 00 (aké jes. kněse, pročne jit
dříve vesatadil o Čes. matriku. Odpověděl nám, že

mu jednak nikdo něčeho podobného oeuložil, a
jednak že ani menšina trut. ani Calaba 6 ním o
něčem podobném nevyjednával.

Nejslabší je „protidůkaz“ toho, že menjjoa
tr. se red. C. officielné zřekla due 5. července
1908. Není prý ma o tom nic povědomo. — Ačkoli
jsme ma docela datum aapasli, kdy to bylo, ne
může a aemůže se upaimatorati. Buď mí opravdo
tak špatnou paměť. asbo achválně zapomíná. Mu
síme prý podati důkazy. Ale co pak jsou seba
lepší důkasy platny, jestliže člověk necbápe a ni
čeho si nezapamatuje! Pomůžene tedy jeh> slabé
paměti. Bylo to v neděli 6 července 1908 dop:
l-dne. Tenkráte přijela do Tr. spousta basičů, a
pak moc práelo, jen se lilo. Na tu neděli právě
dopoledoe byla svolána achůze do besedy + Nár.
domě, oa kterou byli. pozváci po drou výborové
nebo delegáti všech čss. spolků v Tr. Věespol
kovou, výborovou tu schůzi řídil p. Dr. Srdinko
z Praby. kterého vyslal ústř. výbor Nár. Jedo.
Sev., aby rozvaděné a rozeštvané .trany uamiřil.
Už se pamatujete? Tam vám tobo tolik navy
týkali, te "nám vá, bylo líto. Jeden pán vám
také řekl, že jate měl už očkolik „přesvědčení“ a
takový prý člověk pik má vésti meaš Vástník.
Bylo ustanoveno dáti vám dozorčí radu Co to je
tedy jicéh: než sesazení nebo zřeknutí se vašeho
vůdcovatví, s něhož vás — jak sám píšete v posl.
č. Tr Vést. — „různí k'epaví dopisovatelé stálo
a stále osvědčovali.“ Kdyby nebyla „menšina trut.
t lik rozeštváca a uštvána“, nač ta celá schůze
vševýborová a oačta ujednaná dozorčí rada, která
mimo jiné měla dohlížeti, by nebyly ve Věst.
uvěřejňovány správy a fenilletony se slomysinou
dvojí tendencí, jako na př. „Jed“ a pod., které
měly sniževati osoby nepabodlaé? Soad pr>pláč
Da oné schůzi jste na všecko zapomněl tak, že jste
se nemobl ani hned upamatovati, když jsme 80 o
ní krátce zmínili. Duufáme však, že ae vám oyní
v blavá rozjasní, neboť jame tu nesnáz důkladně

vysvětlili. Vyzýváte nás konečn3, bychom aeploým
jménsm vždy podepsali. Naše jméno je: Krakon+š,
který má právo jako král Krkonoš a trpaslíků i
šotků říkuti sobé: My.

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u banky SLAVIE vPraze.
O“ Píšto©sazby."i

Hospodářská hlídka.
Sázení ovocných nákraků vlc a více

se šíH. Vžd)t ošetřování a česání ovoce jest na
sákrscích pohodlnější a méně nákladné. Zákrsky
může míti i ten, kdo má jen sabrádku, jimi lze
vyožitkovati i taková ufsta, jež se k sázení vysoko
kmenů nehodí, jako na př. stráně proti větrům
otevřené. Pro zákraky lze voliti ty nejvzácnější a
také nejvýnosnější odrůdy ovocné, a plody jeou tu
větší, vyvinntější a vybarvenější než na vysoko
kmenech. V zahradách zákrsky tolik se nestiní, tak
že mezi nimi jest ještě dosti místu a světla pro
jiný užitek.Zde máme míti na mysli předevšímjablka
a brašky, které ze věeho ovoce déle se uchorají,
ale také zvláště u větších měst všdy se dobře
zpeněší. U každé chalupy jest přece místo pro
nějaký zákrsek, který jistě apoutá k sobé pozor
nost pilného hospodáře a stane se tek sdrojem
potěšení i pramenem příjmu celé rodině. Rolník,
který nemá jednoho stromku ovocného, jistě necítí
vardci svém na statku rodném nic povsoášejícího.
Takový vidí před sebon jen to dření, ale necítí tu
radost, která vytryskoje z rostoucíbe stromoví.
Člověk bez ideálů

Veliká cena medu potrrzena bezděky
opět vědou lékařskon, jak sděluje dr Brůnojeh vo
Š.U. Jedná ee o novéléčivo, tak svavý folmagnol,
s nímš na klinice pisaneké činil pokasy profassor
Michelaszi. Seznal, že léčivo to mů velikou cena
Jako prostředek k posilnění srdce, při poruchách
v oběbu krve (vodnateloosti), zvláště v ledvinách
a vůbeo při slabosti, jaká se dostavuje po dlouhé
nemoci; ušívá se ho uvnitř neb se vstřikuje
kůži v množství 02 gr. Co jest však formsgool?
Nie jiného, leč mravenčí kysličatk, jehož účinky
na vnitřol ústrojí jsou stejné jako údiský kyseliny
mravenčí. Tato však požívámo lacinějí a příjem
něji v medu, nebledě ani k tomu, že med oběz
hbuje ještě snačnější množství jiného léčiva, které
účinek kyseliny mravenčí podporaje. Pau professor
by! by zajisté doollil podobaých výsledků přísní

vých, kdyby místo formagoolubyl(og čatýmed včelí. Aby však účinka toho bylodosašeto,
sesmí se © medem četřiti. Nové toto a nepřímé
potvrzeot výtečných vlasteostí mašebo moda vc

nelubiým,rolkým| maiřm,sjet | MmdýRjem a. - po
šívání medu vřele doporašití.



Jak byse měle
Jak dložno ceniti maso s krmnýchvolů, vědí nej
lépe garmandi v Severní Americe. Tam na trbu
masném Cení 8e jinak masu z vysokého břbetu
anebo ma8o zadní od špičky než unás. Na našem
venkově se maso vůbec netřídí a v městech, ani
Prahu nevyjímaje, spokojí se mnozí 8 pouhým roz
čleňováním masa v předoí a zudní a k tomu při
stupuje v poslední době také ještě avíčková, ja
kožto nejcennější a nejbledanější kue hovězího
masa. V Anmerice však, kde rambateak, rostbeef
atd. staly se rosšířepým, oblíbeným pokrmem, tem
cení maso zvláště z vysokého hřbetu daleko více
než u nás jak pro chuť, tak pro výživnost, tak i
pro vhodnost k úpravě pečení, jaké unás lid náš
ponejvíce ani nezná. Tam cení Be na př. maso
z vysokého břbeta 20 centy (tedy 20x5h—1K
za půl kg., kdežto maso z nohy zvané kližka (kii
hovatioa) anebo maso z hlavy sotva dráže než za
2 centy. Tedy za 10 h se prodává. Tak zaplatí
tam boháčcennějšímasopoměrněvysocea chuďas
má za pár baléřů možnost opatřiti si maso pro
kuebyů svou.

Věnujme větší péči drůbežnictví!
Z» loňský rok dovezeno bylo do rakonsko-dherské
říše za 49,000.000 K vajec. Vyvezeno za 116,080.000
korap. Ctslo vývozu je úctybodné, myslíme však,
že při důkladné péči, věn.vané chovu drůbeže,
docílili bychom, že by těch 49 000.000 K odveze
ných do ciziny zůstalo vám pěkně doma.

K DOB POSTNÍ: KŘÍZOVÉ CESTY,
VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE

BOŽÍHO HROBU
jakož i sochy Těla Páně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ,

Dílna pro sochařství, řezbářství a práce
kostelní.

LUulteratura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Slepá

z Aventinu Povídka z dob císaře Nerona od Ant.
de Waale. Zábav večerních ročník 30., čís 1. Za
40 bal. — Notářova Vilka. Napsala B. Mellanova.
Sv. 6, roč. X. Ludmily, pa niž (6 svazků) ročně
předplácí se 2:20 K. — Rajská Zahrádka. Časo
pis pro křesť. mládež. Řídí V. Špaček. Roč. 18.,
č.6. Roční předplatné na 10 čísel 1:60 K. — Český
jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V.
Můller | Roč. 14., č. 3. a 4. Roč. předpl. na 10
seš. 1 K. — Rádce duchovní. Časopis kněžstva
českostovanského. Řídí F. Vaněček. Roč. 16., č. 4

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Spáls.
Napsal dr. L. Čech. Za 30 hal. Ochrana mládeže.
Napsal dr. L. Haškovec. Za 76 hal. Lidových roz
prav lékařských č. 85. a 86 — Fr. Heoritesa ge

bal. a řada III. Sklizeň podzimu, seš. 1.—3. —
Pařížští Mohykáni. Román. Napsal A. Dumas.
Přeložil dr. J Sterzinger. Obrazové knihovny svě
tosora seš. 41.—45.po 30 bel. — Slavieche Roman
Bibliothek. Sešit 1.—12. přináší Zeyerův Román
Jan Maria Plojhar. Seš. sa 32 hal — Národové
evropští. Sepsal dr. J. Vlach. Seš. 6. a 7. po 24
hal. Vychází v České koihovně zábavy a poučení.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Dr.
Josef Kaisl: „Zmého života.“ Memoiry a zápisky,
redigované dr. Z Tobolkou. Memviry Kaizlovy
počaly právě vycházeti v sešitech po 48 baléřích
v „Knihovně historické a kulturní“ Kniha vzácné
ceny. — Cestopisné romány dr. K. Maye: Oid
Surehand. Seš. 34.—38. po 32 hal. — V. Tůma
Kde se pivo vaří... VilímkovyHomoristické
kvibovny seš 16.—19. po 30 hal.

Z nakladatelství R. Prombergra v 0
lomouci. Život v přírodě. Píše V. Kálal. Seš. 1.
za 80 bal. Tu nalezne čtenář příklady, jak se
živočich i rostlina šiví, jak se brání proti nepřá
telům, jak se rozmnožuje, v jakém poměru jed
notlivec žije s ostatními a jaký význam má pro
člověka. S obrázky. Velmi poučné. — Knihovna
Kazatele č. 24.: Úplné katechese pro školní rok.
8 přídavkem: Otásky a odpovědi k vyučování katol.
náboženství v prvním škol. roku. Dle 4 oprav.
vydání z němčiny přeložil F. Pitrocha. Za 240 K.
Čls. 26.: Vyčistěte starý kvas! Časové postní řeči,
které napsal a kopal F. Jirásko, katecheta a red
aktor „Kasatele.“ Za 80 bal.

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný
zájmům křest. charity, zvláště opuštěným dětem.

( A. Hoffmana Roč. V., čís. 1. a 2. Admini
strece na Král. Vinohradech, Palackého tř. Před

-platné ma celý rok 240 K.
Evítky. Časopis katol. školní mládeše. Vy

chásí desetkrát ročně. Roč. I., čis. 4 Roč. předpi.
ma 1 ex. 60 bal, na ex, 260 K. Vydává a řídí
F SBratek v Praze II, Salmovská ul.

Serafinský přítel dítek. Spolkový list
„Serafin. díla lásky“ pro země českoslovanské.“

Pro rodiče a dospělé přátele mládeže. Účastníci„Díla lásky“ dostávají zdarma. Vycbází jednou
měsíčně. Roč, IT, č. 1., s přílohou měníční „Dítko
Mariánské“ Řídí J. Seidenglanz. Administrace
v Č Budějovicích. Roč předpl. 2:40 K.

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Roč. 8., č. 4. a 5. Pořádá J. Rub
ringer. Předplácí se na rok spolu s kalendářem

Casopis katol. duchovenstva. 8přílohou
věnovanou theolrgické literatuře národů slovan
ských. Řídí dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tumpach, dr
A. Podlaba. Seš. 1. Roč. 50 | Vzácný tento Časo
pis vychází desetkrát za rok, příloba čtyřikrát, sa
předplatné 9 K. Administrace v Praze 190-1.

Škůdcové naších sadů a moderníochrana
proti nim. Napsal F. Pleskot. S četnými vyobra
zeními, znásorňujícími škůdce a nemoce ovocného
stromoví, rostlin atd. Poštou za 1:10 zasílá F.
Pleskot v Praze II. Václav. nám č 58.

Statistika Východočeského odboru spolku
úředník“ českých spořitelen, z níž vyčísti lze všecky
otázky, týkající se úřednictva spořitelního. Nákla
dem Východoč. odboru spolku úředníků českých
spořitelen v Chrudimi.

Český slovník bohovědný, jehožprvý
sešit právě vyšel, bude vlastně prvým z encykl.
pedií podobných, jež užívají také materiálu obra
sového po způsobu moderních alovotků naučných.
Ani nejnovější slovník německý, drem Buchberg
rem v Mnichově vydávaný „Kircbl, Haadlexicon“,
nemá obrazů. Encyklopedie naše předčí v té pří
čině díla francouzská, anglická a španělská ačer
pajíc namnoze z materiálu doposud neznámého a
přihlížejíc bedlivě k světu slovanskému, stane se
zajisté záhy nepostrádatelnou pomůckou každému.
Z té příčiny však nezbytno, aby předem stanoven
mobi býti náklad tak velikého podoiku, aproto
upozorňujeme čtenáře své, aby se přiblásili již
nyní za odběratele Slovolku| Způsob ten je ne
zbytný. Také vydání veliké katolické encyklopedie
americké bylo tímto způsobem zabezpečeno.

„Ceská Liga Akad.“, spolek katol-né
rodních studentů, zalošila vlastní svůj Čas“pis
zvaný: „Stad. Hlídka“. Vychází měsíčně každéh:
25. Redaktorem jest inženýr pan V. Bitoar, VIIÍ.
444. Administrace 1, 209. Anenské nám. Před
p'atné roční 2 K, jednotlivé číslo p» 20 b První
číslo již vyšlé jest velice bohaté obsahově. Učel
zmíněného listu jest uvědomovati studentatvo
v duchu katolickém a národním.

Ke všem příležitostem

praktické dárk
aj

V. Šolc, ||
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce l

v Hradei Králové.
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v mejmodernějších
vzorech.

PLYSŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesné k nábytkovým látkám seodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — —

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« sa nejlevnější cena nabísísfirma 

JL VDOVAVPRÁZE,Jndřskéu L

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabísí

Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

smrk, borovici, modřín, akát, dub, obyčejný a ame
rický, borovici černou, hedvábnou, jasan, javory,
olše, břízu, jilmy a mnohé jiné druby. Žádejte
cenník, který obsahuje krátký a jasný návod

pro neodborníky.

Továrna na cottagová americká "

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkr spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt, VIII.ker Józsel
kórát 14 =. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —
VídeňVII., Mariahilferstr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.

E EP a 0, DO

Elektrické
v= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

. d
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Ředitelkůru
pro íarní osadu čítající přes 1300 duší. Požívá
10 korců dobrých polí, ješ snadno a výhodcě lze
pronajati. Kraj zdravý. Nádraší v místě, poblíže

většíbo města.

Přihlášky dodá dále administrace t. I.

Odebírejte v každé obol
krejcarový týdenník

„Wenkovan“í,
orgán „Sdražení českých kato'ických zrmědělců

v království Českém“,

vyctází každý týden ve čtvrtek.
Na „VENKOVANA“ předplácí se: Aby moblo na
venku býti čísl: za 1 krejcar (2 haléře), zasílá se
poštou pod jednou adressou nejméně 6 výtisků.
(Tedy 5 výtisků na rok 5 K 20 b). —-Při zásilce
menšího počtu výtisků předplácí se oa I výtisk
ročně 2 K 8 hal. Odběratelé mají nárok na bez
platné právní, zvěrolékařské a hospodářské porady.
Předplatbé a objednávky přijímá administrace
„VENKOVANA“, v Praze-II, Opatovická ulice

čís. 10.

Hleďte, aby v každé obci odebíral se
„VENKOVAN“. Požádejte několik čísel na
ukázku zdarma.

KÁKŘKŘKKÁKŘÍCKICÁKRÁÍŘKÍÁA
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

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

Vzorky a cenník zasílají se sdarma a franko
s požadují se nazpět jen teokráte, nebylo-li nic
objednáno

IFFIIICIONIC KLIKY

Josef Štěpán,
-odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venefvu 8 sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v ['ardabicich.

OY“ Závod založen r. 1898. Ig
m
1 Pp. sklenářům a zahradníkům

pabísíme sklo tabulové do pařenišť

| Ž4krátž4 cm po 11 h| 10 kg tmele sklenářekého

24krát26ompo 18h sa 2K.
P6krátzg embo18 Sklenář. zaručeně vyzk.
26krát30 om po 16 diamanty kus za 5 K.
80krát80 cm po Dodáním17

i „30krát82 em po 19 kamkoliv drahou.K. V. Skuherský,
Ž ©.ak.dvoruí dodavatel Hradee Králové

proti hotelu „Merkur“

=-E-EB-"HE

Legitimace ..
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

D8 A: dostati ie levně "

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové

(noty
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek, |
Hradec Králové. =KKK

O. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE

č

v Hradci Králové

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

váren atd.

X

Ř
M

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

o
zahraniční. C

Kancelář„HotelHyrši“. č Služební výkaz
X% Zápisné 5 K. | X jako příloba k žádosti 0 kvinkvenálky

Ď Telegramy: Kotrč, Hradec Král. ě 6 dostatine i kus nas abji kusůza 1 K

KXXXXDOOOCXXX | č wbiskupské knihtiskárně
M řesénů listy M v HradeiKrálové.

(exoffo)40 kusů za 60 haléřůnabizi KXKXXRXXKOXKKXAXXXX

Biskupská knihtiskárna. První český katolický závod ve Vídni.
|

o

František Ruber
a K

: a TU Dílna ku vyšívání
a zhotovení kc

€ svelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

Atelier pro církevní malbu

Jo Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha- Král, Vinohrady, Čelak. ul, č. 9,
spolkových prapo

doporačuje veledůstojnému duchovenstvu všestrao P. rů; na požádání
ně uznané kostelní malby jako bi obstarám též ko

OKRářní obrazy, | vovénádoby,kříže
křížové cesty, postní obrazy atd. „P L d.

na plátně,plechu,v uměleckémprovedení,v ce- Videň,
nách nejlevnějších i. VII. 0., KaiserSRP“ Obnovujistaré zašlé obrazy. =.

Nákresy a vzorky franko.,
etrasse 5., vedle La

„zaritského chrámu
' Páně.

Na sta doporučení k volnému nahlédnutí | Na ukásku sasíláO OD" sevšeframco.

Veškeré prádlo dámské | pánské,
bílé zboží Inčné i bavlněné

v obrovském výběru, v kvalitě nejlepší a v cenách nejlevnějších

doporouči

Stanislav Jirásek, Hradec Králové, Velké nám. 136.

Kněžské kolérky. Objednávky obratem.

pH O HH
Městská spořitelna ve Vys. Mýtě i+

zúrokuje veškery vklady

==- A490 W
dnem 1. dubna 1008 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv. proto úplně nemožna.



Doporučujeme===

Nejlevnější « nejyrosnéjů

© dětské vozíky
u velkovýrobos firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenníky.

8DXCSDXGSDX665X 565

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
eluze mébo ryze křesťanského závodu za

a dobu více než třice“iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

«Velejemnélátky na taláry ©
|Též na oplátky bez zvýšení cen!

KP KPM"K63XBEDXGB5X

V ún sobiúvěrníspolečnostzapsané společenstvo s račením obmezeným
w Hradoil Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

| přijímá vklady na knišky
= za 49 až 59.—

úrok a to dle výpovědi.

ORP“ Složní lístky na požádání zdarma. "WUhlízit“

©

()

5DISODICODEGB

E85XG5IXIC685M8568uX

ke všem příležitostem: Skvostné dárky |
Jekoivýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

s „| řetízky, prsteny, máramky,
6c jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
NELA — v nejmodernějšímprovedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, ziataika bodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obaluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

PPR PAUNNÝRHHX

„Naše Mládež“,
orgán „Sdrušenívenkovskémládežev a,
vyehání všdy .1. a 15. kašdébo měsíce. Předplácí
se 1 výtisk L K 70h ročně. pří odbírání zejméně

6 jeků 1 exemplát po 1 K 20h ročně. Redakcelajetrace časopisu „NAŠE MLÁDEŽ,
Praha II.,Opatovická ulice č. 10.

Žádejte číslo na ubásku!

KNKNNNNNNHENAPVHR
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m ) 5PVV)96)Aa atp)

voskové"U
dle liturgických před
pisů vyráběné,

(ceresinové)

velikonoční svíce

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

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před

mětťypro místa pout
nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
zdobené,

lustry,
svíce kostelní ste

arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní "ME
(ve všechvelikostech

sloupky voskové a
polovoskové,
oš | veškeré do oboru

jící bi

orná nolodíkruuchovním největší speci
elní závod:

Pardubice1
modaile.Londýn1

diplote dastnéhouznání
Antverpy

9006, zlatá medaile

TIUTTTFTE

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná tirma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P, J. Holkudiy, faráře vo Týprashticiee) E

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu i
svůj osvědčený a často vyznamenaný .

výrobní závod i
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

hubusí

OTTRB0

takbilůJakoprádlo jemuž kpřidán do vyvářky
sSAPODITs

svůní fiajkovou.odfirmy
JOSEFJELÍNEK rYpLÁK

'

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
LI..

K
edberný

— umělecký závod —

pro malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 s., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městi pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednodud
štho aš k bohutému fi
guralnímu provedení a

TEMUKOETEIKIME

ZALtd

R„vy

OREIDINIMEI(WAW

E
FRB U 

Th : "FŘ <.: „n sice 1 se Čelesnými

GEDSWEE a] rámy,sllčmivsasením.
Veákeré , nyi odborná rada bezplatně, boss

vší Kamaoeti| ka definitivní objeduávce.
ORP" Nasčetná veřejná | písemná pochva'né uznání.

Založeno roku 1886.

Rozšiřujte

Časové úvahy!
Veledůstojnému

duchovenstva a
slavným patronátním
úřadům$orolejesidepo
paělit veškeré kostelní nádoby a

a te: momstrádce, Wúře, nádobky, pstéiiky, pa

svícny,lampe a“ oby kropenkatd. své předp I

církern'mvpvdškíhd Str beměty opraraje v původní inten
v ohní alatí a stříbří nebo proti do
p'atku ze nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku frank> bezzáre ností ko

sletýhe "hos: posvěcené.Práuře

žá, pmejoků,nnársskůatdv ouů
v dídslu páči nozo přávého

Sleréslate,are 6 ba Poor sa nejvyššíczhy

JAN STANĚK,
paolě a olseloer

Praha I, al. Karoliny Světlé, čís. 10. n.

Sblad

protony,



Číslo 9. Předplatní ma dfort vohu 8 k S0 A
> na půl rožu sk — h

„Národní církve katolické“ a
protestantismus.

n
" Pan dr. Stěhule ve své prostomyelnosti

by chtěl vlastně zavésti tvrdý klerikalismna.
Stát má církvi porončeti, jak se má reformovati
Biskapové a kněží vůbec by se tak stali vlastně
ubohými eložebníky nejrůznějších a měnivých
rozmarů vlády. Ta by zastávala úřad papeže,
i kdyby ministerským předsedou byl evangelík
nobo liberál se-nitského původu i smýšlení. Jak
by tolik porobeoý kněz mohl zvláště za ny
nějších časů slskati důvěra lidu, o tom ať pře
mýšlí jak p. dr. Stěbale, tak Klofáč, Baxa a
jiní| Parlament má dle vlastního dobrozdání
odblasovati, jaka jaké reformy provést! Forma
učení Kristova by byla dána na milost i ne
milost rozmarům růsných politiků, kteří by
náboženských zájmů hleděli využitkovati co
nejvíce pro světské, politické cíle evých stran.
Byla by to podívaná, až by na př. „reforma
věroučná“ byla lacino provedena nábodnou ne
přítomností několika poslanců, nebo až byně
kteří poslanci hlasovali pro vládní návrh po
některém tejném slibu o povolení dráhy apod. I
Vábec se náků tu naskytů celá kopa otázek,
které by těžce se daly rozluštiti. Bylo by do
voleno blasovati o katolické reformě též bez
věreckým volným myslitelům, soojalistům, even
gdlíkům a židům? A kdyby dovoleno nebylo,
nemyslíte, že plno lišáků by se na venek pro
hlásilo za taky-katolíky, jenaby mohli na sněmu
hlésovati proti článku o Božství Kristovu, proti
věpollodnosti evangelií, proti svobodě věrných
ketotických kněži? Byla by to pak podívaná,
aš dy po sněmu rozkasoval na př. v českém
kfbjí okres. hejtman německého původu, jek

kočz kásati! S jakou radosti by byla při
ma c. k. víra od těch lidí, jimž by byla

od lidí nepřátelského politického tá
"P A jak by na př. český zem. sněm roz

diloval o „národní církvi“ pro Čechyi Němoe
v sei osedlé? Dali by si vnutit Němci „re

wisy“. odhlasované převahou českých hlasů
usnesení poslanců německých? Čí by se

ilo již na základě církovoč-národnosťufia
lení naší země? A k jakým reformám by

hi) nutkání lidé ve smíšeném území? Po
h volbách by 60 na sněmo E va

,dle okamšitó nálady. A takové vr
livé dlio rokou lidských že by v

nillo mesi věřícíminějakou attorite ?
Jestliže již nyní evangelíci a židé hrobým

zjšsobam poroučejí, jak mé Hušs kézati, co
dělali teprve po těch reforaňkéh, až bydo

alšli nad Eušžem Latoffekýmvětši moc? Podí
vejme se do Uher, kde wá maďarská represen
taoe veliký vliv na obsazování stolců biskap
ských! Kam to vede? Přes všecko vzpírání
upřímných katolíků prosazuje sa biskupy 0
chotné politické sluby vládsího (táky — ná
rodního) režimu.A kdo zarači, že nebudou„re
formy“ říditi byrokraté, nýbrž representace
skutečně národní, ideálně demokratická? Po
patřme na Frencii! Co bylo tam těch hesel o
avobodě, bratrství, o vládě demokracie | A přece
i přivšeob. hlasovacím práva ovládá tu repu
bliko muš, kterému právě demokraté klnon a
jehož se přece nijak zbaviti nemobou. Jest to
despota, násilník, maticí se oa těch, kteří by
se odvážili jeho vládu kritisovati. Tak přece
sdělují samy listy pokrokářské. A takový člověk
by v přípůdě přijmatí Stěholových návrhů na
eirkevní reforma měl v národě největší vliv
na — „nábošeneko-mravní obrod katoliotva.“
Pěkaj spoštol!

A co by se dělo u nás, kdyby nyní návrh
Shylův byl přijat a — iidyby docela Čeobům
bylo dovoleno úplně samostatně provésti re
formy? Nejvyšší konsistoří by se stali poslanci
semského sněmů a vysocí zemětí bodnostáři.
A tak by kněžím katolickým porončeli netoliko
Šrejkové, Junákové, Štemberkové ale'připadně
i Černoborští, pokud by se s;> nepřískřípli.
Pan Klofáň by měl ovšem také vášné slovo.
Práškové by mimo počítání diet také dělali

V Hradei Králové, dne 5. března 1909.

blubokomyslné bohoslovcea a dozorce nad
„čistým učením Kristovým“ a nařizovali by,
00 má „mrtvá raka“ komu rozdávat. Počátek
učiněn již nyní. Agrárníci rozšiřají josefinské
nařízení o štělových poplatcích, aby aspoň
trochu dokázali svůj zdjem o církev. Zemské
diety ovšem nezkracn;í dle poměrů doby jose
finské. Lidé, kteří by celá léta o kostel neza
vadili, poroačeli by věřicíma lidu jako pašové.

Nejhůř by bylo, až by kněz poslechl těch,
kteří nyní frázovitě radí, aby kázal dlo pří
klada Husova. Jakmile by dle Basa jen málo
zavadil o praktické skutky posluchačů, zazněl
by od „reformovaných“ hřímavý protest proti
„tanášení světských záležitostí na katzatelou.“

Ostatně není potřebí rozvinovati otázky
dalších obtíží. Vědyť přece dosti výmluvné pou
čuje lidstvo o prospěchu tak sv. národních církví
protestantismus i v doběpřítomné. Není zde značný
náběh k utvoření volných církví národních?
A není-li veliký, proč evangelíci místo dalšího
postupu v tom směru — raději radí nám, co
činiti v zájmu utvoření církve národní? Evavg.
faráři poroučejí presbyteři, kteří se podívají
do chrámu jeu za zvláštních příležitosti. Evang.
dochovní masí býti hodně opatrný, aby si
některého takového byrokrata nepohněval. A
nad rakví jeho jen se rozplývá ohvalozpěvem,
co chadí, málo vlivní souvěrci přemýšlejí
s trpkostí, co všecko proti křesťanskému dochu
zesnalý konal) A káže třebas evang. farářů ně
kolik. Ve chrámě pak běbají poplašně jako
zvací výbor ve dvoraně, okazajíce s dvornými
poklonami, kam se má evangelická bonorace
posadit. Hlásí-li se nělterý ov. farář o lepší
místo, musí se předetavit kázáním; prosbytéři
zkoumají, sda jest ženat či svobodný, jaký má
hlas, jaké zaby, kolik mu je let. A často ze
šedivělý dochovní, který strádal při nepatr
ném honoráři a mooho pracoval přes dvacet
Jet, jest odmrštěn, že „už těď k ničemu není.“
A krásné místo dostane fešný, 26letý muš.
který ještě vůbec v duchovní správě nebyl. I
zde kvete strýčxovatví vío než jest potřebí.

A coš prolestaniská elrkev v Německu? Ta
jest málo národní a slná? A kam to
přivedla? Kde viděti pronikavý a postapojící
vliv oa šir3 davy? Vždy: právě tam bezvěrečtí
socialisté otvořili hlavní baštu, generální kádr
v Evropě. A ojrsow ta sama sebe ničí, jest
vnitřním neduhem chorá až běda! Co ně pro
vedeno „teformaích“, dogmatických změní
Některý ev. duchovní ani v Božství Kristovo
nevěří a také dle toho káže. A lid, který se
měl toa svobodou připoatati, tím více 86 od
vrací, kdyš pozoroja nestálost a nejistotu svých
pastýřů. Baď se stává zcela nevěreckým, nebo
na vsdor dachovníma správci oddává 86 nej
pošetilejším pověrám. Sami upřímní ev. faráři
to uznávají. Na př. pastor Paul Gerade rozvi
nul přímo strašný obraz tvrdošíjné zatemně
losti a mravní nízkosti svých oveček.

A při největším křiku „Pryč od Říma“
prchaly a prchají celé davy od Luthera, jehož
věroučné články ostatné stejně nynější luthe
ráni z valné části potlačili. Dle bolestně pre
nášené zprávy protestantského lista „Chronik
der ohristlichen Welt (s r. 1908 na str. 314)
kandidátů prot. bohoslovína něm. oniversitách
valem ubývá. Dle edělabí tébož lista od r. 1886
do 1891 bylo v Berlíně boboslovců 732, od r.
1908 do 1908 pouze 305. Stejná změna v těch
dvou obdobích na universitách jiných. Na př.
v Boonu dříve 130, pak jen 78, ve Vratiolavi
dříve 169, pak 65, v Královei dříve 201, pak
71, v Jeně dříve 126, pak 49 atd. A přece o
evang. duchovního v Německu jest daleko lépe
postaráno neš u nás o orasgelického i kato
lokého. A přitom efrkevní společnost tolik
etrádající odvažaje se vysílati svoje duchovní
do Čeob k vůli „evangelisaci.“ Jsou to křečo
vitá, zoufalá gesta chorého muše. Protestan
tiemus uděluje dary z toho, čeho sám by ve
lice potřebo.all Počátek konce! A k t>mo ty
milliony marek do Čeob k podpoře „eraogelia*!
do roka 1907 zasláno do naší země 4,672000
marek, do Moravy 1,625007 marek. V pusled
ních 2 letech obdarováno 72 obol; Blažkov

Inserty se počítají Irvně.
Olmovavychásí v pátek v poledne. Ročník XV.

s 265 prot. dušemi obdržel 14.447 mk, brněs
ských 2280 duší 39.690 mk, moravakoostrav
ských 128 duší 14.193 mk, 800 duší ve Velké
Vrbce 86.183 mk, atd. Tak se má zachrániti
církev? Berlínský ©„Evangelisch-kirchlicber
Aozeiger“ vyznal: „Náš dnešní hlaboko zarmu
cující boj byl vyvolán vědou, křesťaňskou se
jmenojící, jež skutky našeho spasení veřejně
popírá“

Nuže, p. dre Stěhule, co myslíte o té ná
rodní církvi německé? Honem poraďte, co činit
na základě náboženském i vědeckém, aby ně
mečtí pastoři sami nepodrývali křesťanskou
víra protikřesťanskými řečmi! Citovaný list dí:
»Víra je hlavněpodrývána těmi, kteří povinní jsou
ji hájiti. Církev jmenuje se dle Krista, ale Kristu
se jeho bošská čest odpírá, jmenuje se evangelie
kou a trpá se, še její sluhové jí evangelium odpí
rají.“ — Jak vybřednouti z toho bludného
kroho, p. dre Stěhole? Af nám mapředdokáší
protestantšlk soufalci, co velikého a prospěšného pro
vedli pro církevní šivoť svými „reformami“ na sd
kladě moderní (ovšem „neomylné“) vědy a pak af
teprve reformují nás. Vádyf probůh mezi ně
meckými protestanty jest maoho očenějších a
bystřejších mužů než p. dr. Stěhale; a ti sami
si nevědí rady od té doby, kdy každý ztřel
těný protináboženský nápad prohlašován za
výron nejvyšší vědy. Evangelické křesťanství
jest v Německu pouhou přízdobou velikášství
nacionálního; pastorovi odpustí se ledacos,
zato však musí kazatel v řečech etále a stálo
zdůrazňovati německé stanovisko. Pravé nábo=
ženství — lideké! Krista dovolí v něm mlaviti
protestanté milostivě jen potud, pokud se to
hodí jejich světským zájmům.

Někdo enad řekne, že by v „národ.církví
katolické“ přece jen kněz nemosil se státi tak
porobeným slabou, jak jsme vylíčili! Ve sku
tečnosti však by k tomu došlo. A ne-li? Vrhla
by se ta svoboda na správnější a jednotaější
cesta než v Německa? Nejvností jest myasliti,
že by světovosta jednota zachovaly po odpou
tání od papežství církevní koncily. Nezná p.
dr. Stěhole „ejednocovací“ práci moderního
parlamentarismu© Jestliže kněsproti škůdcům
pravé víry trochu svobody má, děkuje ji právě
obrovskému jednolitému církovníma tělesu, ješ
má hlavu jedinou. Jinak by se etalo kněžetvo
ubohoa hříčkoa politiakých proadů.

Probrali jsme Stěbolovy návrby hlavně se
stanovieka historického a politického. V ohle
du náboženském by ee dalo dokázali tom
starostlivémo evangelikoví nalvností a nespráv
ností ještě více.

Dopis z Prahy.
Resignaeestarosty dra Karla Greše. Starosta

dr K.Groš, do jebož činnosti byly kladeny tak
velké naděje, rozlončil se 2. t. m. 8 primator
ským stolcem a odešel z pražské radnice, v níž
sa jeho úřadování vládly poměry skutečně —
zvláštví. Jeho óra působnosti možno nazvati
mladočešstvím v úpadku na Staroméstské rad
nici, jemaožpřítel starostův, předseda mlado
česlsého edrošení dr Karel Ceoraobesský, tak
ematně proslalý aférou romroveu, zasadil rágu
smrtelnou. Kdyby sdražení strady staročeské
naStaroměstské radnici bylo vedeno skašenou
a prozíravoa osobou, kdyby po aféře rourové
nebylo obnovilo kompromis, tento útvar ubohé
slabosti a politování vzbuzající odvjujosti, bylo
by to mělo acela jinaké důsledky na poměry
pražské veleobce a jich nápravu.

Kompromis (čili daboda o vládu nad růz
nými honorovanýmifaokcemi vbecními) byl je
dině výsledkem etrýčkovství, prospěchařekých
cílů a sonkrorého soažení, a dímea přímo, i
nemíroóého obobacování jednotlivců. Jsou to
poměry vzbuzující udpor, poměry nesdravé,
které již řadu obětavých pracovníků, kteří
e nejlepšími nadějemi na radnici Staroměst
skou vstopovali, z ní vypudily. Dáutedkem
kompromisu bylo neastálé tutlání, zálualisní
Jednání a satajování chyb, pro rozvoj obsese
prašské přímo osudných a ostadných, zadávání



obecních dodávek pod rukou a lidem protežc
vaným, ba došlo to tak daleko, še obecní do
dávky dostávali přímo obecní starší sami. Mů
že-li něco vyleštíti sašlý a pobledlý štít obec
albo sastapitelstva pražského, pak je to jenom
činnost na všechny strany otevřená, vzájemné
kritice obecních starších i širší veřejnosti pří
stupná, aby na příště nebylo nutno konati ve
lice důležité a významné schůze při zavřených
dveřích.

Kde bude stáži česká univeraiia? Za doby
poslední návštěvy císaře a krále v Praze bylo
panovníka mímo jiné ukásáno také místo, kde
bude státi jedna £ fakalt české uaiversity, proti
níž za předmostím Čechova mostu postavena
bode obrovská badova university německé.
Česká veřejnostv Prase není nálešitě informována
o tajném paktu, klerý ujednalh ma Staroměstské
radnici s vládou o „vhodném umístění“ české umi
versity a university německé v Prase. V novinách
ee psalo a referovalo „o budově české aoniver
sity“, „o budově německé oniversity“, a dnes
každý Čech v Praze věří, že bude státi česká
universita a mosta Svatopluka Čecha na Starém
Městě pražském a uúzivergitaněmecká proti ní.
Však to jest veliký omyl !! U mosta Svatopluka
Čecha, na nejkrásnějším místě proti Letné, bude
státi opravda německá universita a sice celd,
leč uoiversity české pouze jenom část, jenom
jedna fakultal Tak se věci mají a ne jinak!
Tedy pro Němce zbuduje se za soublasu pre
sidia rady městské, za souhlasu dra Groše, za
soublasu mladočeského vedení a za S0uhlasa
celé Staroměstské radnice nádherná a nákladná
budova v nejkrásnějším, volném prostora, pro
Čechy zbuduje se jediná fakulta/

Tážeme se: spali zástapci obce pr žské
při jednání o vhodných místech pro obě uni
versity P Věděli, oč jde, pochopili, že nají
býti stavěny bodovy: prv německouuniversitu
ohromná, a pro českou universitu malá — daleko
sa německousůstávající7

Byli si zástupci obce pražské vědomi, že,
schválívše toto ujednání, přiznali pro všechnu
budononost Praze méněcennost živlu českého,
když tak odpor vzbuzajícím způsobem přita
kali, že budova německé university má býti
velkolepá a budova aniversity české nepatrná?

To stalo ge za starostenství dra Karla
Groše, zetě zemřelého dra Jalia Grégra, za
doby ovládnutí Staroměstské radnice živlem
mladočeským — —

Moudré roskopáná Příkopů. Každý, kdo
v posledních pěti nedělích projde po pražských
Příkopech, spráskne roce nad hlavou abledne
nad velemoudrým opatřením, které učinila
pražská obec, aby znemožnila buršácké bumly
oa hlavní třídě pražské. Opatření to nezadá
v ničem různým moudrým osnesením v pověst
ném městě Kocoaurkově. Aby překaženy byly
boršácké provokativní procházky po Příkopech
v Praze, učinili na Staroměstské radnicí opravdu
světoborné usnesení: dejme rozkopati chodníky
na Příkopech, a baršácí po nich nebadou moci
choditi! Stalose; přímo komicky to vypadáa
působí, když na jedné z hlavních pražských
tříd jsou chodníky tak rozkopány, že vypadají
jsko po zemětřesení v Messině. Nemohou po
nich sice promenovati buršáci, ale nemohou

po nich také choditi tisíce prašských Lidí jinýchHisice návštěvníků venkovských a cirinců !
Takto stalo se velemoudré opatření proti bor
šákům metlou obecenstva, a to hlavní, oč šlo,
aby byly překaženy boršácké bomly, selhalo,
neboť buršáci nebadou přece choditi po rot
kopaných chodnících — přelošili evé bumly —
na Václavské náměstí, kde nyní bumlojí beze
všech překážek.

A český rás Praby, který ropresentace
její jest povinna hájíti? Darmo se o tom ro
zopisovati — —

Obrana.
„ivangelická“ starost ©naše má

rodní práva. Farář německé orasg. církve
prašeké p. dr Robert Zilohert byl vyzván pří
písem pražského úřadu, aby vyhotovil jistý
výtah z matriky. Zilchert však odepřel čes
kémo přípiso vybověti a to i po drubém vy
svání magistráto. Proto sa přítomnosti dvou
svědků byl mu přibit ns domovní vrata roz
soudek, jímž se odsuzuje k pokutě 60 K, po
případě do vězení na 7 dní. „Snášelivý“ pán
však si snovo postavil hlavu a odvolal se
k místodržiteli. — Dne 2. břesna byla plenární
schůze c. k. zem. škol. rady pro král. České.
Zde něm. poslanec dr Maly dával z národního
Šovinismu návrb nepřípustný. Jednání o sří
sení české Školy v Podmoklech onašil se týš
Němec odročiti. Předtím člen sem. škol. redy
ovaag. farář Kalda projevíl přání,aby jednání
bylo ukončeno a ochůze odročena,leč čeští
aatonomuí členové opřeli se tomu s úspěchem
a návrh na sřísení školy schválen. V případě

přijmatí návrhu Kaldova by byla podmokelská
menšina zase odkázána sa badomcnost.

Obratný „Veskov“. Aby hodaě zosto
dil poslance katolioko-národaí, otiskl vymyšlevý
cítát s „Deat. Volksblatta“, který se v témže
čísle nenacházel. Po něm lhal pak také „Cep“,
co prý v onom listě „doslovně“ jest napsáno.
Leč pražský „Čech“ nabídl na agrární účely
2000 K, jestliže dokáže „Venkov“, že ten citát
v kterémkoli čísle „Deutech. Volkebl.“ se na
chází. „Venkov“ nato dne 28. února, aviš by
uváděl na srovnání znovu citát dřívo otištěný,
citoval jiná slova, která byla podobná, ale
jimiž hlavní ostří otnpeno. Chtěl dokazovati na
základě svého vymyšleného citáta a Jinýcb
klamných zpráv, že vlastně slovanské centram
bylo založeno spolu a pod dohledem křesť. 30
ciálň. Proto si ještě musil přilbati, še „Deutsch.
Volkoblatt“ jest orgánem křesť. sociálů. Zatím
však týž list jest soukromým orgánem pro
testanta Verganiho, který stranu křest. soci
áloí pradce napadá; mlaví o „klerikálech“ a
nikoli o katolících. Zprávy o domnělém smloo
vání se 8 Gessmanem jsou naprosto vyvráceny,
ale lže se vesele dále. — Zufo však jest sjištěno,
še sami agrárníci samášeli se úmyslem odlrhnouti
se od ostatních Čechů a učiniti vpolek s něm. agrár
níky. Nic podivného! Jestliže tito dělali před
zem. volbami k vůli mandátům s Němci volební
emlouvu proti českým svým odpůrcům, pak
mohli také jednati bezky potichu o alianci ve
ve Vídni. „Deotsch. Agrarierblatt“ a „Zeit“
bodně zřetelně aupověděly, co se kulo za zády
„Národního klubu.“ Proto teď lebce vysvě
tlitelno, proč hlasovali agrárníci proti rozpočtu,
ač katolíci a mladočeši vyslovili se pro. Chtěli
rozbiti „Nár. klub“ protestem proti chystaným
hodnostem pro dra Hrubana. Ti, kteří pokoutně
nadbíhali něm. agrárníkům a kteří tolik vlád
ních přebmatů trpěli proto, aby Jeho Erxc.
Prášek nepřišel o ministerský úřad, chtějí pak
grádcovati jiné!

Mladočesko-agrární hospodářství.
V pokladně okres. výbora benešovského zjištěn
schodek přes 100000 K. Ředitel kanceláře Jan
Matoušek sesazen. Nepořádky tam byly již delší
čase.A přece když okres. výbor dal revidovati
účty před několika lety soukromým rovidentem,
p. revident SLI.(dle zprávy „Časo“) žádných ne
pořádků neobjevil. K „pokrokovému a proti
klerikáloíma“ režimo byla slepá důvěra. Ma
touškův vliv v městě byl tak mocný, že ao
nikdo neodvážil proti němu se postaviti. Soudí
se, že po podrobné revisi objeven bude schodek
ještě daleko větší.

Kde bude předsedou sněmovny
Dle „Času“ učiněn dne 8.t.m. návrh, aby byl
kaodidován dr Masaryk. Hledíme na to scela
klidně. Bude-li souhlasiti většina slovanských
zástupcův, našinci sotva asi badoo protesto
vati, protože naši odpůrci čekají na přílešitost,
aby mohli podezřívati katolíky z trhacích, ru
šivých choutek. Zato všsk Masarykovi nasta
noo varné dny. Tu již nezbude času k velkým
a Jaciným výpadům proti katolictra. Ta se
bude požadovati neúmorná positivní práce,
v níž jest tolik slabý; budou se od něho po
žadovati spravedlivé ohledy na všecky strany.
A čím dříve na to nevděčné podiam Masaryk
vstoupí, tím také dřív bude hotov.

tamsce semských fimancí byla slibo
vána od agrárníků. Tito dobráci však posad ty
zubožené finance zlepšovali hlavně tím, že si
z nich brali velice tačné diety. Kdy ně začnou
sanovati trochu příznívěji?

Politický přehled.
Říšská rada svolána jest císařským pa

tentem oa den 10. břesne a přípravy k zase
dání jsou v plném proudo. Bar. Bienerth jak
může stlouká vétšinu pro vládoí požadavky.
Vábí Němce k uklidnění, s těmi nejdříve se
v poradu pustil. Ale Němci oejsou už všecko,
vláda masí počítati i se Slovany. Slovanská
Jednota staví se tu sice proti vládě, ale bar.
Bienerth, jako by jí nebylo. Diplomaticky chce
celou Jedoota rozebrat, k povolnosti přivésta
proto povolal k sobě nejdříve aástapce klobu
katol. národního dra Hrobana, dra Jar. hr.
Thova, dra R. Horského, P. Šilingra, usto shle
dali se u něho čeňš.agrárníci, po nich mlado
Češi, staročeši, odtad irostrzení mesi mlado
čechy, Ze se a úimi počítá až naposled. Bar.
Bienerthovi tlamočili zástopci všech českých
stran naprostou nedůvěru k vládě. Předloba o
odvodu branců a sestátnění drah jsou první
úkoly poslán. sněmovny, ale za nynějších po
měrů visí ve vsdochu. Bude-li sobválení bra
necké předlohy znemožněno, bude říšská
rada bned sase zavřena, branci pak opatření
bedoa $ 14, a ustatoí vše se sase odloží. —
Velkoa starost působí také vládě volba předsedy
eněmovny. Křest. sociálové něm, chtějí ua místo
to dostati dr. Pattaie, ale kandidatura tato sdá
se dlovanům nepřijatelnou; mimo to Slované,

kteří mají většinu, neměliBZPřípetit, oz ..otáska předsednictví řešila alob. — Slo

vaoské většině v nejmenším vláda nepřichází
vstěle, tato sástapcům italekých poslanců o
zsámil bar. Bienerth, že poznova podá předlobu
o zřízení právnické fakolty ve Vídni a že se
přičiní, aby byla předloba bez prvního čtení
odkázánavýboru Taková ochota brstce Vlachů|
Fioapční ministr vydal již za 200 mil. poklad
ničaích poukázek na uhrazení úvěrů říšekou.
radon povolených. Předloha o tom sněmovně
nepodá.

V Uhrách jest zase rosladění způsobené
bankovní otázkoo. Chystá se tu asi k parla
mentární krisi, která oastane při rozhodování
o otázce, má-li trvati dále banka společná
nebo má-li se zřídití eamostatná banka uher
ská. Posoruhodno jest, že se Košat, ač jest
členem vlády, přídal vtastoě ku straně, která
žádá rozlako banky.

Napětí, povstalé z připojení Bany a Her
cegoviny k Rakousku, jako by se aklidů valo.
Čiánkem k toma jest dohodnatí rakoasko-ta
recké, stvrzené podepsáním protokola. Tarecko
uznává rakonskou gerchovanost v Bosně a Her
ceg>vině za 2'/, mil. tureckých liber vu zlatě
a za některé jiné výhody. Také Raosko snaší
se přispěti ke klidnéma rozřešení rakousko
srbského sporu. Raská vláda udělila totiž
srbské vládě přátelskou rada, aby orčitě pro
blásila, že se vsdává požadavků v příčině roz
šíření území a že ponechává mocnostem roz
hodnutí o jiných svých požadavcích. Stejně
zakročili a erbské vlády vyslanci francouzský,
augiický, italský a německý, ale ta odpověděla,
že nemůže odvolat požadavky, které vytkla ná
rodnoí skupština a že tadíž neupastí od poža
davko territoriální náhrady, ani od požadavka
autonomie pro Bosau a Hercegovinu. Ve Vídní
považuje ge situace dále za nezměněnoo. Také
prý Se situace dle mínění vládních krabů ne
změní, dokad neučiaí Srbsko bez výhrady pro
hlášení, jak Rakousko v zájmu míra žádá a
nepr. jeví úmysl slibu svémo dostáti.

Jos. Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.

Inšaéke| borinénékozboží
v cenách továrních.

OE“Plšteal ©vzorky!JB
Ručníky: Kapesméky:

č. 850 bílý lněný |1. bílé 1 tot. k 220
tet. 6 K 30 h|1. barevné přezné

č. J. B. bílý lIněný K 2%
tet. 8K40b Košile

Utrby: K aměkkounáprsenkou

A.pololněnétot. 270 | k095véby za Ký50

če „1 přání3450: „|ma . „550

č.290 1. IněnéK 250
č.290/, „ „290
č.251 „Ja, 490

Z činnosti katol. spolků.
Z Čermilova. Nač se naši lidé tak dlouho

těšili, konečně splněno. 28. února o 2. hod. odpol.
v Libranticích a večer pak v Černilově přednášel
Hšský poslanec p. Václav Myslivec. Překrásně,
způsobem elegantním a jassým pojednal o nejdů
lešitějších otázkách nynější zahraniční i vnitřní po
litiky. Řeč byla vyslechnuta snapiatou pozorností
ode všech přítomných a provázena bouřlivým po
tleskem. Prostorný sál byl do posledního místa
paploča. Schůze sáčastnili se takéi pánové jiného
politického smýšlení, ale žádný z nich ke slovu
ce nepřiblásil. Schůze tato zanechala u nás hlu
boký dojem. — Katol. poslancům českým vyalo
vena celým ahromáždéním neobmezena důvěra.

Z Ronova m. D. Katolický oociál. vzděl.
epolek „Rovnost“ pořádal během měsíce února tří
výborové schůze, na niobš vyřízens celá řada
spolkových záležitostí. Ochotníci epolku sebrají za
osvědčeného režiséra p. Ant. Pátka dane 7. břesea
frašku „Mistr Bedrník a jeho obasa“ v hostinci
p. Josefa Vávry. Divadlo se pořádá ve prospěch
fondu onemoconělých členů.

Ze Bemldar Dne 23 února t. r. odbývána

He důvěrná schůse organisačaí v bostisei p.Pr.jdaka sa účastenstvímužů, ženi dívek,Šoktzi
sabájii! p. svolavatel; po krátkém jeho proslovu



voleno předsodaletvo. Za předsedu jedpoblavně
avélee byl administrátor tamní fary dp. Jos. Čer
viske, sa m u p Karel Dejl, sedlářský
mistr, zapitovatelem al. M. Řeháčková ze Smidar.
Zvolení volba přijali a dp. předseda udělil slovo
p. Satoriemu, řečníku s Preby, jenž promluvil o
důležitosti a nutoosti katol. organisace a tisku, o
poměrech na Moravě, kde v obledu tom jsou da
jeko v předu. Na konec vybídl mote i šeny k tomu,
by své syny a doery do schůzí našich brali. Přec=
páška půl 2 hodiay trvající sledována 8 velkým

ájmem Čebož důkazem bylpouvý potlesk, jímžřečník byl odměněn. Po řeči poděkoval p. před
seda p. řečníkovi,jakož i všem účastalkům. Velikou
radostí naploční byli všichni přítomní, když od p.
předsedy se dozvěděli, žo 21. t. m. zavítá k nám
oblíbená řečnice sl. Jakobcová z Prahy, oa niž 8e
všichni těšíme. Důvěrník strany katolické.

Ze Žleb. Chválov'e m Honova m DD.
Naše mládež udražená pořádala dne 28. úncra
schůsko za bohatého programu Jednatel Jan Kc
tílek přednášel o „Svornosti v organisaci“. Potom
se debatovalo o různých časových otázkách a tak
se tříbily názory jednotlivch. Jaroslav Kutílek a
Anežka Katílková přednesli kuplet „Básník a ku
ebařka“. Dále přednesly básně: „Tři jezdci“ Marie
Horálková, „Sen otce vlasti“ Anežka Vilímová,
„Strom v jamoém“ Marie Pospišilová a Anna Pc
láková krásnou modlitbu Da způsob básné. Poté
jeme zpívali národní písně. Ku konci uspořádána
sbírka ve prospěch sirotků v Mešíné, která vynesla
4 K. Další práci voláme: „Ku předo; zdař Bůh!“

Není lepšího důkasu o povrchnosti a mělkosti
mysli, neš oplslé vtipkování a výsměch při útva
rech mábošenských Kdo starou babičku v posměch
evddí a tupí, še se modlí kpatronu svému, kníšky
A 0 rukcu trhá a na sem hásí: len nestojí nad
omou babičkou, ten stojí náramně hluboko pod ní,
af jest kdokoliv a kdyby byl kýmkoliv graduován,
ba kdyby se 1 chlubil, še není doktorem, še povrhá
učeností školskou a še nové světlo jem se hloubi
medostihlého vlastního ducha svého vyčerpal; ten
fest zrovna takový, amo větší barbar, než tem, kdo
by ve veřejných naších síních, o knihovnách, v di
vadlech sochy Zeuse, Apollina rostlcukati chtěl,
Musám nohy urášel, Venuši vousy maloval, pond
vadě prý to mení bestoho pravda, nikdy to nebylo!

Dr Jos. Durdík,
T professor na prašské universitě.

PAPÍR
dopisní, obchodní a kancelářský.

Ob-Iky, obchodní knihy
a veškeré ostatní psací potřeby ve

velkém výběru má ma skl
papírniotví

František Píša :
v Hradci Král., Velkénám.186.

Pánům obchodníkům zvláštní výhody.

||
Knihkupectví. — Antikvariát. še

Obchod s hudebninami. JE
Prodej obrazů. JE300660600006066666066

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Při generální vigitaci

ve vikariatě Bronmovském vyznamenání jsou: p.
P. Vojšěca Krinke, O. S. B., b. vikář v Broumově
a p. P. Isidor Vondráček, O. 8. B., b. notář, pro
visor a gymu. professor v Broumově, jmenováni
čestnými konsist. rady; p. P. Pankrác Drechael,
0.8. B., b. notář, duchovní správce v Šonově, osob
ním děkanem; p. P. Benno Christoph, O. S. B.,
duchovní správce v Ruprechticích; p. P. Bohdas

Lebede, O. 8. B., grma. professor v Broumově;
P. Aem. Remeš, 0.S. B., gy. professor vroumově; p. P. Vinc. Maiwald, O. 8. B, gyma.
fessor v Broumově; p. P. Vavřinec Vintera,

. 8. B, gymo. professor v Broumově, b. notáři.

— Ezpositorium canonicale obdrželi: ď Alois Le
der, vik. sekretář, farář v Teplicích ( optatp. Jos. Franc, farář ve Starkově; p. Ant. Boháš,
tsrář ve Chvalči. — Ordinariátní uznání: Mogr.
Fr. Schmied, pap. komoří, čestný kanovník, atí.,
na odpočinka ve Zdosově; P. Kajetan Trentler,
0. 8. B., duchovní správce r Něm. Vermeřovicích;
P. M. Riedel, O. 8. B.,duchovní správce v Mar
tiskovicích; P. dr. Alf. Pohl, O. 8 B., duchovní
správce v Heřmánkovicích; P. Váci. Radolf, 0.8.

„»kaplan + Broumově; P. Štěp. Staněk, O. S.
B., katecheta v Broumově; P. ust. Kabler, 0.
S. B., katecheta v Broumově; P. Mart. Fauihaber,
0. 8.B.,katechetav Broumově;P. Fraat.Rýdi.

O. 8. B., kaplanv Broumově; p. Vojt. Lebdušla,
farář v Aderebachu; p. Balt Lath, farář v Č. Ver
nefovicíoh; p. O0el. Baier, farář ve Zdomově; p.
Am. Kyas, O. S. B., gymu. sor v Broumo
vě. — Ustanovení jsou: p. Jas Ronš, admis. v
Robozaé, sa koop. do Kostelce u Chrasti; p. Jos.
Holsmane, kapli. v Heřm. Městci, sa administr. do
Choltice; p. Karel Jirka, katecheta v Dobrašce, za
kateob. do Opočna; p. Jos. Dušek, katecheta v
Opočně, za katech. do Jablonce o. Jis.; p. Jos.
Červinka, kaplan, za administrátora ve Smidarech;
p. Vác! Havlík,b. notář,farářv Sopotech,obdržel
propuštění do Brněnské diecése na faru v Obyčtově,

Stlženým povodní roku minulého
sešlo se s diccése nsší u bisk. konsgistoře okolo
8000 K. Zoačnější Části poslány zvikariátu kopi
dlenského, opočenského, náchodského, vrchlabského,
novobydžovského atd. Z příspěvků těchto sasláno
bylo do vikariátů nejvíce stižených: Čáslavského
1200 K, do chrasteckého, cbrodimského a německo
brodského úhrnem 1800 K.

Jak te tedy vlastně byle se schůzí
Drtinovenf Z krahů šivnostenských dochází
nás tato zpráva: Až příliš milosrdné poznámky
NObnovy“ o schůzi Drtinově rozjitřily velice bněv
pokrokářského tisku. Ale že „Obnova“ nám z duše
promlovila, to patrao i z kritiky orgánu zemské
jednoty řemesl. společenstev. „Český femeslafk“
totiž v č. 7. píše: „Trapné pro nás živnostaiotro
působilo prohlášení jednobo přísiušníka ©našeho
stava, že prý nikdo nemohl by lépe hájit naše
zájmy, než jak to činí pan prof. Drtina. Vědyť
realisté ústy p. prof. Masaryka Dylína radé říšské
vůbec proti pojišťování šivmostmiciva současné a děl
mictvem. Či chce tyto břícby p. prof. dr. Drtiaa
náhle odčiniti? Dáváme si vysvědčení abohosti,
jestli na tyto okolnosti ihoed sapomínáme. Dlutno
konstatovati, že popud ku této schůzi nedalo mísíní
Aivnostnictvo, jak hlásala „Osvěta lidu“ a soc. dem.
„Živnostník“, nýbrž jak řečeno bylo v předběžné
schůzi, vyslovil se sám pau profesor vůči jednomu
mistoímu obchodníku, že by byl ochoten podobnou
schůzi uspořádati sám, což také učinil. Důsledek
tobo byl, že obchodní gremium odmítlo spoluprc
tektorát, na základě č.bož avolávací návěští začlo:
Živnostníci spolu s prof. Drtiaou evolávají atd,
Bylo by si ovšem přáti, by pro příště náš pan
oslanec obracel se v takových případech ne na

ednotlivce, nýbrž na místní, jedině kompetentní
$ivn. společenstva a gremium obchodníků.“ — Kdo
tedy mél vlastněpravda? A tď at se pokrokářský
tisk slobí a nadává dál!

Dar na katel sjezd. Jednotakatolických
tovaryšů v Hradei Králoré ze spolkové pokladny
věnovala 30 K. Díky! Vivat segueos!

C. a k. rak. dvor. operní pěvkymě
pí Berta FWrster-Lantererová, primadona
c. k. dvorní opery ve Vídni, obdržela, dle přípisu
řiditele dvorní opery Felixe s Weiogartnerů za
slaného řid. Karlu Kracikovi, zajištěnou dovolenou
ku koncertu na neděli due 14. března 1909 pro
Hradec Králocé. Tím splňuje se mnohaměsíční
přání řid. Kracíka, aby tohoto avé doby velikého
miláčka Národního divadla a nyní nejpřednější
umělkyni při prvním uměleckém ústava v Evropě
dopřál Královéhradeckému uměnímilovnéma obe
censtvu poslechnouti.

Z Besedy. Ve valné bromadě 27. února
zvolení za starostu p. řed. měšť. školy B. Ryba,
sa místostarostu p. prof. F. Rejthárek, pokladníka
p. Dr. M. Kukla. Do výboru zvoleni pp.: prof.
Filip, prof. Dr. Pešek. ofic. Kučera, Piskora, J.
Tolman, uč. Seoger, Dr. F. Pokorný, prof. Mareš,
řed. Nepeřený a MUDr. Jan Král. Za náhradníky

pp.: prof. Dr. Hostorak, assist. Štírský, berní
a. Dušek a cvič. učit. Oshm.Revisory účtů pp.:ischer a Vocásek, professofi. Uspořádány budou
do jsra 3 přednáškové večery 8 přednáškami slč,
Dr. Fischerové, pp. prof. Mejttárka a Dr. Hostov
ského, 8 čísly hudebními, spěvnými a recitačními.
Na leto projektuje se více výletů, návštěva Kralo
dvorských v Hradci. Beseda zve k hojnému při
stupování sa členy, majíc bohatou knihovna, spoustu
odboroých, politických a illustrovaných listů, po
fádajíc četné večery a zábavy programové i před
náškové. Přihlášky u uvedených členů výboru.

Valná hromada dámského odboru
Ústřední Matice Skol. v Hradci Král.
konána byla dne 10. února t. r. Po přečtení správy

[ednateluké a pokladní za minulý rok proveden
PA volby. Za předsedkyni zvolena byla pí. uackerová, za mlstopředaedkyni pí. M. Schmidtová,

za jedpatelku sl. B. Trykarorá, za pokladní sl. A.
Lautové a za rovisorku účtů pí. B. Tolmanová.

Mimotytona zvoleny byly dovýbsru: pí. M.Batkové, pí. M.Bartheldyová, pí. M. Červená,

E Domečková, al. A. Eiglová, pí. Fraaková, pí.obsková, pí. M. Klumparová, sl. B. Pfegrová,
pí. M. Rybová, pí. A. Slámová, pí. M. Součková,
al. Steinmannová, al. M. Šímová, pí. Špalková, pí.
K. Trappová, sl. Vanická a pí. Vojtová.

Místní odbor Národní Jed Se
verečeské pro Hradec Králové a okolí koná
ovoji řádnou valaou hromadu v pomdělí dne 8.

od Rodiněvočeraívzasedacísíni
sastapitelstva8 obvy pořadem. K tétoschůzi sve výbor veškeré o a přítele

Českých moněis toato zprávou místokašdékokoliv
jiného oznámení.

- Bewnětřesení v Htalil. Krásné kraje
Ktalie stiženy bývají mohatnými otřesy země a
výbuchy sopečaými, jež působí obromné škody
materielní a brozné zíráty ma životech lidských,
Z tohoto bédného obsahu tajemné kaihy přírody
zachyceny výjevy nejvíce charakteristické, zejména
£ poslední hrozné katastrofy Sicilsko-Kalabrijské
a ty možno viděti ve daech od 6. do 12. března
V panoramě Národní Jednoty Sever. v Hradci Král.

Kurs pro trahláře. Kuratoriummást.
prům. musea v Hradci Král. pořádá ve dnech od 16.
března do 15. duhna t. r. bezplatný kura kre-líř
ský pro trubláře. Vyačovati se bude konstruktiv
nímu kreslení, detailování a navrhování nábytko
vých prací a sice vědy v pondělí, ve středu a ve
čtvrtek od 5. do 8. hodiny večer. Vyučovati bade

. arch. J. Jeřábek, c. k. professor z Jaroměře.
hlášky přijímá do 14. břesaa 1909 Fid. musea.

Valná hromada jeduoty katelle
kých tovaryšů v Hradol Králové. Schůzi
zahájil za veliké účasti členů předseda jednoty p.
dr Reyl delší řečí, ve které poukázal na výchov
nou stránku tovaryšské jednoty. Dobré vychování
jest zajisté velmi cenným kapitálem každému živ
nostníkovi a proto jedoota zaujímá ve vývoji ře
meslnického stavu důležitý úkol, když vzdělává
femeslnický dorost. Po zahaj vací řeči podány
správy jednotlivých Činovaíků. Jednatelská zpráva
líčí podrobně činnost spolkovou v uplynulém dva
cátém roce správním, který byl pro jednota jubi
lejní. Vadělavací přednášky (počtem 25) nesly se
všecky k tomu, aby členové na zásadách nábožen
ských cvičili se v seb.kázní a chovali úcta ku
svým povinnostem. Jabileum spolkové bylo osla
veno tichou, ale významnou slavností a poskytlo
příležitost, by jedaota podala důkazy o své před
chosí činnosti. Během roku byla pořádána 3 diva
delní představení, 1 vánoční hra, 1 výlet a 1 ples.
Na vzdělání členů věnováno bylo 170 K, oemo
censká podpora vyplacena 46 K a celkové vydání
spolkové obnáší 903 K. Koihovna epolková obo
hacena byla 30 evazky, mezi nimiž všemi spisy
Raisovými. Při volbách povoláni byli do výboru
pp.: Jenšovský (starší), Soudil (jednatel), Černý
(koihovníx), Šale (novinář), Polák at., Polák ml,
Sejaoha a Aotušek. Z4 náhradníky svolení pp.:
Svaták (hospodářem) a Liška, Revisory účtů zvo
leni byli pp.: Katnar a Fejgi. Volné návrhy smě
řovaly jednak ku přípravným pracím na příští ka
tolický sjezd a jednak k organisaci vadělávací
stránky jednoty. Zdař Bůh!

Přednáška. Ye spolku paní a dívek bade
přednášeti vsdp. kanovník dr Jan Soukup „O bl.
Anežce Přemyslovně“. Začátek ve 3 hod. odpol.

Wramatické sdražení Tyl sehraje 7.
března v městském Klicperově divadle v Hradci
Králové hru od E. Trévala „Válka bobů“ — sa
laskavého apoluúčinkování pí. Marie Procházkové
Malé, proslulé a v zdejším městě velice oblíbené
tragédky.

Ze neudní símě. Dne 4. t. m. mělo se
odbývati před zdejším c. k. krajským co porotaím
soudem blavní přelíčení o žalobě p. dr Tb. Bartoška
proti JUC C. Moarkovi pro přečinproti bezpečnosti
cti. Na zakročení obhájce obžalovaného p. JUDra
Bedřicha Petra, advokáta v Hradci Králové, bylo
lčení toto odročeno do příštího porotního období
a oeopomeneme o jeho průběbu referovati.

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
úooru 1909 bylo vloženo K 209.280'30, vybráno
K 21661741, stav vkladů koncem úooru koran
13,103 632-832. Na hypotéky bylo nově půjčeno
korun32 6000, aplaceno 16.534-14,na bypotékách
koncem února K 9.916 26402, zásoba cenvých pa
pírů K 2566.000—, uložené přebytky koron
1,414.786 69.

Zálošžna v Hradel Králové. Výkaz
za měsíc únor 1909: Vlošeno K 96.588-71, vy
bráno K 88.676 —, zůstatek K 1,583.60362.
Záraka: Závodaí podíly K 79.98948, fond re
servní K 108.72445, fond pensijní K 3206307,
fond pro kursové rozdíly K 14.414'28, vlastní re
ality K 159400-—, oemné papíry a přebytky K
341.644'05, půjčky směnečné K 369.487 45, půjčky
hypoteční K 938.04154, úhraem K 2,037.664 32.

Ze Svobodných Dvorů. Skupina soc.
demokr. cihlářů ve Svob. Dvorech dle svého svyka
oslavila smrt sondruba Jos. Pomezného — zábavon

a pitím. Čistý výnos měl býti věnován vdově ami nezaopatřenýmdítkám. Lidumilnost soudruhů
málo vynesla — zbyly útraty. Přitom se láteřilo
ovšem na klorikály kuklenské, zvláštěna dra Jana
Sobota, který nedopřál známému agitátorovi savo
bodaodvorakých cihlářů soudrabu Gotvaldori před
nésti — dle zákona' přírody — řeč nad brobem
soudruha. Posléze poznamenáno bylo, že 10 K,
které byly dény „klerikálům“, se měly dáti vdově.
Zatím však „dle řádné informace“ dpp. dachovaí
x Koklen pohřeb vykomali úplně zdarma, anoi
vdově přispěli penětitým příspěvkem. Nezaleslo
tmad těch 10 K při minulých mrasech někomu ze
soujrubů za nehty? Pozor na kasu, soudruzi a

p ouad ta vaše lidamilaost k spolusondruhoviude větší! — Jedem s přítomných k poučení.
Z Kostelce m. Ori. V neděli dae 14.

večírek. Přijedou k nám tambaraši katol.
sHradce Král. Začáteko 7hod. večer. ve
čírku promlarí dp. V. Gyurkorice olidové písal.
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pobrokového pána v vlcích m.E6. ledna £. r. na veřejné echůzi pří
tomný p. MUDr. Em. Nobejl, evaagelík, vyjádřil
0e, še kněžatvo české jest brobařem českého ná
roda. Když jsem odmítl tato orážku kněžstva čes
kého a dokásal, že právě kněžstvo nejvíce národ
český vždy bájilo a podporovalo, jak musí uznati
každý člověk nepředpojetý, který ai nespletl dě
jiny, tu p. doktor řekl, že to není výrok jeho, ale
še se tak vyjádřil p. farář Vacek; rovněž dne 17.
února ve společnosti u „Sanderů“ pravil p. dr.
Nobejl, že užil výroku jiného, totiž p. faráře
Vacka. Poněvadž jsem si nemohl v hlavě erovnati,
že by tak urážlivě o kněžstvu českém mohl ae
vyjádřiti katolík vůbec a zvláště český kněz, in
formoval jsem se u p. faráře Vacka v Božejově
a odpověď na můj dopis zněla: „Dp. Divím se,
že mi někdo může imputovati výrok: „kněžstvo
české jest hrobařem českého národa“, vždyt jsem
sám součástí knčžstva českého. Nikdy a nikde jsem
tohoto ani podobného výroku neučinil“ — Nyní
má slovo p. dr. Nohejl. — Jan Širůček, kaplan.

Odpověďz Černilova',Hlasům Ven
kova“. Týdenníkčeské strany agrární přinesl 25.
února článek pod názvem „Klerikální schůze v Bu
kovině“ zprávu, která se důstojně řadí ku zprávám
tatíčka „Venkova“ a bratříčka „Cepu“ v příčině
překrucování pravdy, falšování skatečnosti a lživých
zpráv. Uvádím průběh schůze: Předseda sdružení
pan Šafránek mluvil o otázce zemědělské věcně
(dopisovatel však praví neobvykle mírně a bez
barevné) ne zelené, politiky se dotknuv jen tolik,
co nutně bylo potřebí, a ku konci odporučoval za
ložení „Hospodářského adrožení křesťanských ze
mědělců“. Jemu měl odpověděti pozvaný stranou
agrární pan Šafránek z Čístěvsí. Poněvadž proti
řeči hlavního řečníka mlaviti nemohl nic rozum
ného, jelikož týž mluvil věcně, mírně a nestranně.
musil nalésti něoo, aby dostál svému úkolu. Tak
vyvolal na místo rozpravy o otásce zemědělské
debatu nábožensko-politickou. Pravil, že není třeba
„křestan. sdruž. zeměděl.“, že máme své hospo
dářské okres. spolkya besedy, a ku konci vytýkal
řečníku, že nemluvil o postupu katol. posl., hlavně ne
o rozbití „Nár. klubu“, hlasování pro rozpočet a
zmocňovací zákon na říšské radě; a dále zamotal
velicepilněpředcizím prahema smetí předsvým
vlastním neviděl. Jelikož řeč trvala příliš dlouho
a odchylovais se od bodu programu, žádali
sluchači o zkrácení této, aby se mohlo debatovati
o věci. Vyžádel jsem si slovo, abych krátce od
míti jeho důvody. Pravil jsem, že do sdružení
křest. zemědělců mohou vstoupiti všichni rolníci
v obci, popěvadž jest to sdružení křesťanské a
v obci nenalezá se žádný žid, poban ani moha
medán a že všichni obyvatelé obce B. jsou křes
ťané — dále, že se právě má podporovati adražení
v obcích, aby tak zemědělci mohli často a pomě
rům přiměřeně rozhovořiti se a poučovati v otáz
kách zemědělských, neboť malý roloík nemá času
ani peněz nazbyt, aby mohl navštěvovati schůze
spolku okresního po různých obcích ažna několik
hodin vzdálených, kde se probírá obyčejně jedna
otázka zemědělská, a to v takovém slohu, že jest
využitkování její pro malého rolníka nemožno a
mimo to že na př. v obci B. byla schůze rolni
ckého spolku za 18 let snad jednou neb) dvakrát.
Co se týká činnosti poslanců katol. národ., o tom že
mluviti nechci zté příčiny, že se záležitost ta roz
mazává již po dloubý čas v novinách, a o tom že
mají posluchači již svůj správný úsudek. — Když
pronesl p. egrární řečník něco o tříštění (obvyklá
agr. fráze), přihlásil se ke slovu vlp. Petrásek
z Černilova a pravil: Strana naše okamžitě pře
stane pracovati, jestliže p. poslanec Bergman nebo
jiný příslušník strany agrární dokáže, že nemlu
víme pravdu a tuto nepišeme, když veřejně pro
blašujeme: — Nato přečetl 15 odstavců ze „Štíta“
č. 51. z 21. prosince. Poněvadž však ani p. posl.
Bergman ani jivý ani z jednoho procenta nevy
vrátil, tedy že spojení se stranou agráruí jest ne
možné (dopisovatel praví, že jsou ty důkazy z999,
nepravdivé a Btejněkrát jíž vyvrácené; ale zapo
mněl udati od koho?). Nato p. Rabas se otáz|
kdo zachránil český národ od germanisace 8 já
mu odpověděl, že křesťanství, a na jeho otázku, kdo
zavinil Bílou horu a popravu na Staroměstském
náměstí, že Němci; to, že křesťanství zachránilo
Cechy od germanisace, dosvědčuje Palacký nejednou.
Na otásku p R, kdo byl příčionu poroby českého
národa, pravil pan řečník red. S:fránek, aby mu
pan R. dříve pověděl, kdo český národ vzkřísil.
Agrární řečník se svými stoupenci e pohrůžkou:
„volby to ukážoa“, ze schůze odešel do drahého
bostince, kdeš mezi agrárníky dále se debata
vedla v tom blahém vědomí, že kdo uteče, vybrá.
V dějinách jsou sgrárníci slabí, to jest dávoo už
známo; z dějin se vybírá jen to, co 86pro zelený
štít bodí a jiné 80 přebarví na zeleno. Pan dopi
sovatel mě nazývá smutně proslaveným (proě?
Pane dopisovateli, ináte máslo oa hlavě, nechoďte
na tlupce!) věčným, (litoji pana dopisovatele, že
povsžuje dobu 23 měsíců za věčnost, to by byl
on starší než včěný žid!) klerikálním kandidátem
Na to mu odpovídám: Mám své.přesrědčaní zal 
Žené oa životol zkušenosti a rozumu a nedám .8i
je bráti od ledojakého nezkušeného, dujevné ma
Lošálo absolventa obecné dkoly a auopymatho
Capisovatele „Hlasů Venkura“, který byl nejdál

sa humay a myslí, že za Sačškou je konec světe.
Ke kóhei ae ptám, proč nepřišel dopisovatel se
Brým agrárním řečníkem do schůze veřejné do
Librantic nebo do Černilova dne 28. února, kde
mluvil říšský poslanec p. Václav Myslivab o poli
tické situaci? Tam by se byl mohl roshovořiti o
politice té neb oné strany. Proč? Inu, ono to
vždycky nejde, k tomu jsme maličcí, poslanec
může leccos « Vídně vypravovati, co by násne
těšilo, nebot šampaňské se s klerikály v Bukovině
nepilo; to mají ve Vídni! Tím se p. dopisovateli
poroučím. „Na abledanou“, ale na schůzi! — ne
za zády redaktora některého agrárního lista; ty
maěpřijdoumálodo ruky.—MUDr.Arn.Pekař.

Zuarslý nalezen byl v těchto dnech na
louce blíže Černilova. Dle pracovní knížky u mr
tvoly nalezené zjištěno, že jest to Václav Ebl,
trahlářský pomocník z Kvásin u Solnice, rosený
v r. 1865.

Z Třebechovie. Suad poprve adražila Be
u nás k nepolitické akci živnostenská spoločenstva,
pořádajíce cyklua přednášek všeobecně ušitečných.
Prvá přednáška konala se 28. února v sále hotelu
Černý kůň. UÚčastenstvi bylo slušné, ale mohlo
býti větší. Přednášel člen Palackého čítárny
2 Hradce Král. p. prof. K. Krýsl a sice e půso
bení elektřiny na poli průmyslu. Pan přednašeč
v krátkém čase, který měl kdisposici, podal vše,
co podati mohl odborník. Úvodem vysvětlil pojem
energie vůbec, načež přešel k vlastníma thematu,
líčil vsnik páry, její epochu v 19. století a jejího
vítěze elektřinu. To vše způsobem zábavným vy
avětlaje a pepří příslušnou dávkou samorostlého
humoru. Ký div, že posluchačetvo od počátku až
do konce přednášku sleduje s napiatou pozorocstí.
Škodá, že čas tak rychle uběhl a p. prof. nemohl
o všem mlaviti, o čem v úmyslu mluviti chtěl.
Nicméně máme naději, že p. prof. při podzimním
cyklu přednášek ještě uslyšíme. Zatím mu vzdá
váme vřelý dík. Schůzi předsedal p. Ant. Vašátko,
předseda živnost. společenstva rozličného. Příští
přednáška koná se touže dobu, na témě místě dne
7. března. Přednáší p. prof. dr. Zachoval z Hradce
Králové a sice o řádu živnostenském.

Z Nechamie. Jednání II. Dnes dovolím
si na chvilku přidršeti zase zrcadlo p. tajemníku
Vančurovi k jeho „Zaslánu“ ze dne 5. m. m V
úvoda problášení praví, že dosud oběma peněžním
ústavům se stejným zájmem sloužil a působil
Toto prohlášení mne neuspokojuje a to proto, po
něvadž mi není známo, že by jako městský radní
se staral tak o apořitelnu jako o ústav, kde jest
ředitelem. Prosím, zde malá ukázka! Udělal po
kladník spořitelny p Novotný nějaký obchod, když
byl vyslán od řiditelstva na parcelaci mlýna a po
zemků v Bohárně? Pan V. ano, asice pro zálož
nu, mimo to mu to vyneslo přes 1600 K. (Mohio
mu to vynésti ještě něco jiného; jen se neměli
páni dědicové pozůstalosti pana Bergra o nějaký
den opozditl) Má pan V. uložené nějaké peníze
ve spořitelně, třeba docela nepatrný obnos a řekou
jen jedinou koruna?! — Takový městský zástupce
nemá práva chlubiti se veřejně, že mu leží zájem
obou ústavů na ardci stejné. To může povídati
svým podřízeným lidem jako: sluhovi okresního
výboru Matějovskému, Kolářskému, Javůrkovi a
jiným, kteří jsou od něho závislí, buď různými
okresními dodávkami anebo zjednáváním povozů.
Doby, že Vám to někdo bude věřiti — ty jsou
pryč! Na dobu úřadování pana V jako městského
tajemníka většina občanstva nerada vzpomíná. Co
trpkých chvil musila jistá část občanstva zakusiti,
to teprv se uvažuje a vychází na jevo nyní! Ob
čané, kteří dnes stojí v oposičním táboře proti pana
V., nejson lidé, kteří snad stáli vády proti jeho
jedoání. Jsvu to občané, kteří dloubý čas důvě
řovali a věřili jeho vedení — jsou to lidé, kteří
dlouho a dlouho nosili jej na svých rukou a ne
nechali na něho dopustiti, ba jemu aoi vlásku aa
hlavě zkřiviti, — zatím co on pracoval, aby, kde
jaká fankce a spolek pole opanoval. To se mu
také plně podařilo. Když pak tito jeho lidé byli
skoro ve všem zklamání a s jeho režimem ne
mohli souhlasiti, ootli 80 arci dnes v táboře opo
sičního hnutí, kt-ré ho zajisté — kdyby se uemí
val pod brejle sebe lépe — netěší — a těšiti ne
bude. Ale staré přísloví praví: „Kdo chce kam —
pomozme mu tam“! Jeho velikým přičiněním dle
hesla: „rozděl a panuj“! bylo rozražení občanstva
ve dva tábory, a soustřediti kolem sebe řadu ps
slušných lidí, čímž vládu a moc strhl cele na sebe.
A jest dnes mnoho těch, kteří se netají tím, že
byly u aás doby, kdy nebylo prý ani hůře než sa
vlády Stambalovy. Dlouhá doba uplynula od času
toho, tak še, kdo nezná skutečné poměry, myslí
v ném, že se mu křivdí —- a je také tudíž dobře
seznámiti a inf.rmovat aspoň poněkud — nově
přibylé občanstvo o pravdě a skutečnosti. Uprázd
něním místa okres. tajemníka byla opět znovu jeho
kariera otevřena. [ tenkrát měl své dobré a hodné
přátele, kteří so zasadili, aby se stal výše jmeno

žádná určitá kvalifikace nevýžadovala. My věsk
Víne, že i právníci žáda.i o místo to a še to byl
dr. Hošek s Jičína, který měl jako bystrý práv
ník nejlepší chance na místo to. Zde sluší uvésti,
še vlivem svým se o to přičinil a velikou záslabu
o lo má pan Ant. Taichnao, který tehdy jako vy
nikající a veliké důvěry požívající člen okr. vý

beru nejednou nadání -pana V. vychvaloval a jej
za Bojscbopnějšího pravě, to mů
žeme pokládati za y. Výbradsě jemu má 60
děkovati p. V. sa své zvolení okr. tajemnikejs.
Důvěrou, kterou p. A. Taichman tehdy požíval s
ještě i nyní požívá, bylo omo místo pro pana V.
sejištěno; a jak by ne? Poplataík, který platí4 K
20 b, má přece rozhodovací slovo. Charakteri
stícké u toho dnes je, že i okresní tajemník V.
pluě uznává ráznost, největší poctivost a pracovi
tost (už v tak pokročilém věku) tohoto maže,který
všechen svůj drabý čas věnuje zase jen ve pro
spěch dobra svých spoluobčanů a okresu. Nemu
síme pro doklad daleko a zajdeme jen do sušá
renského dražstva (známá aféra), po které si od
počal a ujal se zase práce tak horlivě, až 8e mu
ta starost odňala, aby se nám ve daei v noci ne
upracoval. No zkrátka: oáš dědeček je člověk do
roztrhání. Tak jsem skatečné agi nevěděl, jak hodné
a pracovité (lubenská silnice k Sobětuši) i pootivé
lidi máme kolem sebe! Když je člověk pozná, vidí,
že jsou u nás zrovna blahoslavení! Po jmenování
okres. tajemníkem definitivně měl p. V. příležitost
snášeti své bohaté skašenosti, které jsou posta
veny bned za ony III. ročníky. Já znal dokonce
jednoho člověka, který měl také bohaté skušenosti
nastřádané a to docela — z obyčejných kapesních
kalendářů — als neměl nikdy (on byl chad) při
ležitost, aby se s tím mohl veřejně pochlubiti —
natož aby ge mohl někde uplatnitil (Pokrač)

Z Řestok m Chrasti. Organisacečesko
slovanské mládeže venkovské v Řestokách pořá
dala dae 21. února 1909 v hostinci p. Malínského
divadelní hra „Cbudý plsničkář“. Dosti velký sál
byl obecenstvem přeplněn, tak že byli oposdivší
se hosté muceni dívati se z vedlejší místnosti.
Zájem o souhru byl velký, neboť mladí herci byli
většinou na prknech nováčky; ale tužili se zna
menitě. Obecenstvo odměňovalo naše herce Častým
potleskem a přáním, aby podobné pobavení se
brzy opakovalo. Znamenitě hráli pp. Zlesák, Bléba,
Rabas. Slečny M. Šmahlová a Sedláková iostatní
účinkující drželi se stkvěle a zasluhují pochvaly.
Po divadle byla taneční zábava. Též sluší po
dotknouti, že na naši mládež vzpomněl náš milý
Fišský posl. p. Fr. Šabata. Ježto se nemohl osobně
dostaviti, saalal 5 K vstupného a srdečný pozdrav
a přání mnoha zdaru na práci započaté, začež
vzdává mládež milému posl. srdečný dík. Tento
krásný večer zůstane dlouho v paměti umění mi
lovného občans:va. Tuž se, tuž, mládeži milá a
Pán Bůh tvoji práci požehná, neboť tobě patří
budoucnost, tobě bude vésti boj pro Boha, vlast
a krále! Práci tvojí sláva, čest! M.

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se 00 nejzdvořileji

Bohdan Melichar
kuihkupectví
nakladatelství
závod budební

antikvariát

v FXradoi EKrálové.
Zal. r. 1809.

Práce pokrokového hasičstva vo
Žďáru u Borohrádku. Pokrokářštíčlenové
rozhodli, že musí velitel p. J. Sekera přijíti o Bvoji
hodnost, protože je prý klerikál a snaží se, aby
sbor účastnil se církevních slavností. Věděli, že
to nedokáží při valoé bromadě sami. Proto ubobý
obecní strážník vyslán, aby získával přispívající
členy. Proč jen ten strážník nenutkal k přistoupení
také upřímné katolíky? — Dne 12. ledna ve vý
borové schůzi přiblásil starosta několik členů při
spívajících a hned za uč zaplatil příspěvky na 2
měsíce. Pak přišel obecní atrážník, který udělal
totéž. No — těch pár šestáků nezabije, hodněse
jimi pro okamžik dosáhne a — na další čas už
ať se platí nebo neplatí; to v cílech pokrokářstva
nebude rozhodující. Lgč den před sobůsí řek! jeden
z přisp. členů, že ho strážník k přistoupení nutil;
na to dolehání odpověděl, že platit nebadel A
přece sa ného příspěvek zaplacen. Jiný člen při
hlášen dvakrát — od starosty istrážníka; oba za
něho obtěli platiti příspěvek. Zvláštní, jaký to byl
bohatec, dyž chtěl hned platit dvakrát! Někteří
Uenové výbora tedíž byli proti přijmutí; ale sta
rosta, aoif dal o tom hles>vati, řekl jednateli, jen
aby je zhpsal, prý dle stagov masí býti přijali.
Eosd po schůzi probláníl jistý člen, 71 kteréh:



dvakrát placeno, še se vlastně za člena nepřihlásil
a příspěvku nesaplatil. Od koho jen ty příspěvky
byly? — Konečně 17. Jedna valná hromade. Pao
vešitel tázal ce, jak to možno, že někteří „členové“
e svém přistonpení novědí, ač byli přijati a peníze
zaplaceny. Teď byla podívaná na ty pokrokářské
obličeje! Jako by je někdo byl octem pokl! —
Prý — inu prý velitel měl nová členy přivítatia
nikoliv je kritisovati! (A snad dát každému porci
gulášo a hodně piva, není-li pravda ?) Vetiteli se
vysvětlení nedostalo. Zvolen velitel nový. Do vý
boru měli být zvoleni dva z činných členů. Velká
debata ! Nikdo nechtěl tuto hodnost přijmouti, až
přece zbyli poslední, kteří si dali Peci. Pří volbě
z členů přispívajících tentýž obrázek. Proč — není
známo. — Při volných návrzích jednatel sám žádal
vysvětlení to, které požadoval dříve velitel. Ale
zase marně. Za velikéko vzruření hromada ukon
čena. Hoed potom vystuapili někteří členové ze
sboru. A ze týden při předávání inventáře zbylo
novému výboru ze 17 jen sedm. Tudíž „kleriká
lové“ jsou ze sboru venku, pravda. Ale jakým
způsobem“ Nyní pokrokáři spad budou lépe hc
podařit, nebudou mít prohořelou podlahu. No —
uvidíme! — Velice zajímavý příspěveček, jsk po
krokáři rozumějí hlavnímu účelu sborua jak vyšší
morálka Masarykova, Práškova a Chalonpkova
(která jest prý povýšena nad mravouku katolickou)
u Dich se ujímá!

Z Čáslavě. Jobilejní slavnostní
představení. 40 roků! Poměrnědoba krátká,
ale v životě našeho měste velmi význačné. Padají
v ní počátky přerodu našeho královského města
na město ryze české, uvědomělé, vlastenecké. Lví
podíl měly na tom spolky: Čtenářská Beseda,
Hlahol a Jednota divadelních ochotníků. Prvé
spolky oslavily již svá jubilea, vsobotu a v nedělí
oslavovala je jednota div. ochotaíků. Vybrala si
k tomu také jobilejní hru „Jiříkovo vidění“ Slav
nost dostala tím většího lesku, že bylo to zároveň
600. představení v Dusíkově divadle. Prostory
divadla naplněny byly do poeledního místa, nálada
byla poyznešená. A naši ochotníci si toto zaslou
žili. Bylo viděti, že brají s pietou, prodcbnuti
slavnostní náladou, vědomi vykonané práce, časem
tak málo snad ceněné a doceněné. Všecko šlo
jako na drátkách, nikde nebylo viděti nejmenší
cbyby. A jaká výprava! Ti, kteří vzpomínají kdysi
chudého vypravení „Jiříkova vidění“, nevycházeli
z úžasu, co všecko dovede mistrná ruka p. reži
sera Skřivánka na našem jevišti. Slavnost zabá
jena byla proslovem od dra Pipicha, předneseným
p. dr Tesařem, jemuž následoval živý obraz, kom
ponovaný osvědčenou rukou p. prof. V. Kleina a
sestavený p. Skřivánkem. V úlohách vedli sobě
mistrně naše staré osvědčené síly aslč.Wolfova,
p. Janda a p. Pertold, kteří, jak maskami tak
soubrou na sebe strbovali. Z mladších všeobecně
uchvátili slč. Bayerova Liduška a p. Kondratický
Jos. Nechceme pochlebovali, ale myslíme, že by
na každém jevišti i velkoměstském chytili. Paní
Slámová M. ukázala, že pověst ji předcházející
jako routinované ochotnice mlavila pravdu. I menší
úlohy hrány byly s pravým porozuměním a pocho
pením. Bouřlivý, neutuchající potlesk byl po oba
dva dny odměnou jek pp. hercům tak p. režise
rovi. Zpěvy 8 nevšední ochotou nacvíčil p. Ant.
Koudratický, osvědčený dirigent, a ve eborech ú
činkovali s ochotou pp členové „Hlabolu“, prová
seni ochotnickým budebním sborem. Jak se hra
Jibila, patrno z toho, že bude v neděli 7. března
opakována potřetí v odpoledním představení. —
Po divadle následoval! přátelský večírek, v němž
proneseny bylv četné zdravice jménem spolků
sdružených v Čt. Besedě a jménem městské rady.
— Plovárna. Konečnětedy můžeme se těšitl,
že této nalehavé a potřebné otázce věnována bude
náležitá péče. Když ae projektované koupadlo na
Zeránku neosvědčilo, má býti postavena plovárna
ped „Sádkami“, kde jest stálý přítok a odtok vody.
Věci ujal se okrašlovací spolek, jemuž dostalo se
jiš úředního povolení od politického úřadu a od
města bezplatného použití parcel k tomu potřeb
ných. Mládež i starší mají ge nyní nač těšiti.
Plovárna byla by tak v blízkosti města, na Čisté,
probřáté vodě a lze tedy doufati, že bude hojně
používána. Výboru okrašl. apolku zasloužený dík!
— Osobní. Vrchní ingenieur pan Frič, rodák
královébradecký, jmenován byl v minulých dnech
inspektorem severozápadní dráhy ge sídlem v Čá
slavi Da místě vrchního inspektora p. Schindlera,
který odešel do výslužby.

Z Rumětátue. Ačkoli u nás leží sněbu na
kolik metrů vysoko, tak že ani nevíme, zdali se
letos ze sněhu vybrabeme a jara dočkáme, panuje
sde přece citelný nedostatek vody, který již více
než půl století zde nebyl pamatován. Lidé musejí
ze vzdálenosti více než 2 kilom. vodu pracně a
namábavé domů vtěch velkých mrazích a vánicích
si dovážeti. — Letošního roku se nechce šádnému
semříti a kdo zemře, vybere si tak divnoa smrt —
„strnulost šíje“, která ude zachvátila 50 let sta
rébo mládence Ant. Kinela; zato však o masopustě
jsme. myslali, še ne nám ze strachu před nestáva
jící daní všichni mládenci ožení, neboť tolik svateb
mebylo zde jiš dávno. — Výroba Škatulek, která
Je:blavní výživou sdejších boralů, sačíná povážlivě
vásnoutí. Všechysblady jsou přep'něny a po zboží
Je malá poptávka. Jestliže ten stav se nezmění,

Bastane zde velká bída, nebof Němci nejsou be
teni, co za oslý týdem vydělají, to hsed také oby
čejně utratí.

| Ne dům katolické jedn v Lib
štátě darovali: (Pokračování). Vadp. JanSobnal,
bisk. vikář etc. v Lázních Bělobradě 20 K, dp.
Boh. Beneš, katecheta v Lázních Bělohbradě10 K,
sl. Lidový křesť. soc. spolek v Lázních Bělohradě
15-40 K, al. Katol. adražení v Komarovicích 2-60
K, dp. Vojtěch Láska, kaplan v Žlunicích 2 K,
vld. farní úřad v Jenišovicích 1:40 K, vadp. Jos.
Vlček, osobní děkan v Dol. Újezdě 306 K, al.
organigace v Českém Dubě 7 K, dp. J. Pospíšil,
kaplan v Pecce 3 K, dp. A. Šteroberský, kaplan
v Pecce 3 K, al. Sv.-Václavská jednota ve Vel.
Poříčí 5 K, vsdp. Váci. Dědek, apiritaál v České
Skalici 2 K, el. Všpodb. edružení křest. dělnictva
v Železném Brodě 1:20 K, alč. Podlarská Jalie,
Jablonec n. J., 5 K, p. Plichta Josef, Libštát, 20
K, pí Mikolášková Marie, Libštát 2 K, p. Mako
vička Čeněk, Libštát 20 K, vdp. Vojt. Kratochvil,
farář ve Vidochově 5 K, al. Křesť. soc. spolek
v Uněticích 2 K, nejmenovaná z Libštátu 24 K,
nejmenovaná z Libátátu 80 K, vadp. Václ. Strnud,
děkan v Sebranicích 2 K, el. Katolická jednota
v Dobrušce č K, al. Katol. jednota v Lomnicin. P.
(II.) 10 K, nejmenovaní z Libětátu a Koštálova
47 K.

Řádění fanatického německého pe
slamce v Orliekém údolí. Dne 24.únoraměl
v Konštátě schůzi za Schulverein kočající učitel a
z. posl. H. Schreiter. Svou paličekou řečí, kterou
v hostinci uSchliemannů konal a kterouž český lid
těmi nejkrásnějšími jmény poctil (všiváci, sběř,
loza, pakáž atd), vyhazoval všecky Cecby z uza
vřeného území; čeští úředníci, čeští kněší, čeští
učitelové musí pryč z našeho německého území.
Česká zem je naše, Praha je naše. Němci byli
v Čechách dříve než Ceši, jim patří prý tato zem.
Prahu Němci vystavěli; most Karla IV., chrám
sv. Víteký, universita a vše, co tam památného a
krásného je, je dílo Němeů. Oni jsou ti praví a
jediní kulturtrágři, bes nich byli by Ceši praví
divoši. Všechny úřady v Cechách u zemského vý
boru jsou prý obsazeny Cecby, strana německá je
prý tam zastoupena jen dvěma mašíi. Tak a po
dobně mluvil, a avon samoapasitelnoa celou historii
překrucoval. A tu nelze se pak diviti, že ten
prostý lid, který tohoto německého measiáše slyšel
tak prášiti, jsa ještě rozpálen líhovými nápoji, byl
by hned skutkem přikročil, k čemu plamenými
slovy byl vybízen: Pryč 8tou českou sběří, s ton
pakáží, 8 tou lozou, pryč sčeskými kněžími, pryč
aečeskými učiteli, pryč s českými úředníky! Byl
by 8e na nás Čechy zde žijící hned také vrhnul.
Kde by však potom ten lid německých kněší nabral,
to jim neřekl. Neměli jste dříve štváti proti ná
boženství a psk byste měli své německé kněze;
čeští by jim s radostí místo udělali, neboť to není
žádnou rozkoší pro českého kněze, býti v Němcích.
Na této agitaci museli i nevinné Školní dítky ú
častenství bráti ; učitelové natiskli si doma pozvánky
a dávali je ve škole dětem, aby je roznášely se
vzkasem, aby jistě všichni se dostavili! Pěkné
kulturní poměry!

Městská spořitelna ve Vys.
vykazuje za měsíc únor 1909: vloženo na koížky
K 236.72609, vybráno K 165.041'02, vloženo na
běžný účet K 63.149-19, vybráno K 65501604,
zůstatek vkladů na knížky K 4,322.130'74, na
běžný účet K 1,489.638'54, úhrnem K 5811.769-28;
bypotečních půjček vyplaceno K 8.860 37, spla
ceno K 17.602'68, zůstatek hypotečních půjček h
8,387 135 10; směnek eskomptováno za K 14520,
splaceno K 1351202, zůstatek K 430.14526, do
jiných ústavů vloženo K 553 92186, vybráno K
821-328 26, zůstatek vkladů v jiných ústavech K
1,904.48226; cenných papírů v zásobě za K
1,444,234 35, záloh lombardnaích K 6 130, hotovost
pokladní K 1504450; obrat účetní a pokladní
za čas od 1. ledna 1909 dvu 28. února 1909 K
10,161 295 89.

Prohlášení.
Vzhledemk mylným zprávám o mně ší

řeným, jako bych hodlal kandidatury se vzdáti,
prohlašuji,že na kandidatuře ové se
trvávám a sice prohlašuji důrazně, že kan
diduji do sněmu království Českého ma pro
gram stramy katolického lidu v Cechách.

V Miskovicích, dne 4. března 1909.

Čeněk Pospišil,
rolník v Miskovicích u Kutné Hory.

Důvěraikům Čáslavská a Kutnohor
ska. Nastárá nám vážný okamžik —blíží se 10.
březen. Svolejte všude důvěrné schůze, na nichž
vysvětiste důležitost doby a uraďte 806-0jednotné
práci! Kdenení. posed založena organisece, ob
zvláště na Kutnohorsku, agitujte odlomeby k ogobě.
Vybídaěte ženy voličky, ať se súčastní volby. Kašdý
blas je dobrý. Hned po volbě sestavena budesta
tistika blapův jednotlivých farnostech a tak nkáža
se nejléné, kde byla vec povtopena a kde 00 spalo.
— Osremí výbory Čáslavská a Kutaohorska.

Dětklivé připomenutí maším voe
ličám ma Čáslavsku a uthohórsků.
Buďte obezřelí zvláště poslední dnypřed Volbot.

My katolíci máme zkušenosti, že právě krátcepřed volbou do říš. a zemského sněmů vyp Stěny
od našich nepřátel právě nejzákeřnější pumyné
přátelského fanatismu a lsti. Rozšiřovány proti
našim kandidátům nejprolhanější letáky bez pod
pisu původců, poněvadž pisatelé takových lči by
se ocitli zoola jistě v žaláři pro svoje nepóctivé
řádění, kdyby byla známa jejich jména. A nožse
na takové rafinované Iši mohlo důkladně odpo
věděti, již bylo po volbě. — Též šířeny klamné
správy, kde která korporace kandidáta strany od
porné odporučuje, šířeny letáky s podpisem osób
vymyšlených. Také náhle před volbou cbytráckými
agitátory šířena pověst, že kandidát náš těžce one
mocněl nebo že se vzdal kandidatury. Zkrátka ŠÍ
řeny vymyšleniny tak prohnané, že i človék soudný
lebce se dal podvésti. Každá špatnost byla dobrá
k utloukání kandidatury našich lidí. Očekáváme,
že naši protivníci na vašich okresích střely nej
jedovatější vymrští také v poslední chvíli. Baďte
tudíž již předem připraveni na zákeřnický manévr
a nedávejte sluchu hlasům nepřátelským, byť by
tyto sebe lákavěji zněly. — Co 8e dělo proti
našincům při volbách, to překračuje všecky meze.
Nechť tedy dají našinci při volbě pozor, zda 86
neodbazuje volební lístek pro malichernou pravo
isnou chybu! Ať každý rapíše jméno našeho kan

idáta přesně dle udání našich listů a jiných ka
tolických tiskopisů! — V poslední chvíli placení
sgitátoři i jiní naši protivníci badou přemlonvati
jednotlivce, seč jen stačí, aby napsali na lístek
jméno kandidáta jíného. Vy vak stůjte pevně
jako žalová hradba! Již teď se přímohemží voleb.
okresy vaše dobře placenými náhončími protivníků
vašich. Ti se činí, seč jsou, aby si žold zasloužili.
Tážeme se, zda potřebuje tak obrovské a nákladné
práce strana nezištná, zcela poctivá, pracující jen
ku blabu národního celku a utiskovaného venkova?
Nebylo by lépe, aby za ni mluvíly raději zname
nité, osvědčené skutky, vykonané pro dobro celku?
Jakou vděčnost by si získala strena te, kdyby ty
tisíce, vydávané na potlačení kandidatury rolníka,
raději upotřebila pro dobro malorolníků! V po
sledních dnech však, milý katolický rolníku, ještě
těch růsných agentů přibude. Ty však dokaž, že
přes všecky agenty, přes všecky balíky nenávist
ných tiskopisů chceš si uchovati plnou samostat
nost proti agrárníkům, pokrokovým učitelům, kle
rikálním evangelíkům a židům, kteří všichni spo
lečně půjdou proti tobě! Nezapíráme, že ten boj
zvláště při stávajícím privilegovaném voleb. práva
bude dosti obtížný. Leč nezvítězili již na několika
místech naši kandidáti proti všechněm spojeným
stranám nepřátelským? Tím cennější bude vítězsíří,
čím pracněji ho dobudete. Proti agrárním statká
řům budou státi v boji valnou většinou malorol
níci a vůbec lidé chadší, z nichž největší část jest
volebního práva zbavena. Agrárníkům však nadto
budou pomáhati — poněvadž musí — četní jejich
zfizenci mimo jiné zvlášť placené sgitátory. Kato
líku, vypočítej si, co ae rosplýtvá peněs k vůli
udolání tvého kandidáta! Přemýšlej, odkud na
jednou tolik peněz se vzalo, kdo tohle všechno
platí! — Přemýšlej, jak dlouho to trvá i nyní, než
malorolník dostane nepatrnou podporu nebo od
Škodné za utrpěné škody! A nyní peněz plaol —
My ovšem takové volební munice nemáme. Boju
jeme výbradně zásadami, dobrou vůlí, upřímnou
toubou a nikoli penězi a násilnickým zastrašová
ním. Proto i rozvážol agrárníci problédají; nedají
se dále zpracovávati prolbaným tiskem, opouštějí
tábor, v němž byli notně zklamáni a odevzdají
blasy poctivému rolníku Pogptšilovi; Čím více a
rafmovaněji proti němu se bude štváti, tím spíše
lidé dobré vůle prohlédnou. Dřív velice fanaticky
vytýkal nám agrární tisk, že za venkov od nás
jest postaveno za kandidáty málo rolníkův. A nyní
tentýž tisk tolik bezohledným způsobem chce po
rážeti rolníka nerolníkem, snamenité placeným p.
cís. radou, který tak dobře poméry voleb. okresu
nezná. Tak plní agrární tábor svoje heslo: „Venkov
roloíkům!“ — Buďte všichni připravení na nej
větší úklady krátce před bodinou volby, na lativé
matení našinců! A dokažte přitom pravou uvědo
mělost, svůj charakterní odpor proti dietářské po
litice! Svojí statečnou samostatností zachraňte
čest venkova! Při dobré a nezlomné vůli vítězství
jest vaše!

Mučšaé slovo v čas — ale na me
pravou adrossu. Agrární tisk chlnboěblázá,
že celá řada obcí na Kutnohorsku vyslovila ostrý
protest proti kandidátu naší strany p. Posplšilovi,
že prý ge tím tříští syornost venkova. Šxoda, že
opatrní starostové a radní obcí k té svornosti ne
Dapomínali dříve — pány agrárníky. Naše strana
ukásala právě na kutnohorském okrese sebesapření
co největší, jen aby svornost byla suchována. Uvě
řili jsme slibům agrárníků a nepostavili jsme kan
didáta svého při volbách do říšské rady, ba do
zemakého sněmu volili jsme + Kubra jako kan
didáta kompromisnýho.A výsledek? Říšský poslanec
Švejk pomoví naší strany zvolený. 7. června 1908
v Kutné Hoře pyšné hlásal na schůzi „VolaéMy

prárů. agrární stzana,kte ti
straněklerikájníprvnívystoupilapři,vobáchdo
tláské rady,a podčelastranu. fujo úplné při:
do semahého sněmul“ Kdp byli otetečaí ob '

" ď



avornostiveakovatenkrát? Zeto, še volili jame+
Kubra, poslanec námi volený «hlubí se,že sgr. strana
naši stranu úplně potřela!!! Čí představují sl

rníci svorbost tak, Zo my jim budeme dávat
a omi za to budou nám nadávat? O jakém

tříštění venkova můžete mluvit? Vůdyť dle vás
peezisiuje žádná strana klorikální, čm jste úplně
potře, jak se chlubil povídevý pan poslsvec —
o teď vé stracby! To jste tu stranu „kleri
kální“ prapodivně potřelil Ano, pánové, bojíte se,
že budete kliditi smutné ovoce za ty štvanice,
které jste proti nám buď provozovali buď trpěli.
Pletete páté přes deváté! Vždyť přece p. Pospišil
nepřišel na náš okres rozbíjet venkovský lid, on
jest tau domovem — ale vy jste proti domácímu
Hověku szokresu najednou postavili kandidáta ci
sího. Protestujete na Kutnohorsku (v Miskovicíoh)
„proti spůsobu, jakým vystupuje strana klerikální
ku rostříštěví venkova zatabovémím otázek nábo
Šenských.“ Když „Venkov“ odporučoval čtení ne
věreckých časopisů, když vaši poslanci gratwlovalí
ke zhoubné činnosti „Volné Myšlenky“, když celá
řada poslanců (mezi nimi i váš Švejk) veřejně hla
sovala pro vyloučení náboženství ze škol, proč jste
tenkrát nemlavili? Vždyť jste přec museli vědět,
Ze něco takového oáš lid nesnese. Voláte proti
nám kočzo Krojbera va Kutnohorsko, — a na
Čáslavsko posíláte průkopníka nevěry Klimpta!
Nechápete té komedie? „Cep“ čís. 8. píše: „Vo
ličové na Čáslavsku potírají stranu klerikální i
s toho důvodu, že oma je největším škůdcem ná
boženství.“ A proti tomu „škůdci náboženství“ pc
sí.áte nevěrce, spojujete se 8 nevěrci, a při tom
eměle tsrdíte, še hájíte náboženství! ©Odvrhoěte,
pánové, tu škrabošku a ukažte na Kotoohorsku
tutéž tvář jako na Čáslavsku a uvidíte, že náš
lid dá vám tutéž odpověď, jako dal vám na Čá
slaveku.

Vollčská schůze v Romově m. D.
Sloupové strany agrární v úsšem městě spolu s
nemajícími ani za groš polí uspořádali dne 28.
února voličskou schůsi, ne níž jako řečníci mlu
vili p. Antonín Blažek, cís. rada z Prahy co kandidát
a dr. Hnídek z Chrodimě. Byl to vskutku vznešený
pobled, když tento kněz obíral se v průvodu jinc
věrců ku slavnostní schůzi přes náměstí! Zatralení
katolici' Oni nějak ani na tuto vějičku nedali 80
cbytnouti a do schůze nešli. Zdálo 8e, že promy
šlený plán potáhne; ale marně. Jeden řekl, že bylo
na schůzi 63 osob, jiný 70, a jiní opět 80. Z
těch bylo 30 našinc“, ostatní pravověrní agrárníci,
z nichž dobře 30 evangelíků Voličů snad dobre
mady také 30. Mimo jiné připomínáme, že dovolil
si dr. Hofdek balamatiti posluchače, že prý jest
lež, že agrárníci hlasovali pro rozšíření brožury
Wahbrmundovy. Inu když toble snesou posluchači
agrární a k tomu mlčí, pak již se nedivíma, že
jim také lichotí květomluva agrárního Venkova v
č. 38., kde čteme: „Podlost, nejhnusnější listy zá
lesácké, klerikální ničemnost, padoušství, nejspust
lejší kriminálník, nejblbější nadávky, nejhroznější
jofamie, klerikální rota v celé její nahotě atd.“ —
Ku konci schůze přišel ještě uplatniti svůj tenor
sociální demokrát jakýsi Hovorka z Pardubic. Ten
polemisoval statečně s pp. řečníky agrároími a po
vel.kém rozčilení p. dra Hnídka řek': „Pánové,
mne se nebojte, však my se spojíme, jako v říš
ských volbách“. Řečníci, držíce bodinky v ruce,
rychle ukončili. Snad by nám byl ještě něco zají
mavého p. Hovorka pověděl. Může se zas napsatí,
že kandidatura p. Blažka v Ronově tyla přijata
jednoblasně. Agrární tisk to enese. Z osady Ro
novské katolíků bylo přítomno celkem 20. Pánové,
2de vám pšenice nepokvete, kdybyste rozdali ještě
10000 výtisků sprostého letáku „Výstraha“ Tak
šerednými prostředky nebojovala dosud žádná po
litícká strana v Čechách. Katolíci a volič.vé Ro
novětí, zmužile k volebnímu osudí dne 10. března
a ltstkem, na němž napsáno: „Čeněk Pospíšil, rol
ník v Miskovicích u Kutné Hory“.

Divadelní společnost maČáslavsko
a Kutnoborska. Společnost,sestávajícíz ně
kolika lidí Čáslavska, pořádá divadelní předsta
vení po celém našem venkově. Jezdí od vesnice
k vesnici; ukazují boď agrárního kněze Hnídka
nebo Kroibera, nebo jakéhosi pána s Praby, jenž

pojí se podívanou, poněvadž prý to je sám cís.Vstup jest volný, ale ani tak prý če to té
divadelní společnosti nevyplácí; mají „deficit“,
poněvadž prý lidé nechtějí na divadlo choditi, a
tak prý jsou pořadatelé ponejvícevšade osamoceni.
Ale oni omějí v tcm iti, všyde zatleskají a
volají, še se jím divadlo líbí a jedou sase dál.
Východočeská společnost je proti nim — badr.

schůsemi protrbl se pytel. Není pomalu vesničky,
kam by nezepadli.Při tom'se všech stran scháse
se agrární stoupeeci, aby jem schůze byly co me
větší a jmponovaly. Poslední týden pustili se do
našeho okolí. V Žebušicích vykládal p. Blažek
svůj program a při tom promesl slova hodná pra
vého sgrárního madrce: „Agrární strana oi proto
snádošenství nevšímá, še má jimých starostí dest a

tickvu poznámkou me tato ci
ptalse, co bymohlobýt lepšínež kříž. Ata p.
císařský rada obořil se naň, še to tak neřekl, že
mu dobře nerosaměl. Kdyš však s mnohých stran
bylo mu potorsemo, Beto pronesl, sačal se omlouvat,
že se přefekl a že to tak nemyslil a za příblad
uváděl přeřekoutí býv. správce ministerstva ob
chodu Mataje. Buď p. řediteli utíká jazyk před
myšlenkami, nebo ústa pronesla v nestřešené
chvílí, čím ardce přetéká| Za obojí však zasloožil
odsouzení jako Mataja. Katoličtí voličové to vědí
a takésedtetohozachovají.Jevidět,že p Blažek
pokračuje; na počátku kandidatury ee sapřísabal,
že je dobrý katolík, še má sestry v klášteře, pří
bazného ne faře a teď chce nahradit kříž něčím
lepším. Snad maří oohou, když Ústřední jednota
pěstovala tak výborné obchodní styky s Golč. Je
níkovským ždovským obchodníkem. Patrně dostává
kuráž, neboť v Rohožci prohlásil, že má 60 pro
cent hlasů jistých. Nejvíce rozčiluje p. Blafka
účtování Ustřední Jednoty, které r.feráty katol.
listů vyšlo na jevo; zchlazuje si při tom šába na
posl. Myslivcovi, o němž se vyjadřuje ne jako cí
sařský rada, ale jako —. V Cbotusicích přijeli
mu na pomoc poslanci Dvořák a Hybě. Poslední,
sby nacbytal katolické voliče, tvrdil, že agrární
Strana kříž zo školy odstranit nechce. Jak to
srovná 8 p. Blažkem, nevíme! Je vidět, že v zá
sadních věcech jsou předáci agrární strany —
velmi nesjednoceni! Katolickým voiičům se tím
ukosuje cesta, aby prosvůj ucelený, jednotaý prc
gram tím více pracovali, a o zvolení svého kandi
dáta se plnou silou přičinili.

Z Hladetie u Romova m. D. Doe 28
února objevil se na návsí naší jednokoňaký ko
čárek se třemi členy C k. sociální demokracie.
Bude prý voličská 'scbůze v hostinci p. Merels —
inu obchod! — Vakatku! Schůze zahájena a pc
číná volba předsednictva. Pánové tri navržení že
předsedu tuto vzácnou poctu odaítejí. Konečné
pavržen, kdo ani v místnosti nebyl. Ač toto Be
stalo, poněvadž nikdo jíž pátý zde nebyl k volení,
sačal jakýsi p. Skála (snad sondrab) z Práchovic
svoji obnivou řeč. Dal se do vlády a pravil: „dokud
bude vláda spojena s černým kořenem (snad myaslil
s katolickou stranou), tak bude stále zlel“ Nyní
začal tupiti naše přesvědčení, a bíti do papeže a
církve. To však naše statečné ženy dohřálo tak,
fe mu zakázaly dále mlaviti. Pan ř.čaík musel
odejíti. Konečně katolíci na všech stranách 80

probouzejí Úž jeme se natrpěli dosti. Sem a nice
Z Míčova u Čáslavé. Dne37. únorako

Dale se u vás schůze voličů, v níž představil s0 a
program svůj objasnil kandidát do sněma zemského
p. ČeněkPospíšil, rolník z Miskovice u Kutné Hory.
S ním zavítal téč znamenitý organisator katol. lidu
vp. M. Klouda, kaplan z Ronova. I přes o. vhodnou
dobu (v sobota odpol.) sešlo se dosti úč.stníků.
Schůzi zabájil a přítomné uvítal místní farář dp.
Fr. Opřátko a navrhl předsednictví. Předsedou zvolen
p. Jan Kutil, atarosta ze Zbislavce, místopředsedou
p. Jos. Vávra, rolník ze Zbislavce a zapisovatelem
p. Jos. Křepelka, říd. učitel s Míčova. Volba jedao
blasně přijata. Slova ujímá se vp. Klouda a v řeči
ovébodinu trvající slovy jadrnými předvádí program
strany katol. lidu v Čechách a ukazuje na činnost
různých etreu. Janným způsobem dokazuje potřebu
srušení daně pozemkové a domovní a zavedení
daně vzestupné, mluví o pojišťovánísterob. veškerého
dělnictva, živnostnictva i malorolníků. Přednáška
8 napjetím sledována a hojným potleskem odmě
něna. Na slova jeho navazuje řečsvou p. kandidát
Posptěi], rozvinuje program svůj a četným sou
blasem provázen uvádí, jským způsobem chce pra
covati ve prospěch venkovského lidu. Po provolání
slávy p. kandidátu blásí se o slovo p. J. Doležal,
rolník z Podbořan a přesvědčivými slovy mlaví o
cílech a praktikách strany agrární, oceňuje zá
slošnou činuost duchovenstva, povzbazaje k dů
věře k němu a doporoučí kandi:áta p. Pospíšila.
K závěrce pak ještě chápe se slova p. kandidát
a odráží útoky na něho činěné v listech nepřátel
ských. Na vyzvání p. předsedy projeven svublas
p. kandidátovi a tento žádá, byť snad i někdo
nebyl mu přítelem politickým. aby mu zůstal aspoň
přítelem osobně a neprávem se nikdy cti jeho ne
dotýkal. Zajisté, že kdo vývody obou pánů řečníků
rozumně uváží, neop.mene doe 10. března k volbě
se dostaviti a hlas svůj p. Č. Pospíšilovi odevzdá.

Z Kutnohorska. Agrární poslanec p.
Blašek vydal předvolební leták s nadpisem: „Vý
straba!“ Zaslubuje tobo násvu, neboť je opravdu
výstrahoupřed agrární noblesou, pravdomluvností
a společenskou slušností. Myslíme, až si ho pan
Blažek po volebním boji přečte v klidném rozpo
ložení myslí, še se sa měj bude styděti nejvíce —
sám. Tolik hrubosti může vyjíti ovšem jenom s pára
agrárního. Jak poctivě a v pravdě taktně psány
jsou letáky katol. lidu! ©Osoby i |
není lam v míčemdotinuto; ne že bynebylo proti
němu zbraně a to účinné, ale že strana katol.

novění,jíměagrární listya letákytak prodaly.„ jímě sgrární a .
Strana, opíláním,vyhrotoránim anababřelou
chloubou si musí pomáhat, ta stojí as bahně a
bahno jí pohltí. Mohli bychom si adělati legraci
scelého toho provolání, ovádí srovna k toma, ale
víme, še al čtenáři i sgrárnici dělají stoho legraci

odporojící slora a sami. Pro zasmání- uvádíme jenem věta. Paa Ant.
Blažek jest tu jmongván: „jedním = nejpřednéj
ších, vynikajících lidí «Aeských, jehož jméno bedo
sapsáno slatými písmevnmi v dějinách hospodář
skóébo osvobození lidu venkovského, zmamenitým

a vlastencem[“ Podle toho Palacký, Rie
ger, Grégrové, Sladkovský, Bráf, Horáček atd. atd.
jsou pravé nuly. A předáci agráral jak by smet!
Ani neboštík Kubr (ni náš slavný poslanec Švejk
takhle nebyli vychvál-ní. [na, patrné ©p. Blaškoví
vychází spasitel agrární strany. Ajestliže tak pro
padne. rány pilařovy, t» bude pěkoá věc! A je-li
počátek povedený, konec to korusuje. Očen všedi
p. Blažek praeuje, pečuje, se stará, co všecko řídí
a vede, to bezděky vnucuje myšlenku, že jest to
od agrární strany holá oesvědomitost přidávat mu
ještě poslanecký mandát. Vzdyť to všecko aby
jeho síly strhalo, obce li s toho jem něco uskateč
Bit! A věnaje-li ee politice, co se potom stane
s těch jeho národobospodářských, svépomoených,
družstevních, živnostenských, nákupních a prodej
nich plánů? Páni agrární voličové, neolupujte or
Ganisace, o nichí „výstraba“ tvrdí, že vnich roste
a šíříse duch pravého křesťanství, duch solidarity
a vzájemnosti, neolupujte je o takového muže a
dejte hlas a námi katolíky p. Čeňku Posplšilovi
z Miskovio|

Z Podvysocka. Není nad agrární srobo
domyslnost. Pod Vysokou leší vesnička, která vi
přikládá název agrární bašty. Aby se do ní aostal
nějaký průlom, o to se borlivě stará p. starosta.
Onebdy se mu připletl do cesty klerikální „Štít“

Kde je štít, tam musí být bojovník a proto začalpo něm p. starosta pátrat. Vypátral, že se tam
dostal pomocí osvědčeného kat organisátora ma
Podvysocku dp K. 8 nalezenou věcí se musí 08
ouřadi A proto p. starosta sedl a napsal podání
na mletol Školní radu do sousední obce, aby se
bned sešla a podala udání na toho pramilionského
štítonoše k okresní školoí radě. Tu ať-ho exem
plárně potrestá. Takble ho atrčit na trdlici nebo
na osla! Agrárníci by vypomobli, kdyby takové
sástoje u outadů ož neměli. Nestane-li ae to, pak
to možná požene až k „salcamta“. Agrární bašta
se obhájit mosl a dost!

Povodení „protestanti“ s Kutne
horská. Z Bylan, Dobřeně, Košic, Malenovie,
Mexzboles,Přítoky, Tuchotio a Vidic vydali zástup
cové protest proti p. Česku Pospíšilovi, vyzývající
ho, aby jako býv. agrárník a místopředseda agrární

Crganisace složil kaodidaturu. P. Pospíšil, a edvysvětlil, pr.č odešel s agrární strany (pro její
stanovisko náboženské), pomyslil si ovšem své a
kaodiduje za stranu katolickou dál. Páni „prote
stauté“ z Kutnohorska by byli učinil: lépe, kdyby
mičeli. Nebof všecka ta jména jsou jména osob,
kdysi horlivě pro mladočeskou stranu pracujících
a J. Ex. p. dra Pacáka žádostmi bombardujících
a za všecky jeho intervence, rady a pomoci mu
pak záda ukázavších. Rosčilování se těchto pánů
„protestantů“ je tedy poněkud podezřelé a bude
v tom asi něco jiného, než láska k věci agrární.
Nebožtík dr. Rieger to vyslovil « závěti své —
otevřeně.

Z Podmok m Gvlč. Jomikora. Vúterý
konala se u nás schůze voličů, kterou svolal kan
didát na zemský sněm p Čeněk Pospíšil, statikář
s Miskovic. Kandidatara četně navštívenou schůzí
byla jednohlasně přijata. Nezbytný pan Pěšina,
„ohalupník“ z Kutné Hory, dostal tu jak od pří
tomného říš. poslance Záraby, tak od p. kandidáta
patřičné odbyt.

Z Kozehlod u Čáslavě. Minulýútorek
svolsl sem p. Čeněk Pospíšil voličskou schůzi, při
které zároveň posl. Šabata podával zpráva 0 po

litické altaaci. Nadoporučení posl. Šabaty a Záraby kandidatura p. Č.Pospíšila jednoblasně při
jata. Scbůzi přítomen byl vldp. B. Flam, farář
« Vlkánče.

Obrásky u Čáslavská a Kutnohor
ska. Agrárníci potřesují nějakou reklamu na 0
slepení katolíků; Jinak by dali kněžím vale. Pan
Kroiher oapšsl před lety, jak nevlastenecky si
vedli čeští protestanté v odporu proti Ferdinan
dovi II. Nyní však o tom ani mok. Žádný protest
proti volnomydleokářským, židovským a eravge
lickým spojencům agrárníků neuslyšíte « úst těch
agrárních kněží. Zato ostré protesty proti těm,
kteří katolickou víru organisovacě haji. — V
únoru pořádána ve Zbejšově schůze orgao. kat.
mládeže. Našínoů sešlo se na 500, ale přispěchalo
také asi 30 evangelických agrárníků, sebnaných
« Široka daleka, kteří při sahájení stropili hrozný

pov Dopali, na židle vyskakovalí, měnili vstoem barvu v obličeji. Posl. Prokop je vysval, aby
řekli, co vlastač chtějí. Leč kulturní a „snášeliví“
povýšencí řádili dále, až byl strach, shy se ne
začali na našince . Proto jsme odešli mani
festačně do blízké Lhoty,kde promluvil poslanec

o něm řečnili p. Reichit a vip. Smrěka.Mezi p. poslance častěji projeven bromsdně
odpor k machinacím agrárníků. Nato manifestován
od přítomného četného vollčstva souhlas s kaadi
dataroa p. Pospíšila. Schůze skončena se zdarem
snamesitým. — Tisícea tiaice lotéků rozhas
agrárníci po celém Cáslavsku, vnichž jsou 1ši nej

nežikovnéjší « nej tak že | mírnější agrárníci takovoa ku zavrkají. Na50 schůsí doazně
pořádáta otranave vol. okrese,ma 100agitátorů



"obíhá vesnici od vesnice, aby našince přeslouvali.
(Odkud jen ma te-berou? Pozn. red.) . Wolidocé,
medejte se másti! Nechýkonečné porasíle peněšní
moc charakterním a mesdolnýmvystoupením!—
Dae 28. února pořádána zdařilá schůze mládeže
v Třebosíně, kde promluvil vsletně p. Rejchit. Na
-60 členů dalo se zapesti Nepřítomní našincí co
nejdříve tak učiní. Po zápisu ". posl. Prokop vy
vracel dávno otřepané námitky a lži, pronášené
proti nám v agr. tisku. Nad zdarem ecbůse vsky
pěl veliký bněv agr. evangelíků a jiných nbohých
katolických slabů, ktoší sa trochu trávy, plev nebo
koasek pole jsou ochotní ibned jedaati dle „agrár
ního přesvědčení.“ Katolíci, vzhůru hlavy! Buďte
pevní a zvítěsíte!

Katolickým voličům na Čáslavsku
a Kutnohorsku!

Katolici, sgitujte pro kandidáta národní ka
'tolické strany lidové, kterým jest: p.

-Čeněk Pospišil,
rolník v Miskovicích.

E volbě10. března jdětevšichni s voltesvorně!

UMĚL.PŘEDMĚTYAOBRAZY
RNINY

ČASOPISY
A NOVINY

o všech evropských jszyků a donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

8 východočeskéknihkupectví

B. E. Volmana
v Hradoi Erálové.

(Založeno r. 18b2).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

koravu moderní moudrosti. Najednou však po
dobrých studiích a po zkušenostech 2 doby sou
časné sám Bernstein, jeden z rudých předáků, po
drobil marzismus důkladné revisi « Kritice, až
z toho socialistickému vrchoímu generálovi Beblovi
vlasy na blavě vstávaly. A přes všechen terror,
přes všecka velikou moc marxistů ujímají. se u
myslících soudruhů Bernsteinovy odsuzující násory
dále. Bylo z tobo už hodně křiku. Stará neomylná
věda rudá zápasí s neomyloou vědon radou novou.
Zase nová episoda £ toho boje v Nizozemsko!
Právě v okamžiku, kdy Bebel smrtelně onemocněl
(s a ním i jeho věda), napesl (2. t. m.) „Čech“:
„Šako v Německu utvořil se v lůně této strany
rech revisionistický za tím účelem, aby přizpůsobil
se sociálním a ostatním požadavkům doby a zej
ména, aby zatlsčen byl divoký boj prot: kapita
lemu, tak stalo se i v Nizozemí. Vůdcem revisio
Bjetů je zde dr. Troelstra a dosud též vůdcem
sedmičlenné frakce socialistů v parlameatě, kde
jiš nejednou osvědčila se jako strana vládní, coš
resaitilo nelibost sociálních demokratů směra Mar
zove. Žačali tudíž boj proti demokratické frakci,
kterouž nazvali měšťáckou a založili svůj list „Tri
basa“ naproti Troelstrovu lista „Hetwolk“. Aby
odštěpení marxistů dán byl ostřejší výraz, byl
svolán ajesd do Doventeru, kdož mezi oběma stra
nami rospředl se zuřivý boj, jeboš následek byl,
de marxisti sa vedení židovského č:váče Mendla
26 strany vystoupili a svou ai založili. Nymí musí
«e každý dělník roshodoouti, ke komu se přidá,
sdali k Troeistrovi, nebo k židu Mendlovi. Právě
nastávají volby do parlamentu, při nichž může
snadno so státi, že obě alrany ae polřoua že
otrana sociálně demckratické s perlamenta smizí.
Té8 sde je znáti, še židé všude tvoří blavní jádro
seciální demokracie“.

Jak pomáhá „Venkov“ rolnietvu.
Zaámo, jak fanatickým nepřítelem Imtoliotva jest

kářský „Čee“, orgán Masarykův a Drtinův.
ebo Exe. Prášek však na veřejsé schůzi prohlá

udi, že s těmi pokrokáři ve sněmovně vycháseli
nejlépe. A najednou! „Venkov“ s masarykorským

Čas“ napeul 6 jedne.jal a pravda lezla Vee.

v Košševsí u Rakovolka (18. listop. r. 1908) ho
vořeno o chaselářské pohromě. Rolníci roztrpčeně
poukazovali, že zprávy, které „Venkov“ * době
Sezonní uveřejňoval, byly naprosto falešné Rolafk
Šts prohlásil, že pro důvěra k tém správám po
stišona jest velká část chmelařůkatastrofou. Vee
kov totiž radil, aby rolníci sečkali « prodejem,
dokud jim nebude nabízeno až 100 K za metr.
cent. Vyslovena Venkovu i Cepu nedůvěra. —
Venkov chtěl se vykrucovati, ale Čas ho navědčil
znova. A dne 99. ledna uveřejnil dopis venkovana,
který napsal, še jeho příbuzní v Pavlíkově, kteří
na radu Venkova také vyčkávali, nemobou pro
dati chmel ani za cemu, která by kryla hotové
výlohy. A dne 2. února uveřejnil Čas proti Ven
kovu dopis rolníkův: „Dovoloji si Vám aděliti, še
Veakov nejen při chmeli a řepě, nýbrž také při
obilí udává pravidelně vyšší ceny neb alespoň
píše tendenčně ve správách o koupěchtivoati obilí;
můj přítel, jenž odbírá Venkov. chodí ke mné
kontrolovat ceny obilní.“ — Hle, tak nenapsali
„klerikálové“, ale list, který se dříve 8 agrárníky
mazlil, klerý je vyzývá k ráznějšímu ještě postupu
proti katolíkům. — Katolický rolafku, komu pro
spívali nesprávně udávané tržní ceny Veakova?
Nejvíce židovským překapníkům. Tak hájil agrární
denník zájmy rolnictva proti kapitalismu!

„0 nás českých ugrárnicích somůže
úplsým právem říci: Kordy měli, ale fechtovat se
neuměli.“ Tak zvolal v čísle 1. dvacátého ročníku
„Sel. Novin“ zakladatel agrární strany, Alfona
Stastný A aby to zdůvodnil, píše dále: „Nejmoc
nější strana v národě, aspoň co do počtu, strana,
která je nejmocnější na sněmu, strana, 8 níž 80
musí počítat na radě říšské velice vážně, strana,
která dnes je v zemi takřka do poslední vesnice,
ba do poslední chalupy sorganisovaná, strana, která
má jediný program, dle smýšlení lida stejný, státo

rávně, národoč, hospodářsky úplně stejný a
ednotný, strane, která má svůj nezvratný základ

ve stavu nezničitelném, tak že to vlastně strana
nerosborná atd., atd., slovem strana, nad Diž co
do sevnějšku nelze nám si ani lepší přát, strana
ta tu dnes stojí beze všebo rozmyslu, beze vší
rady, co počíti, a kdyby se does někdo těch, již
stranu tu vedou, zeptal, co tu vlastné dnesna tom
avětě chce, nedostane od ní odpovědi jiné nežli
asi této: Poctivě řečeno, nelze námříci, 00 vlest
ně chceme: Jenom jedno víme, že chce u nás býti
X nebo Y ministrem orby.“ — Ion, ba venek
řinčení ostruhami, mávání oposiční šavlí, zrádco
vání katolíků, ale přitom stálá touha po nini
sterském fraku.

í předák © agrární stramě.
Zoámý Alfone Štastný, zakladatel agrární strany
v Čechách, napsal ve svých „Selských Novinách“:
„A náš ministr krajan odstoapil. A sotva se tak
stalo, hned už zase chtěl do ministerstva na místo,
které dnes zaujímá dr. Žáček, vstoupit, a dnes se
© pic jinóho mesi našimi agrármimi předáky ne
jedná, nežli o to, aby om anebo některý jiný stal
60 ministrem“.

Rudá náhrada za prohranoustávku.
Bocialističtí předáci na vyzývají své poddané
k rásnosti, která jim prospěti nemůže. A když
chudáci trpělivě na př. dlouhou stávkou 88 ože
bračí, pak jim dá vrchní štáb místo penéz lacinou
útěchu. V 8 čísle radých „Zájmů kovodělníků“
čteme teto povedencu správu: „Stávka hudeboích
nástrojátů v Kraslicích a okolí skončena v posled
nich dnech po 40 týdnech. Stávkovalo tu 600 děl
níků, vépasících o právo na organisaci, rovnocennost
v oámezdním poměru, jež zákonem dávno, aspoň
slovem, je zaručeno. A přece musili zde dělníci
o toto jasné právo pomalu rok stávkovat. A ještě
není jich boj skončen. Ustoupili jen, aby znovu
dále sa své nároky pracovali. Továrnici,kteří jim
minulého roku v květnu vnutiti chtěli zhoršený
pracovní řád, sbledají, še ne zklamali, počítají-li,
Že nyní po ústupu dělníků se jim podaří dosáh
pouti svých cílů. Obdivuhodný boj kraslických
dě-níků saalouží usuání a zajisté že nynÍ 8 tím
větším zápalem pracovati badou na své organišaci
kovodělníků, která jím umožnila, aby tek dlouho
mohli vzdorovat přesile zaměstnavatelů. Ovšem
také poučení masejí si vaíti s boje, s pozmatků,
ješ v něm nasbírali, neboť jistě ta poznali, še mu
sejí dbáti i podmínek, za nichž stávka může s ú
spěchem koačiti Každý krok, který dělnictvo
podniká, mutí obstát před soudem spravedlivého
kritika.“ — Tedy 1. rudá stévka 600 lidí skončila
pu úporném boji po 40 týdnech bezvýsledně; radá
statečnost skončila šalostnou porážkou. 2. Poražený
křiéí: „Pcčkej, já ti dám!“ 3. Boj ten prý sa
slouží uznání. Ale co saslouží ti, kteří vehnali
dělnictvo do tak dlouhé stávky a do bídy? 4. Prý
si také musejí vsíti dělníci s nasbíraných zkuše
ností poučení. Trochu drabá zkušenost! Ti, kteří
již větší zkušenost dříve měli, zajisté měli povin
nost ibaed před početím stávky poukázati, na jaká
nobozpečenství a na jaké ovízele musí býti děl
nictvo přípraveno. — Věru, dovedou ti soudruzi
porašeným koliegům bodně lacino chvíli trpbé po
rášky spříjemniti|

Slováci se tmší. Blováčtí vlastenci v U
brách snažší se v poslední době avustřeďovati ná
rodní kapitál. Založilit si dvě banky ve Vel. Topolča
nech aLočepei, ve Vrůtkách otevřeli spořitelnu, vo
Zvolení a Tarč Sv. Martiné svýšili u svých spo

řitolen základaí kapitál S jměním poroste i sebe
„vědomí Slováků. .

Jak kšefteval. Před20 oky usadilsev ramuaské části Bukovlay úplaě chadý haličský
tid Abrabam Gottwald, který má dnes jmění pé
čící se na desetitisíce. Jak je nabyl, o tom ověděl
udání učiněné na něho u státního návladnictví
vSučavě. Abraham půjčil Jiřímu Baracovi600 K.
Z téch obdržel pouze 660 K a platil Abrahamovi
839, úroků. Jiří Mironiu> platil z vypůjčených
1000 K šidovi 20%,, Mikuláš Repciac platil 249,
úroků, rovněž tolik platil ze ových dluhů Mikuláš
Tetler a j. Jistá Bilanca platila židovi 169, úroků.
Její dluh 600 K vzrostl za 6 měsíců tak, že byla
nucena prodati pole, které stálo 1200 K, židovi
za 800 K. Manželé Baracoví vypůjčili si u Gutt
walda 200 K, musili mu však upsati dlužol úpis
na 600 K, z nichž platili k tomu všemu vysoký
úrok. Kovněž tak musili upsati: Jan Baner místo
540 K 900 K a Veronika a Petrea Ursové místo
220 K60K. Žid zničil tímto způsobem četné
selské usedlosti.

Židovské šmejdy. V Haličijsou lidé se
vzděláním ještě daleko a tu hlouposti lidské do
vedou židé využiti při každé vhodné příležitosti.
Vá.ka vůbec jest osvědčeným pramenem příjmů
pro židy, zvlášt velkokapitalisty jako různé doda
vatele. Ale i drobní židé haličtí chytli se poplaš
ných zpráv o hrozící válce rakousko-srbské. Dle
baličských listů nalhávají obecenstvu, že dvaceti
koranové bankovky nebudou v čas války platiti a
radí mu, aby 80 jich zbavilo za každou cenu. A
jako „dobří přátelé“ venkovanů vyměňují těm,
kteří jim sednou na vějičku, sami bankovky sa
jiné peníze, ovšem že 8 patřičnousrážk.u To nový
důkaz lupičství židovských pijavic.

Uhlobaroní krenzí. V Německucbystají
se sábnosti do měšce ublobaronů. Konservativei
nevrhují totiž, aby v Německu byla zavedena daň
s ublí, proti čemuž nečiní vláda námitek. Z každé
tuny mělo by se platiti 60 feniků daně. Ubloba
roni ovšem hrozí, bude-li daň ta zavedena, še
sníží jednak mzdy boraíků, jednak zvýší ceny uhlí.
Stane-li se daň ta skutkem v Německu, můžeme
ji také očekávati v Rakousku a možná dost, že
při obratném vedení zákonodárných sborů vzešlo
by z této daně aspoň něco na ozdravění zemských
financí.

Ochranný svaz věřitelů chystají so
u zás založiti velkoobchodníci suknem a jeho vlast
ním cílem jest zachrániti při insolveocích pro
sroje členy co nejvíce.

Nejmladší měste v Americe jmenuje
se G.ry ve státě Indianě a jest dílem amerického
ocelového trustu. v němž právě první tavírna na
ocel byla sřízena. Ocelový trust běbem tří let se
bnalkapitál500milionůk výstavběměsta,vněmě
jiš 18 000 dělníků vyrábí ocel, a až budou všecky
výhně úploč zařízeny, shromáždí se zde 300000
dělníků. Na jižním cípu Mičiganského jezera před
2 a půl rokem byly pouhé bažiny a písečné pa
hrbky a daes má s města zde státi se metropole
k vyrábění ocele. Nejdelší ulice je zde Broadvay,
6 km dlouhá. Jaou tem dva veliké hotely pro 160
až 300 hostů. Je tam též několik kostelů a jedno
divadlo. Mésto má prostorný přístav. Čtyři železné
dráby ústí do města. Nádraží může pojmoati na
69.000 nákladních vagooů. Ročně zpracuje 50 sde
5 milionů tun železa a 2 a půl milionu tan ocele,
ponejvíce kolejoice.

Pivovarů v Bakousko-Uherska jest
1357, z nichž připadá na Čechy 598, Morava 109
a Slezsko 83. Piva se uvařílo ve všech zemích
23,594.005 bl, z nichž obnášela pivní daň 87,496 044
K. Nejvíce piva os jednu hlava připadá v Solno
hradsko počtem 226 litrů, pak přijdou Cschy 16)
litry, Hor. Rakousy 137, Dolní Rakousy 118, Mo
rava 96, Slezsko 64 litrů utd. Nejméně připadá
na jednu hlavu © Přímoří (6 litrů), v Bosně a
Hercegovině (7 litrů) a v Haličí (14 lítrů). Z pivní
daně připadá Iví podíl aa Čechy obnosem 33,946.472

K, čili na jednu blavu v Čschéch Připadá daní5 K 60 b, Morava súlastněne je 7,121.074 K (na
hlavu 8 K 50 b) V Ubersku připadá ma jedau
blavu daně 06 K.

Počet žáků ma středních čkolách
r. 10089-0. Vcelém Rakonsku je sa gymaasiích
91696 žáků, z čebož 2319 žákyň, a na reálkách
46 375 žáků. dobromady 138.001; na českých gym
naslích v Čechách 9939 (na německých 7229),
na Moravě je 4539 (ns německých 3997), ve

Slessku 28 (6 děmeckých 1747); sa českýchreálkéch v Čechách10.131 (na německých 5038), 
na Moravě4723 (na německých 4177), ve Slesoku
O (na německých 1511)

Křest. sociální vítězství v Čes. Ba
dějevielch. Při volbách do nemocensképoklad
oy c. k. tabákové továrny v Čes. Budějovicích svý
těrila kandidátní listina strany křest.-sociální.
Stoupenci její dostali až 878 hlasů, soc. demokraté
nojvýšo 458 blasů. Při užší volbě jejacbo kandi
dáta dostali křesťanští soc. 772 blasy, soc. dem.
688 hlasů.

Soc. demokraté proti pojlétění se
mostatných a zomědélského dělnictva.
VIL sjesd soelelistických nemocenských pokleden
vyslovil se proti pojištění domkářů,maloobchod

| ofů a maledivnostaíků,ba docelai proti pojištěníjak na obmeolařekéschůní

Jen „z poleteršíčeoné1
várny na olkoriipostačí



dělnictva kého.—Dále se sjezd vyslovil

podl mdmdm voleňí do 'nomocenských poklaea. — Socialisté mají strach, že posdudou svoji
dejnou krávu.

Odvody v Evropě. Největšíroční kon
tingent rekrutů má Rusko 469.618 mužů, po něm
Německo 280.000 mužů, Francie 248.000 mužů,
Rakousko-Uhersko 130.000, Tnrecko 95 000, Italie
96.000, Anglie 75.000, Bulharsko 24.000, Srbsko
17.000. Ale v poměru k počtu obyvatelatva je od
vedených v Bulharsku 1:45*/, v Turecku — ač
se tam jen Mohamedání odvádějí — 14"/, ve
Francii 1:39, v Německu 1%, v Italii 085%,
v Srbsku 083%, v Rakousko-Uherska 08%,
v Rasku 0-7%/,, v Anglii 0629,

Čech v Cařihbradě pre Ústřední
Matici Skolskou. Sběratelůmdopisnics poš
tovních známek nabízí upřímný Čech v Cařibradě
své služby. Jest ochoten posílati z Cařihrada po
hlednice těm, kteří složí za každý lístek nejinéně
20 baléřů u pokladny Ustřední Matice Školské
v Praze (mimo hotová vydání za pohlední lístek
a porto v částce 35 haléřů). Celkem by tedy stál
jednotlivý lístek « Cařihradu zaslaný 55 haléřů,
jež natno předem u pokladny matiční v Praze
aložiti. Dále ae uvoluje týž příznivec Ustřední
Matice Škol. zasílati cařibradské poštovní známky
turecké (jubilejní parlamentní však jiš nemožno
obdržeti), pak rakouské piastrové, centimové ital
ské,ruské,německéa francouzské,všeponáhradě
akutečných výloh. Známky uvoluje se zasílati všem,
kdož hotově složí u pokladny Uatřední Matice
Školské v Praze alespoň1 K. Kdož by sobě přáli
zásilek známek ze všech pošt, nechť zaplatí ve
prospěch Ustřední Matice Školské u pokladny ma
tiéní alespoň 3 koruny.

Všem odborům Ústřední Matice
Školské, které dosud zprávy o činnosti za rok
1908 a zprávy o vykonaných volbách kanceláři
Ústřední Matice Školské nezaslaly, žádáme, aby
tak učinily co nejdříve. Pro „Rádce odborů Ugtř.
Matice Školské“, který vydán bode jako příloba
Věstníku Úatř. Matice skolské, mohou odbory a
pracovníci matičal sasílati příspěvky ještě do za
čátku března 1909. Později zaslané příspěvky ne
bylo by možno již pro „Rádce“ použiti.

Potěšitelný ufjev. Po časopisech„Lud
mila“ (pro křest. matky), „Anežka“ (pro křest.
divky) a „Václav“ (pro křesť. jinochy a maže) je
letos taková poptávka, že všechna první a drahá
člela jsou úplně rozebrána. Vydavatelstvo bylo
nuceno uspořádati nové vydání prvních dvou čísel.
Časopisy ty před 30 lety založil a řídil vys. důst.

p. prelát Dr A. Skočdopole, posledních 6 let Predigoval vdp. Dr J. Budař, prof. bohosloví v C.
Bndějovicích a nyníredakci jejich vede vdp. K.
Balík, děkan v Černovicích (u Tábora). Do svého
nákladu převzala je nyní „Ceská sekce diecésního
komitétu v Č. Budějovicích.“ (Bližší viz insert !)
Jsou psány slobem lidu přístapným a proto 86
tolik líbí. Mnoho jich jde na Moravu, kde mají
nemalou cáslahu o roskvět života katolického;

Příleha. K dnešnímu celému nákladu
„Obsovy“ přikládáme kursovsí llétky Záložeího
úvěr. ústhva v Hradci Král. a odpordčujeike je
bédlivšpozdradatí. 7

čilý ruch lidový na českém jihu měl v nich první

"Tržní zprávy.
V Hradei Králové, dne 27. února 1900. 1 bl:

pšeniceK 19-20—21:00, SítaK 14-30— 16-00,jedue
neK 12*00—18*80,prosa K12:00—14:00,vibvoK 10*00
aš 17-00, hrachu K 28-00—38-00, ovsa K 8'80 —9'00,
dočky K 84-00—38:00, jahel K 34-00—0000, krap K
84*00—26-00, bramborů starých K 2'3U—6-30, nových
K 00'0—00'0, jetel. semene červenéhoK 7600—84:00
1 hl. jetelového semínka bílého K 00*00—00000
máku K 38-00—3200, |něn. semeneK 20*00—2300, 100

. UÚstárna redskoe.
Do Nechanle, Holle atd. Přátelé,mějte

etrpeof! Pro správy s volebního raebu bylo notao *
mnoho odložiti.

ky žitoých otrab K 14:00—0000, 100 kg pšeničných
otrab 14-00—00-00, 1 kg másle čerstvého K 320 i
aš 204, 1 kg másla převařenéhoK 000—0000, Nejdůstojnější Biskupské| konsistorium
1 kg vádle vepřového K 1-88—1'02, 1 kg tvarohu v HradciKrálové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše
Lissánské výtečné jakosti I. druh 80 hal.,
II. druh 72 hal, Mostarské velmi jemné a
silné I. druh 88 hal., IT. druh 80 h za Llitr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

u V HUMPOLCI, u
c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důstojné farní úřady v Cechách.

0-83—000, 1vejce K 0'7—008, 1 kopa zelí K 00:00
aš 000, 1 kopapetršeleK8-40—9:00,1kopakapnsty
K 5'00—-10'0, 1hl cibule K 16:00—17-00, t kopa drobné
zeleniny K 2'00—4'0, I pytel mrkveK 7-00—8:00,1 hl
jablek K 0-00 —00'00, 1bečka švestek K 0 0)—0:00
1bl třešní K 0-00—00'00, 1hl brušek 0:0—00:00. Na týd.
trh v Hradci Králové dne 27. února 1909 odbývaný
přivezeno ©bylo: 1) obilí: pšenice 237 hektol., dita
188,; ječmene 34, ovsa 109, prosa 0, vikre 3, bra
obu 0, čočky 2, krap 10, jahel 10, jetel. semínka
28, lněného semene 0, máku 8. — 3) Zeleniny:
potršele 26 kop, oerele 00 kop, kapusty 82 kop, cibule
18 bi, drob. zeleniny 20 kop, mrkve 16 pytlů,
brambor 63 hl, zelí 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, brušek O hl, švestek VO beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů £ kusy, podevinčat 474 kusů, kůslat
19 kusů.

A

Obchodní dům sukny

V.J. ŠPALEK
Hradec Králové.

Doporučuje ku nastávajícímu

jarnímu a letnímu období
obrovský výběr

jen dobrých moderních látek.

Porné ceny. Telefon 84. Vreryna požádání

Ů

NEskont směnek

EBursovníobchody

Wkladníknížky

Resermnífady K 800000—.

$uzeu

GOGENBEBIPBEA

v Hradci Králové.

Zalodonroku 1068.
70901

Eskont faktur

+.
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Z knihy duchův.
(Bpirňistická historie.)

Věřte nevěřte, ale takhle to bylol VRnz
točově zjevil ce duch a mooho lidf ho vidělo.
Byl vysoký, celý bílý, bes klobouka a bos.
Utkal rychle odkostela (vejspíše ze hřbitova)
kolem fary dolů jako ke Škole, pak 8e nhnal
po silnici kolem Skaláků a kupce Drobného.
Brobný tak snadno néčema nevěří; teď však
by mohl na místé přísabati, že ducha viděl,
jek zatáčí ke statka Bohušovu a pak mizí
v živnosti Lukovskéhu.

A bned potom stala se chalapa, kde
drobdy stará Lokoveká zbožný vedla život,
poutoítm místem „pobádkových a vždy origi
nelních dacbařů.“ Přišla sem Mářa s bor i
Poochopka ze Žalého, redaktor Sezemský i spi
ritistický básník s Kraba, Jodas z Karlova i
ze Špice, Rolofček z Prkiína i Výbor £ Rokle.
Vambeřice i Boskov musily nyní ostvapiti
novému pvatnímo stánko, kde viditeiným způ
sobem zjevil se duch. Jaká sláva kynula La
kovakého chalupě, vidno z toho, že „uut pří
rody“ — Janáč —ve své pověstné košili poctil
ji svojí návštěvou.

Čekali jeme, še redaktor Sezemský vydá
„Posla zábrobního“ ve zvláštním vydánía s věr
mou podobiznou toho ducha. Čekali jsme též,
še kružeký hásník napíše píseň aepoň loket
dloubooĎ o několika stech veršů a nejméně v
pěti zpěvech, ale márné čekání. Také časopisy
podle formy Záte, Červánků, Volné Myšlenky,
Havlíčka atd., jimiž se duchaři osvěcojí, oynf
pápadně mlčely. Co to? Zde něco vězíl A
vězelo!

Přišel jsem do bostince, kde seděl bodrý
bospodář Kopecký. Přisedou blíže a začneme
rozhovor o všem na světě.

„Jest zle“, povídám.
„Ba, jest čím dále hůře“, přitakal. „Ani

tak do nedávna nebylo. Pamataji se: když
jsme měli ještě toho strakatého koně, to ještě
náš fotr dělal kavalíra.“

„Jo — jol“ povzdechnu.
Pak jsme 8e najednou dostali na toho

ajeveného docha.
Kopecký na mé vyvalí oči, odfoakoe a

spostí: „Vy toma věříte?“
„Jakpak ne? Vždylho přece viděli!“
Kopecký se poasmál, podíval se na mě

jako s útrpností a začal vypravovati:
„Počkejte, něco vámpovím! Kdy to bylo

s tím ducheu?"
" „Kdy? — V neděli večer !“

„No tak dobře. V neděli večer sedím tady
v bospodě jako dnes. Byl jsem tu sám. Už
uhci jíti dowů, když se tu dvéře otevron a
přijde sem náš fotr 8 Lukovským. Byli již ve
vyšších sférách. Sám jsem se tora sejitý divil.
Do cedávna se soodili a does jako rodní braři.
Zasedli a náš fotr pobízel, aby Lakovský po
račil a pil.

Lukovský zalhal, že nemá peněz.
„Teda, nedovtipo, něcu ze sebe prodej !“

„ Tomo nápada se Lokóvezý smál: „Pro
dám, kup!“

.. o Afotr, že prý mu dá sedm koulíza všecko;
hodinky a peněženku že si můžo vzít. Snad ge
aňi oenadál, žé se toho Lokovský cbytí. Než
uplyonlo pět minut, byl principál od dnchařů
ve spodních jen šatech, dostal sedm kalí a
veBdroval domů. Arci mosil jíti po břbitově,
vedle kostela dolů k silaici, jak bo viděli.
Vypadal věru při měsíčku jako sněholák.“
„ —Zasmál jsem sé té dachařské historii.

Kopecký pokračoval: „Náš fotr uvázal svůj
kap a bajdy taky domů. Doma 66 maminka

di a mocho bubovala. A ráno bubovala
ještě více, kdyš přišla Lakoveká se sedmi ka
lemi, aby jí naši fako vrátili ten prodaný man
dar. Fotr nechtěl; ať si prý přijde Lokovský
cóm! Ale maminka vzalu ozel a vyšla s Lu
kovskou oa dvůr. Tam ci ulebčíly, jaké to prý
mají ti mužští prapodivné zábavy |“

Kopecký domlovil s podíva| se na mne
»Cotomo Píkáte?“ 2.

Inu, prupodivná bistorie“, odpovídám
„Obilí jsem jíti devs k Lukorskýmdo snse-
dálí, ale mynf ol to již pořádně rozmyslím.“

M- B.K. R
=
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POJIŠŤI JTE SE NA ŽIVOT.
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NE„lehl

Kulturní hlídka,
4 Iky.

Když jsem před 10 lety uavětívil Rjekru
(Fiume), byl jsem unesen dobrotou slovinskéh>
lidu s bratrským přijetím, jehož se mi v čítaloici
dostalo. Dne 26. února přijel jsem sem opět a
snad nový ktížek na bedrách, snad miserné počasí
bylo příčinou, že jsem se na avé okolí jinýma
očima díval. Dea byl ovšem přímo katastrofální;
eníh, Fiomanům dosti vzácná podívaná sypal se,
jek říká lid, jako s pytle, že ho leželo na 12 cm.
Vozků tu stálo v Matuglii dost, ale my sáhli
k modernímu dopravaímu prostředku, k nově ote
vřené elektrické dráze, brzy jsme však pykali a
pozdě ovšem vysvětlili si posměšné pohledy a p
známky kočů, kteří věděli, že pro sníh vozba je
znemožněna. Elcktrika udělala slabý pokus, ale
živou mool nemohla dál. Řídič pracoval vší silou,
a © marně, ješto biletář, jenš musil rábnouti klo
pstě, nebyl nijak s to, aby sám massy sněhové.
hromadící 8e pod koly, odstranil. A oa páz ge,
prosím, dívalo množství lidu pracujícíh», jenž ztobo
měl kratochvíli.

„Což pak nevědělo podpikatelstvo“, pravím,
v tomto případu akc ová společnost, „že věje již
od včerejšího dne a nevidí ty spousty sněhové jož

všecky ty bujné oleandry, fíkovníky, cypřiše, révy,
chlebovníky, citrony a pomeranče? Proč pak hned
z rána neposlslo sem ten zevlující lid, aby si
v tomto výminečném případě vydělal po koruně

do rakouské Nizzy zástap hostí, kteří jsou odká
sáni na elektrickou drábu; proč elektriku vůbec
vypravovali z rána, a nepřesvědčili se, bude-li
moci konati též svou slažbu, když sníh jiš od
rána se sypel?“ Mrzneme již plné dvě hodiny,
aniž bychom urazili čtvrt té hodinové cesty do
Volosey, až konečné povozy se dostavily, aby nás
z našeho zajetí vysvobodily. Ale neptejte se, co ti
lidé žádali: A jak si počínali, když jsm: jim cbtěli

,

i

dobrý lid, jenž před 23 lety vezl na bledské jezero
celou Českou výpravu. To byli chorvatští zuřivci,
u nicbž závist a zášť proti elektrickému podniku
rozpoutaly všecky vášně.

A po této stránce měl jsem ještě téhož dne
příležitost posnati darmošlapy opatijské, kteří ra
ději zevlují a posměch si tropl z cizinců, přiná
Šejících jim peníze, než aby přiložili rukou, neb)
aspoň elašně se chovali vůči hostům, z velké části
slovanským svým bratřím. Zde musí promluvit
k lidu, jenž je o 100 let pozadu, škola, kazatelna
a blavně tisk. Jak však rozamí svému úkolu tento
poslední, vidíme u oás a ne lépe tomu u jižních

krotí, co nezušlechťaje, nýbrž zesarovoje a k bez
ohlednostem svádí. Pryč i tu je autorita rodičů,
učitelů, úředníků a kněží. „Náš goldinar (zlatka)
za vaša dva“, zvolal jeden z lidu —patrně sebe
vědomý vychovanec strany dělení. Ti lidé json
všade stejní, jen oni pracují a jen jejich práce má
cenu. Lid vsdělanější nedá se špatným tiskem tak
lehko svésti a nesapomene tak snadno na slušnost

špatného příkladu, aby zapomoělna vše kol sebe;
proto e něho nesou podvratné zásady nejsmat
nější ovoce. Jak dvojnásobně hřeší, kdo prostému
lidu bere i to, co přirozený zákon mu do erdce
větípil, nebo co náboženství dobrého v tomto ericí
vsdor všemu zanechalo! Ještě dnes sychravo a ne
vlídno, prší, cesty neschůdny, žijeme v očekávání,
co přijíti má — zlaté slunko a 8 ním trochu ra
dosti do srdce, oamnoze pod břemenem choroby
sklíčeného.

Hospodářská h'ídka.
Důležitost vmítřní kolenisace nanovo

dokládá Hospodářský list chradimský. Voitřaí ko
lonisace jest pozvolným prostř. dkem, kterým lze
vylidnění venkova a nouzi o délnictvopředejíti,
Třeba zříditi okresní organi+ace osídlovací. Ty
zmocní se k nákupu a prodeji vhodných pozemků,
ke stavbám domků a k řízení stavby. Kapitál
opatřil by se půjčkou nejvýše na 3/9, zároči
telnou a 19, umořitelnou. Důvodem pro vnitřat
kologisaci venkova jest vedle nedostatka, i povaha
usediého dělaictva. Dělnictvo v okoli usedlé jest
nejspol-hlivější, jema na práci v sousedstvu zá
leží, proto ji spíše svědomitě vykonává — jdeť ma
o zaměstnání trvalé. První počin k otvoření orga
nisací masí vyjíti co najdříve z obcí. Kdyby
vnitřní kolonisaci vzal do rakou stát, stálo by to
mnoho drobné práce a penůz. Tedy zase jen-své
pomoc poslouží i zde venkovu našemu nejvíce.

Vývos emkru = Rakouska. Vkampani
cukeraí r. 1907—8 vyrobilo ge v Předlitavska
11187900 g rafinovaného cukru a vyvezlo se
4644.000 g VUhrách «yrobilose celkem2 941000
g a vyvezlo se 1,376.000 g. Celkem tedy vyrc
beno bylo v celé říši 14,131.000 g rafinovaného
cukra a vyveslo 8e 6,006000 ag. čili 4269, vý
roby. Přes zápietky balkánské, jež náš vývos v r.
1908 poškodily. vývoz cakru značně stoupl Polo
vice vývozu rafinovaného cukru jde do Anglie a
Hamburku, vývoz do Švýcar činí as "/, mil. g, do
[adie se vyvezlo 933000 g,» 274.000 g více než
loni. Vývoz do Turecka ovšem poklesl. Klesl
8 932000 g r 1907 v r. 1908 na 753.000 g. Toto

Surového cukru vyvezlo 83 r 1908 2 118592 a

suroviny v r. 1908 o více než 90%, Celkem se
tedy vyvešlo rafinovaného a surového | cakru
8,139.592 g v ceně 2265 mil. K proti 1856 mil.
K, kterouž cena měl vývoz v roce 1907. — Fran
couzská obchodní komora v Cafibradě sděluje, že
bojkot přece jen navytlačil rakouského cukru. Jak
mile přestane, ihned se rakouský cakr, a to ve
větším monžství, bude objednávat a kapovat Zatím
sic objednáván raský a Jiný cukr, ale jen v tak
malém množství, aby to na zatím vystačilo. Moozí
obchodníci raději ueobjednali ničeho když ra
kouské zboží objednat nesměli. A obecenstvo také
vlastně raději trpělo nouzi, než by jiné zboží místo
rakouského bylo kupovalo. Jen něco málo, a to
velmi draho, takže jistě s hrůzou bude jak ob
obodnictvo tak obecenstvo na dobu bojkota vspo
mínati. Zřejmo, jik mocný je zvyk a jak silnou
je zavedená a ustálená cesta obchodal. Přerašit ji
násilně, znamená všeobecné strádání a všeobecnou
škodu vlastní.

Brambory k sázení pozdnímuurčené
nesmí se nechati ve sklepě vyklíčiti. Zjištěno, že
brambory před vyšázením jednou vyklíčené daly
výnos o 6%, meaší. Proto nutno sazenice časné
v břesnu na vzdušném místě (na př. na mist) vy
sypati, aby až do vysázení zavadly; vždyt zavadlé
brambory dávají netoliko nejvyšší výnosy, nýbrž
také nejmíň nemocem podléhají V prvních klíč
kách nachází se pak uejlepší aíla, proto třeba
brambory opatraě gázati uby se jim klíčky neu
lamovaly Nejlepšími sazonicemi jsou ony, jež mají
klíčky '/,„ až 1 em dloubé. ©

Hlavní zásudeu zelinářetví budiž,že
jen malá „locha se má obhospodařovati, avšak tato
třeba co nejlépe vadělávati a yyažitkovati. Zeli
náfství jest nejvýnosnější, jestliže ge intengivaé
provozuje. Velká spotřeba haoje u většiny zele
niny ani nedovoluje, aby pěstování zeleniny nabylo
větších rozměrů, má-li se totiž vypláceti. Za sté

(dodavatel J. E. ndp. biskupa)

odborný závod pro veškeré
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Bákresy a rozpočty |

doporočení vid. dacbovbích.
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vající nouse o dělnictvo eelse na rozsáhlých ;:0
ehách půda jak náleží spracovati.

Dwoje housata získáme nejlépe,ki-*
na první vejce possdíme krůtu, po případě dvě
nebo tři slepice většího druhu. Ješto bousátka ce
potřebují meoho tepla a tudíž snadno i bez vo
dení se obejdou, vydaří se obyčejně tento spůs:D

noho vajec snášejí.
Vývoz a dovoz dobytka do R

kousko-Uberska. Vsbledemk nynějšídrah:té
masa nejsou bez jisté zajímavostistatistická data
o vývozu a dovozu dobytka do Rakousko-Uherska.
Loňského roku značně stoupl vývoz dobytka. H..d
oota vyvezeného práškového dobytka. činila

korun vítší než v roce 1907. Množstvívyrez
nébo dobytka se sdvojnásobilo. Nejvíce se vyvezlo
hověstho skotu. Hodnota toboto vývozu činila
okrouble 77 milionů korun. Pozoruhodco jest, že
loňckého roku vyvezlo se nejvíce hovězího dobytka
do Italie. Německo zůstalo na drubém místě. Lo
Italie vyvezlo se 103.365, kdežto do Německa tu
liko 94.906 kosů skotu. Dovoz dobytka do Ra
kousko-Uberska byl nepatrný. Dovezlo se loň
ského roku pouze 46.695 kusů v ceně 4 milirn?
korun a 4411 g mase v ceně 1 milionu korun. Zo
Brbeka přivezlo se 3254 kusů hovězího skotu a
20970 kusů vepřového brava. Dovoz dobytka ne
byl pro svou mepatrnost s to, aby vykonával ně
jaký vliv na vývoj cen tazemského dobytka. Na
proti tomu silný vývoz dobytka nezůstal bez účinků
na zásobování domácího obyvatelstvu masem a
ovšem i na Ceny masa.

Ku sv. biřmování

praktické dárky
zavelicelevnéenyzabtí G

V. Šolc, Ť
slatoík a stříbrník,

přísesný 
soudní saalec a odhadce

v Hradei Králové. |

slatých, br C Knostá a
kodie vieko draku

Prodej se zárukou.

Nábytek z ohýbaného fen

G=

Nejlepší sukna,
moderní panské i dámské látky a

potřeby krejčovské
nejlevněji koupíte v prvním ryse českém,

osvědčeném velkozávodě

Lužný A (riica v Brně,
ned Tukéšezám. čis. 80, roh Vosoléal čs 6.

Skvostné vzorníky zašleme ma požádání
zdarma a vyplaceně pouse ma mistry kroj

čovaké. Žádojte je proto vědy u svého mi
stra. Uspokcjí vás v míře netušené.

Zbytky
ka všemu se bodicí mámo stále na skladě.

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabásí

Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

smrk, borovici, modřín, akát, dub, obyčejný a ame
rický, borovici černou, hedvábnou, jasan, javory,
olše, břízu, jilmy a mnohé jiné druhy. Žádejte
cenník, který obsahuje krátký a jasný návod

pro neodborníky.

Nejlepším mýdlem jest

| mýdlo s vranou |
s touto ochrannou známkou.

u9912
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Vidoň 1906 Zlatá medalie.

BonNW1906. Ziatá medaile.j Praha 1906.I. cena. Diplomčestnéhouz :1|
ktoré jedině kupujte a žádejte“ |
„MONOPOL“

akciovásvíškárna a voskárnav NLR. leslari. |

Židle z obýb. dřeva Křesla bov růsných úpra- s. =
váchod E 870. P Pe Pal

Kleal šroubu
Stojanya věšáky od.. K 19—

s obýbaného Sedátkanašrouba
dřevaod K 20— od... El3—

a jiné, v nejmodernějším provodení

S“ a < cenách nejlevnějších “U8
nabízí velkozávod fy.

J r Praze,
rr 00xvákký

O00000000000000000000000

Nejlevnější nákupní pramen
voškorýchpříprav

aozdcbprošvadlenya krojší,
kněžskýchkolárků a náprscnok

Fejg! A4Byčiště
Hradec Králevé.

Divadelní ulice.

Prádle — Nákrčaíky — Deštaíky.
Šle — Kapesníky — Bakavice.

Šačrovašky.
Výhradní prodej „Trinmfaly.“

900503000000000000000O00000000000000000000

3O00000000000000000000



Pp. sklenářům a zahradníkům
pabísíme sklo tabulové do pařenišť

M

Mkrátšá 11b aklenářikéhoAE zPt| o mák
26krát26cmpo181 | Sklenář.saračeněvysk.26krátB0empo16h| diamantykusza6K.
S0krátB0cm po 17h Dodásím
S0krátéž om po l9 hb © kamkoliv drabou.

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.
"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické ventt=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Taatalové,Vel
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veško

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

vwHradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

-

JOS. SOUDILA
o závod řezbářský

v Hradoi Králové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultíky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
vemstvo, že zhotovuje též všecky části Za
řízení kostelních v -obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

WP*>Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

větěvoval móšťanskou školu.

pokoj a kuchyň s
šenstvím ve u města
hledá od 1. května t r

Časopisy —„bitmila“, „Anežka“
a „Vátlav“! Na jeden předplácí

ASve ročně 2 K, při hromadných (Bej
D2nM| méně10)objednávkáchpouzaK1:60.

Objedaávku napište: „Časopis
„kadmia“ („Anežka“, „Váslav“)

v Č. Badějovicích.

Neršlirenky
všeho druhu *

Biskupská
knihtiskárna

vHradci Králové.

PŘI SVĚTLEUMŘICM!
-VMÍSTEne apěpýpyAOL

Lao a SOOA LNNN
NA DA 12AA D26301901
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pravý ústecký, po mnobá desftiletí vy
hlášený žaludeční likér pod názvem

(ea Aměrs de kondres
M| lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ústi n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.

eognacu, srěmské slivovice jakožipv jam.rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pámům obchodaíkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Odebírejte v každé oboi
krejearevý týdenník

„Wenkovan“/,
orgán „Sdružení českých katolických zemědělců

v království Českém“.

Vychází každý týden ve čtvrtek.
Na „VENKOVANA"“ předplácí se: Aby mohlo na
vosku býti čislo sa 1 krejcar (2 haléře),zasílá se
poštou pod jednou adresou nejméně 6 výtisků.
(Tedy 5 výtisků me rok 5 K 20 b). — Při zásilce
meašího počtu výtisků předplácí se na 1 výtisk
ročně 2 K 8 hal. Odběratelé mají nárok na bez
platné právní, zvěrolékařské a hospodářské porady.
Předplatné a objedsávky přijímá administrace

VENKOVANA“, v Prazo-iL, Opatovická ulice
čís. 10.

Hleďte, aby v každé obel odebiral se
„VENKOVAN“. Požádejte několik čísel na
ukázku zdarma.

9 | « .. . M M 0

Velkorestaurace
OChoděra-Wacek

02 VPRAZE,00
na Fordinaadoké třídě

„

p a
Jost stálýmdostaveničkem
hostí = venkova a dopo

rouěí .“ jim ce nejlépe.
o A

Poutní pokrmy všdy jsou

.“ pohotově. “

„ NE

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
"deporačuje závod svůj veledůstojnéma | dacho

"vamajvua el. patronátním train k opravovánía

oltářů, kasatelen, kříševých cest
1 veškerých chrámových předmětů, jakož |

k opravě pemníků,
náhrobních křížů,

„anení písma arůznýchpředmětůveaku0e nalo
„majícíchza oemymírně. —Taktáž dodávámoslé

nová chrámová zařízení
"© každém sloku a provedení čistě omějeckém.

dínoho pochvalných uznání po Facea bronsovávtátn: svýstavy©Pariablelel.
(MD>At adu z 102U

O. k. mlstodržitelstvím koncestsraná.

Realitní kancelář

Inž.G, JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

„abraniční.

Kancelář „HůótelHyrši“.

Zápisné 5 K

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

se zahrádkou nebo polem koupím v Hradci Králové
nebo v nejbližším okolí.

Legitimaee a
de důvěrwých sohůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
se dno 15. listopadu z. 1862
: dostati sze levně s

vHakgskékatakámév HrudáKriené

(not
fonogratý,

desky a válce
nejselidněji koupíte

v olektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hrados Králové.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 88
dostati lze 1kus za 3hal. —50 kusů

sa 1 K

v biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

KOX
L Prmí český katolický zárod re Výdní

František Ruber
Dfina ku vyšívání

— zhotovení ke

RÁŘIŘÁŘÁŘÁŘÍÍÁÍÍÍÁÍÍK |" PROV “ "telníchrouch,
| korouhví (baldaPrvní česká křest.-soc. svépomocná firma chinů), nebes a

v Hromově n. Met. spolkovýchprape
rů; na požálózí
obstarám též

ješ v domácnostijsou třeba, vyrábía levně dodává atd.

Tkale.výrobníspoleč.„VZÁJEMNOST“ Vídeň,
v Hronově. Král. České. . VII. 0., Kaiser

Vzorkyacenník zasílají se zdarma aÍranko utrasneč., vedleLa

potají se naspět jen tenkráte, nebylo-linic o Chráma
sdnáno M Na ukásku sasáléOPICE sevšefrance.

vobrovskémvýběru, vkvalitě

Kněžskéholárky.

o

nejlepší a vosnách nejlevnějších

Objednávkyobratem.

dnem1. dubna 10068počínajíc.



Doporučujeme

Nejlevnější a 1ejvirnsnějí

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

she Jos. Ježek,
(© v Bradci Králové.

- Žádejte cenniky.

G6 I GODMGSDX683X683X

Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
— nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetmá uzmánmí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méke ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Wolejeomnélátky na taláry.
| (Též na splátky bez zvýšení cen!

XGE3663XG83X 683X683X

Šeob. úvěrní společnost
tapsnné společenstvo s ručením obmeseným

v Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
==za 49o až 5" =

-úrok a to dle výpovědí.
689“ Složní lístky na požádání zdarma. “U

Uhlí **'opšíjakosti

ABDXABI

C3XXCOSX683X

nei
.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem —

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

- řetízky, prstehy, náramky,
hy jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, ziatnika hodinář|
v Rychnově n. Kn.

„Bolidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
odným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Při NP RNENNÝHRHR

eggán „Sdružení venkovaké mládeže v Čecháck“,
vždy 1. a 15. kašdého měsíce. Předplácí

se 1 výtisk 1 K 70h ročně, při odbírání nejméně
6 výtisků1 exemplát po 1 K 20 h ročně. Redakce

a inistrace časopisu a |+ Praba II., Opatovická ulice č. 10.

Žádejte číslo na ukázku!

K DOBÉ POSTNÍ: KRÍZOVĚCESTY,
VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE

jakož i sochy Těla Páně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ,

Dilna pro soebařství, řezbářství a práce
kostelní.

= = Palmy -= -=
stromovité a keřovité

pro kostelypředoltáře,předsochysvatýcha p.

zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2—3 Palmy keřovitě 1—3

metry vysoké kus za 6, metry vysoké kos za 2,
8, 10--16 zl, 3, 4—b sl.

PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍHROBY.
KRÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ I MALOVANÉ.

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ
Klečící „ANDĚLÉ“

a TĚLA PÁNĚ
ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ).

nad
SL STE:
ZM jak:ČEBiliE
zp I

;10fagady

0)
10Ůl LfAm
©

l

Paramenta.

Ignáce V, Neškuda syn -|
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku (8

se na požádání franko zaálou.

pda

j-ánásě(3

p

nápění

[8-0bráeý,fažnévjnd$-Jad-ua

LENFANEUEVEURELIEÍT

L

| takbilůjakoprádlo jemuž
Třižándo vyvářku

sSAPODJITs
svůní fialkovou.od firmy
JOSEFJELÍNEK ntepLá

G5 24 s

vé | dan Aryšnín,
a (J.Sylvaterův
k NLA S synovéc,nástupce)

| ZAP odborný
: ak U uměleckýzávod—

BS Z ŽE o- Malbu

dp) | kan kostelních,
a Kb PRAHA

č. 145 st, Malá Karlova
ul. čís. S9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročaje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjesnoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se šelesnými
rámy, sílčmi vsasením.

Veákeré rozpočty, akizzy | odborné rada besplatsé, beze
vší závaznosti ka definitivní objednávce.

hd

aPOPYZTYTITITYGay

WUXWTEN)běCa

Založeno roku 18346.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujeal dope

rnělti veškeré kostelní nádoby a
a to: monstrance, kalichy,

dlbáře, zádobky, paténky, paciikály,
ovícny, lampy, kaditelnice, kro
atd. své vlastní , předpisům

Ja oírkevním vyhovojící. Btaré před
7 měty opravuje v původní intóncí a

v ohni alstí e stříbří nebo proti do
platka. aa nové vymáňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bes závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdes ,

Silad slatýcha stříbr: klenotů, jako:řetěsů
madonek, atýnků,nárčmků mld.1:Notářské
protony, Jídelní náčiní ze stříbra pravého

1 čínského vědy na akladě.

JAM STANĚK,
paalěaciselour

Praha L, u. Karoliny Světlé, čís. 10..m



Důvody české oposice.
Katdý samostatnější krok katolicko-ná

rodního poselatva byl podezříván, každý svc
bodnější nábled a čin dle mínění protikutoli
ckých fanatiků směřoval k vlasti zrádě. A —
přitom si sociální demokracie mobla činiti, co
ji libo. Po strašných politických poráškách
nemyslivého radikalisma dalo se doufati, že
jednání katolického poselstva konečněse začne
posuzovati střízlivě, že rozvážná politika na
lezne rozvážné posuzovatele. Ozval se znovu
zaslepený pokřik o zrádcích. A najednoo, když
se tolik „pomábalo národa“ planým křikem,
z něhož si Němci dávno nic nedělají, pracovali
naši pilně dál, až došlo k Slovanskéma svazu.
Teprve teď, kdy půda k výsledným rozběbům
dobře apevněna, odvážili se našinci k rázné
oposici.

-Dr. Hraban vyložil v „Centra“ důvody
katolických poslanců pro oposici. Z článko
vyjímáme: „Poslanci katol. národní — za c
statní mlavit nejsem povolán — 8vým postu
pem vůbec, ale zvláště v zasedání předvánoč
ním dokázali úplně dostatečně, že json samo
statní a že maj: v plné míře odvaha jednat
dle přesvědčení. Proč však ve chvíli uzavření
poslenecké sněmovny prohlásili sa solidárními
se všemi ostatními Českými stranami — důvod
pro to natno bledat prostě v tom, že běželo
„o prestige (lesk) české poliliky a věc národní
eti. Nebyla to obstrakce radikálů, která způ
sobila sloučení všech českých stran, žádná „vy
děračská politika“ a také ne ochromení par
laméntu nebyly zde pohnaotkoo, nýdrž nesnest
telmosiněmeckéhoveta(savrhovacího„práva“), před
nímž vláda ustoupila, vším tím jest vínna.

Vždyť radikální obstrukce byla známým
prohlášením předsedydra Weiskirchnera ukon
čena, dobattu o vládním prohlášení šla celkem
evoa cestou — tu věak přišla řeč dra Kra
máře, odpověď Matajova a co dále následovalo.

Zdržoji se úsudku o tom, byl-li právě
v té chvíli na místě více než temperamentní
výrok dra Kramáře o „lompáctví.“

Chci také správci ministerstva obchodu
dru Matajovi přiznat tolik spravedlnosti, že
výrokem „přípustný“ nechtěl ublížit národnost
ním citům národa českého — ačkoli bylo pří
kazem opatrnosti býti ve chvíli všeobecného
napjetí ve volbě slov úzkostlivě vyhíravým.
Ať už jest tomu jskkoli, bvuře rozhořčení pro
pukla, hlas cita převládl. Ale přece bylo by je
děné slůvko s vládních lavic stačilo, aby všecko se
upokojilo. Místo toho však přišlo německé veto
a s vládních lavic nesmělo se stát naprosto
žádné prohlájení. A ta není divu, že čeští po
slanci pod dojmem tímto nemohli jednat jinak,
než právě jednali.

Německé veto spůsobilo už mnoho zlého,
roto musí býti zlomeno, má-li nastat pokoj.
ochopil bych takové veto, neměl bych je a

nemoblmítNémcůmza M kobraně ve chvíli nebespočí a
jako prostředek posledná. Ale ježto se ho užívá
při každé i nejmalichernější příležitosti a toi
tam, kde neběží o právo německého národa,
stává se nesnesitelným...

Nuže, za takových poměrů nelze 96 divit, že
ustupování před tímto vetem, kterého ce užívá
docela neoprávněně i v sáležitostech ryze če
ských, nemůže v nikom vzbudit důvěra. Toto s
nic jiného bylo důvodem, še došlo k bouři ua

českých lavicích. A každý, kdo jen poněkod
vysná se v psychologii (dušesloví), uzná, že věc
jest úplně vysvětlitelna.

o konečně následovalo: sestavení zového
kabinetu atd. atd., všecko to nebylo dle toho,
aby mohlo přispětk upokojení ve slovanských
kruzích poslaneckých.

Strana kalol.-národní je stramou lidovou a
také stranou stát . Takovou stranou
ohceme zůstat a také vědycky sůstaneme. Ví
me, čím jsme povinni státu, víme, 00 máme dáti
koruně a jejímu vsnošenému oositeli, výmeodaž
talé, čím jsme povinní svému dobrému lódu a 00
lému svémunárodu. — Nesamosímeošádné oprat
dové státní nezbytnosti, každoa svédomitě splní

me, ale rosesnáváme mesi mesbylmnosímipro stál
a mesi nesbytnostmi, které jsou pro okamátk nutné
pro vládu“.

Jisté to bylovelikou koráží od Bienertha,
když týžsestavil vláda, jejíž většina členůjest
slovanským právům krajně nepřátelská. Tito
ministři že mají býti ze všech sil podporování
naší delegací? A proč křest. sociálové němečtí
svým vlivem neprosadili, aby Bienertbův kabi
net měl složení kompromisnější? Bienerth po
klonil se dne 5. února německéma veta, Čechové
vědí, jaký zálusk mají Němci na provádění ger
manisačních novot „via facti.“ Takovým způ
aobem se příliš málo prospěje balkánský poli
tice, i kdyby Rakousko sebe více se spoleha'o
na opportuoní postavení říše Německé. A ny
nější politika křesť. aociálů že ná býti polití
kou uklidňojící, křesťansky obrodnou? Tako
vým jednáním jen se oddaluje a kazí to, co
ve smyslu ačení křesťanského jest nutno pro
utiskované národy dělati. Jestliže obrod, tedy
obrod upřímný a nikoli hoaní vody na Wo fův
mlýn! Napřed jest potřebí reformovati politiku
všech stran očmeckých i vlády; pak tepr.e
diužno žádati od české delegace ochota k pc
volení vládních potřeb.

o

Volné listy,
Volná myšlenka. Dokázali jsme minale, že

vědeckéhonásoru světovéhonení. Ovšem jest jen
názor sdánlivé vědecký, jaký mají ua příklad
volní myšlenkáři. Nelze také s jistoton určiti,
zda vyznávají pantheism, všebožství, nebo hrabý
materialismu (poahoa hmota), neboť ve svých
projevech často přeskakují z jednoho do dru
hého, podobajíce se onomu pantátovi, jenž, 0
citnuv se v plesové dvoraně v okamžiku, kdy
badebníci spustili čtverylka, poškrábal se za
ucbem a pravil: Namoutě, teď nevím, mám-li
se dát do třasáka, či jest mi tancovati valčík.

Ale ať jest to u volných myšlenkářů
poubý materialism nebo všebožství, Haeckel jest
přitom vždycky. A jako jest Haeckel sám sobě
jediný, neomylný a na výsost vědecký, tak jsou
i volní myšlenkáři sobě vždy vědečtí a neo
mylní, čemuž na důkaz ustavičně drží sobě pod
nosem kadidlo, do něhož sypají vlastní svou
chvála.

Pantbeism až do dna vypíjí jmenovitě dr.
Bartošek, který v debatě královéhradecké nad
bodil, še zvířata jsou člověku velmi příbuzna,
že myslí a uvažují. I odjinad ozývají 8e hlasy
pantheietické, že zvířata tvoří i svoji mluvu,
což vše má účel dokázati, že doševní čionost
člověka vyvinula se ze základů zvířecích.Všichni
tito lidé, ovládání jsouce „vědeckou“ pýchon
a hledíce stále ve své zamilované domněnky,
na konec nejsou již aní schopni, aby 8i ově
domili, co pravá věda ojejich fantasiích povídá.

Všeobecné a srovnávací došesloví zvířat
podává jen skotečnosti, totiž pobyby, které
svířata konají za určitých vnějších podmínek.
Volný myšlenkář, jako dr. Bartošek, jest tak
naivně nevědecký, že tyto pobyby vykládá pay
chologicky, totiž dle vlastní své niterné sku
šenosti přisozuje zvířatům pocity, které sám
za podobných podmínek prožil. Pocity svířat
a jejich duševní jsoucnost vůbec jest antropo
morfická (na člověka promítoutá) domočnka,
nikoli však positivně zajištěná skutečnost. Potom
věřme volným myšlenkářům, vyblašají-li ve
svém zeleném sešitku, že nechtějí nic jiného,
než objektivní, positivně zjištěnou pravdu, kdyš
zatím sacházejí s vědou jako baroni Prášilové

Positení véda šádných domnének
a dásníchýchvýhladá, o tom musíme tyto Prášily

učiti, ať chtějí nebo nechtějí ; vědu může to
iko určovati pohybyzvířat dle rosmanitých
podmínek a podnětů, nemobonc praviti, mají-li
při tom avířata pocity, saámé člověka za po
dobných podmínek a podaštů. Učenec Loeb,
jak dí prof. Mareš, prokásal, že pobyby zvířat
jsou určovány světlem, tlakem, fysickými pod
něty právě tak, jako pohyby rostlio. Friedliia
dler horlí proti tomu, aby se vnášelo do otásky
živočišných pohybů člověčské a dašeslovné hle
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disko, ježto jsou orčovány příčinami, jako jiné
přírodní zjevy.

Kdyby dr. Bartošek nechtěl vypravovati
jen samé pohádky, mohl by mnobého dověděti
se od včelařů, kteří by mu řekli, že včely, tyto
snad nejpodivahodnější tvorové, nejeví nic, co
by svědčilo o rozamovosti, ješt) se nepřinčí
ničemu, nedovedoa nic nového na základě zku
Šenosti, nejeví žádné uzpůsobené činnosti, která
jest venkoncem vrozená, bezvědomá, strojová
a odpovídající jen na podněty. Zosře, jehoš
činnosti jsou stále stejné, takše se ničemu nepřímčí,
dlušno pokládati sa pouhý slroj, i kdyby jeho vý
kony byly sebe účelnější. Tato nemožnost zvířat,
vybočiti. £ daných kolejí, vyvrací ze sákladu
domněnku, že by člověk byl oa téže linii du
ševního vývoje se zvířaty. Vhodně praví tedy
H. Favre: „Dokud zvíře obírá se onou přímou
čarou, jež ma od prvopočátku byla vytčena,
shledáváme u něho di7y zračnosti: jakmile
však od ní se ochyloje, sbledáváme u ného divy
taposti. Zvířatům rozomové avažování schází
naprosto, protože nemohou vykročiti s oněob
branic, které jim jsou padem vytčeay.“ Jest
tedy na bílední, že voloí myšlenkáři i co do
zvířecí filosofie jsvu ae svým „ajomolancem“
v koncích neodvolatelně.

Volní myšlenkáři na podpora své d.m
něnky o myšlení zvířat vzpomínají často také
boddhismo, který věří, že daše lidské stěhojí
se do zvířat a proto přikazaje ochrana jejich.
Jest to přirozeno. Kdo věří, že ve z'lřeti žije
duše jeho otce nobo dědečka, wusí se zvířaty
zacházeti co nejpřátelštěji. Ze všech filosofických
vajec, která volní myšlonkáři obsedávají, jest
toto příbazonství s buddhismem snad nejpodi
vohodcější, jsouc označováno naivností a věrou,
pod níž hl.uběji klesnonti již ani nelze. Ne
volej také nikdo po svěrací kazajce; jestiť toto
rozamové poblouzeví velmi ticbé, protože volní
myšlenkáři sami ani nevědí, kde tento jejích
napapouškovaný žvast končí a kde počíná.

Můžeme o světovém názoru řeč skončiti.
Vědeckého názoru není a pantbeistický názor
volných myšlenkářů jest těžká, ponará mlho
vina, jejíž slabumysloost tím jasněji vystopoje,
čím asilovněji volní myšlenkáři rospřádají o
ní své rozhovory. A dovolávají-li se tolik zku
Šenosti, pak málo co jest tak jistého, jako že
jejich partie o rozamové Ččinoasti svířat jest
zkaoš-ností na prach rozemleta. Tito lidé ne
vědí nic o názoro, jejž doporačojí, ale přesto
o Bohu a nesmrtelné daši lidské opovatují £e
volati své ekřehotavé: ae! Jest to vědecké,čímilí
a nevědomosti sáklad vědeckého přesvědčení? Za
revolace francouzské říkali každému odvedenci,
še ve ové torbě nosí hůl francouzského mar
šála, ale devět set devětadovadesát velmi brzo

oznalo pouhým prohlédoutícm torby, že tam
hole není. Volní myšlenkáři bejlům, jichž oa
chytali, nastrkují víra, še ve svém ranečku
mají vědecké poznání, kdežto skotečnost vy
právuje jen, „jak ti chudí o své jmění přišli.“

Volní myšlenkáři, chtějíce býti floscfy a
nejsouce jimi, milají silné výrasy a pachtí 6e,
aby něco světu řekli. Tak na příklad orpatně
žádají, aby náboženství bylo se škol odstra
něno a aby kře(anská mravouka jako nedo
stačující byla zaměněna novoa. Dle sebevědomé
řeči jejich měli bychom očekávati, že novou
mravouku poskytnou ami. Protože však s ar
čitým vytčením pravidel nové sv6 mravonky
stále otálejí, vykonejme práci ta sami, neboť.
základy tu máme v jejich světovém násoro..
Není Boha, člověk jest vyvinutější zvíře Aa
končí jako zvíře. To jest velmi jasné, a jest
jen potřebí vyvinooti s těchto volnomyšlen
kářských předpokladů důsledky, vnichž nelze
vůbec pochybiti. Povastal-li tedy — dle táto
voloomyšlenkářské filosofie — člověk s hmoty
sám sebou a nemá-li cíle posmrtného, pak ne
má jiných mravních zákorů neš svou osobní
vůli. Vše, oo chceme, jest spravedlivé, vše, 00

konáno jest (opět Jestliže příčina, která nászplodile, nem než my, pak jí vsdáme

(eo papodobením její nískosti. JestližePoaze
mota sama jest naším“původem, jak„smořno dádati na nás, abychom něco jimébo



dělali, válaji se v blátě s říkali červům
Jstena tě a něše 91 Óímvice 0
snížíme k stesi, tím více notivoti budeme pří
činu, z níš jeme vyšli. Jinými elovy: člověk
tady jest, aby jedl a pill, Ihěl se dobře, aby

lakal, smál se, aby přacoval s pak amřel.
est to rávouka největšího sobectví a nej

besusdnějších smyslných rozkoší, je to mra
vouka, která dle přesného logického myšlení
uzavírá, že by byl bláznem nebo hlupcem ten,
kdo by kvůli blíšníma vzdával se prospěchův
nebo přinášel oběti. A to že má nahraditi ka
tollckou mravouku ve školách? Vbájce vypra
vůje se o medvědovi, jenž, chtěje pána svého
úbaviti obtížné mouchy, hodil po ní kamenem
arozbil pánovihlavu. Právě tak obratně volní
myšlenkéři řešil žněpokojnjící otázku po cíli
života a po lepší mravnosti. Neboť, hlásajíce
svým světovým názorem Čiré hmotařské uží
vání, nejen že nenahrazují něčím lépšlii ira
vonky katolioké, ale zabíjejí rázem veškeru
mravnost vůbec.

Ovšem — oni mluví o humanitě a mrav
ním zdokonalování. Ale nemají k tomu již
práva. Není-li tvůrčí příčinou duševního a
mravního života Stvořitel, nýbrž jen hmota,
pak nelze řícičlověku: baď mravně dokonalým.
Máme-li svoji naprostou příčinu ve hmotě, pak
jest onen požadavek neodůvodněným a nesmy
sloým. Proto voloí myšlenkáři, na podkladě
hmotařství doporočajíce mravní zdokonalování,
poskytají takové útěchy, jsko onen kat, jenš
těšil odsouzence na popravišti, že si pospíší a
že mu utne blava velmi obratně.

Humanita, účinně láska ka bližníma a
materialistický násor volnomyšlenkářský vy
lučojí se jako oheň a voda. Ovšem logika ne
konše a proto páchá Be proti ní nesčetně
bříchů, v kteréž praktice volní myšlenkáři jsou
dobře honěni.Nejprve zpodvracejí základy mrav
nosti a potom se jim uzdá deklamovati o hu
manitě, to jest, přinesou si umývadlo jako
PontskýPilát a amyjí si race...

Ohněm a mečem.Pod tímto názvem napsal
slavný Sienkiewicz úchvátný román, v němž
nádhernými barvami a dramatickou živostí líčí
obrana polského národa, proti němaž v XVII
století se všech stran hnali nepřátelé útokem.
V takové situaci vězí dnes katolická strana
v Čechách, neboť kde kdo přikládá polínko
pa obeň, v němž má býti apálena. Všechny
svobodomyslné strany v tomto ohledu pijí na
bratrství, a všichoi jejich řečníci, kteří umějí
i kteří neumějí mlavit, brousí si o katolíky
jazyky a — budiž prominout tento výraz —

ovyplakojí si jí ústa. Protikatolické novinyote
vírejí všechoy své průdachy a troubí hlasitě
do všech úhlů světa na poplach, snažíce 80

"zanášeti oheň a bouři proti katolíkům do po
eledního kouto, kde jen lidský tvor žije.

Za této zevnější vřavy děje se však
' skrytě něco, čeho dlužno si všímati především.

Nepřátelé, po většině ještě dosti neuvědoměle,
"taší, že katolická strana na politickém jevišti
nabývá významu a rostoucí váby. Obratné tahy
dašich katolických poslanců ve Vídni, jmeno

" vitě přičihění jejich o „Slovanskou Jednota“,
vrhají znatelné reflexy i domů do Čech a vy
tvořojí podmínky, za kterých katolíci musí
nazýváni býti jiš strapou politickou. Tvrdý
Jest los strany katolické. Sestoupí-li se kde jen
několik lidí, a vypustí-li do světa jen několik
dibv o pokrdkovosti a protiklerikálnosti svého
prokrarno, hoed jsou pohotově uovináři, kteří
z dacé tekové hrstky, krmíce ji a vyzdobajíce
příslušnými prostředky až do náležité výše,
vytvoří vážnon politickou stranu. Takto vy
zdobená a vykrmená strana, byť šila jen dle
jména, vyplňoje pak orčité místo v národě,
ježto dostala svůj dekret.

Nezávidíme ©však. takovým. stranám;
vzoikly namátkoua žijí jepičí život. Katolická
strana prochází ohněm a svého místa Si zí
skává bojem a prací, prostředky tedy, které
zajišťují trvalý výsledek. Nesena oživující my
členkou oáboženskou a majíc čilé pochopení
pro vážnou práci politickou a sociální potřeby
lidové, bude přitahovati vždy větší počet těch,
kteří posavad ve víra klamných frasí a Šum

- ných hesel jsou jí vzdáleni, ač cítěním svým
k ví dávno nálešejí. Všechny takové jest vy
bledávati a přičiňovati se, aby nalezli sami
rebe. Při tom všem stále dložno prohlobovati
eprávné nazírání na všecbuy události politické
u sociální vůbec. Prostředky výchovné, schůze,
řeči i uoviny masí milovati věcnosta slošnost.

úže se trpěti, aby výstřelky jedootlivco
vým vana byla strana celé.

Strana očeská, vynikejic rožbledem a
správným oceňovárám sil národních a sil ne
přételských, opesijela styku s lidovými vrat

vejní adrobné páce Strana mladočěskáradikálož bouřila, ak? dosthši snadného vítězství,
. zapomněla zpraoOvávati své voličea dorost.

Sirana agrárn, zmopojvší 6e snadně hospo

dářekých poviť, vybadpváných odpředohůje vpi)ne na povrchu sděděných (rasí a odůvod

uje svou důležitost řinčivými slovy. Strana

kato 6l správněútůdomaje, ře po olerých štouškéch s různými otranami ujůťe
v Jído zápastiti hluboké kořeny vášňou
postivou prací. Přoto již alibkě pošty úéikila
tim, že rasí el vlastní řečiště politléké činnosti
a še chápe se svépomocné orgapisace hospo
dářské. Jdou na nás obněma mečem. Tím více
jest tedy potřebí na naší straně bystrého vtipu,
dovednosti a houševnatosti, den po dní a týden
po týdnu. I v bouři mošno býti ticbým, ale
také nezvratným a nezměnitelným.

+ **

Něeo s hočsdářetví. V oznější rozhárané
době, v níž mnozí samozvaně pasají se na bo
hoslovce, častěji přibází se na schůzích, še se
troví vtipy na Písmo sv. Protikatoličtí řečníci

hrabají 60 se zálibou v tom, co odjinud psya rozličnými znetvořeninami obslohojí dráždi
vou zálibu svých poslochačů. Kamenem úrazu
pro takové bohoslovce jmenovitě jest snámé
místo ze Staróho Zákona, kdež vypravoje se0
Josuovi a zastavení slance na nebi. Bláznovatví,
povídačky, nesmysly! Tak vykřikuje řečník a
rozhlíží se s hloupou nadatostí po shromáždění,
aby vystihl dvjem svého řečnického talentu.

Zesnulý profesor Zenger rozepsal se jednou
o torn, že věda hvězdářská může sjistiti jedno
tlivá zatmění elance v blaboké minulosti — i
před tisíciletími. Dle něho bvězdáří všimli si
vypravování o Josnovi a počítajíce zpět, určili,
še skutečně v den Plsmem sv. určený bylo
zatmění slunce, jež bylo viděti s místa, kde
Josue s vojskem ieraelským bojoval proti ne
příteli. Slance cbýlilo se jiš k západo, když
na ně byl vržen stín měsíce, takže zmizelo
očím diváků, a po té, když stín měsíce přešel,
sluace nad obzorem zase se objevilo, takže
celý zjev činil dojem, jako by se bylo zastavilo.

Jiný zajímavý výklad, o hvěsdě tří králů,
přináší březnová brněnská Hlídka. Prof. frý
borské university dr. Grimme zkoumal berlín
ekou planetní tabulku, nalezenou v Egyptě, ve
spojení u údaji evaogalisty sv. Matouše, jenž
vypravoje o třech králích, kteří, vidouce ve
likou hvězdu, přišli na západ poklonit se králi,
jehož narození bylo jim tímto obsvláštním
zjevem oznámeno. Dr. Grimme zkoumá roli
„magů“, jak se také v Písmé ev. jmenují oni
tři moži od východu přišedší a přichází k tomu
závěru, ža to byla zvláštní kněžská slažba
hvězdopravecká, tehdy po celá Asii obecná. O
takové „magy“ běží ve vypravování sv. Ma
touše. Byli z východa —asi z Babylonie — a
mohli přinýsti dary, oeboťfkněží magové bývali
bohati, obdarovávání jsouce od králů, velmožů
a lidu. Hvězda, oniž jde, byla tak zvaná „con
janetio maxima“ (spojení velké) oběžnic Jupi
tera a Satarna, které se na obloze k sobě pří
blížily a spojily. Magové cestou pozorovali obě
oběžnice rozcházející se a zase eplývající. Krásné
a nápadné spojení stálo se téhož roko 4. pro
since. Ta byli již v Jerasalemě, kdež doptávali
se u Herodesa, u něbož bylo jim vyloženo
místo proroka Micheáše, jenž předpovídal na
rození Mesiášovo v Betlemě. Spojení oboa
planet celý prosinec rostlo a koncem prosince
psk se ustálilo (hvězda zastavila 8e, jak praví
evangelium).

* o
$

Maličkosti. Čteme-li o sopečném ovzdaší,
ve kterém žije přítomná Francie, maně vspo
mínáme revoluce, která vrhá svá znamení ido
budooenosti. Přirozeně —neboť takový ohromný
výbuch v dějinách, jakým byla revoluce frau
couzská, zanechává po sobě lví stopy. Pročí
táre-li stránky dějin rovolučofoh, setkáváme ve
Se zjevy vznešenosti a nízké surovosti. Pře
devším však poutá pozornost královská rodina.
která mucila pykati za hříchy, které na trů.ě
francouzském předchozími vládci byly nahro
maděny. Mysl lidská protestaje proti hlavním
činitelům revolace, že zardousili krále, který
již svou bojácností a nerozhodnou dobrotou
zasluhoval, aby ho bylo šetřeno. Jaké malič=
kosti drobdy mají veliké následky, dokazuje
útěk Ladvíka XVÍ. z Paříže. Ač obyváteletvo
pařížské znatelně ovládáno bylo již pouličními
suřivci a vraby, přece král stále odkládal a
stále vábal, rozhodnooti se k útěka. Když ko
nečně líně se rozkolóba!, dál se útěk s tekovou
neopatrnosti,která podnesvábazajeÚžasane
libost. Dle tajných útnlav gonerál Buillé čekal
na krále v orčitých místech s široce roztaže
nými vojenskými sástipy. Král, jduž, neopatrně
vyhlédaje z povozo, dál se v jedné vesnici
požnatí poštáistřša Dřobeťátň,dojei do sta
nice jménem Varennea. Drduet, výfálý drágodo,
se svým pleařem královský povoz v noci pře
dejeli do Varennbs a na silnici narovnalí klády,
sudy a všeliké jiné harampátí, aby povoz Musil
tastaviti. Někteří vojáci královi rychle slédo
vali povož a na blíáku čekal věrný Betilé.
Poštmistr 6e svým pomocníkdín jediní posta
vili se proti dražině královoké a kássli sYémia

králi, aby s prosa vyletl. Byl to roshoénýokářešik. Carlyle, důjepisto fráňteuskké řevo

lace, otéto kritické obvíli praví: „O,Ludvíku,
o tná Marie-Autoinetto|

tají $ Jel až db dřóhonej o nitralu, polookivěné etečnost? ve

liteti, banovnko Fřanků! J vědec
sehopno nějakého fozbodadti od té dd, ysačslo tlouci pod jméneti srdce, badiž Í
andbo nikdy na tomto ovětě. Což nemá třrůl
právo, jaké mají všichoi žebráci, aby netušššé
oéstoval po vlastní cilnici?“ Carlyle dototůje,

že král mohl a měl vzkříknonti: ab e
maě, tělesné stráže, postilionil“ Ca je dbkládá: „Můžemo si představiti v todito oka
mžiku bledé leknutí útočníků, jak sklesla
spodní čelist Drouetovi a jak po tk jeho
Sausse rozpiýval se jako lůj © u peci!
Představme si, še Ludvík jede dále; po něko
lika krocích probadi v těže věšhici mladého
Boillea, syna generálova, probodí přípřež a

husacy, kteří čekali, pode mšnně se svýmijizdními drožinami do Montmědy— a čelý běh
francouzské historie by se byl bral jinak. Žel,
s to nebyl obobý fegmatický muž. Kdyby byl
býval, nebyla býse francoozská bistorie nikdy
roshodla pod tímto obloukem brány varen
neské.“ Potud Carlyle, jenž výstižně předsta
voje maličkost, která v epochálním dějetvu
francouzské revoluce hrála tak příšernou a
trachlivou úlobu. Poučení to, kterak tajemným
způsobem splétá se tkanivo velikých událostí
a kterak dějiny závisly jsou často od zdánii
vých maličkostí, v nichž lidé projevují boď
odhodlanou ráznost, nebo trpně dávají ge ovlá
dati zevnějšími okolnostmi. Podobné maličkosti
té, která se stala 6 Ludvíkem XVI. ve Varen
nes, vznikají a zanikají v širokém a hlubokém
toko života neustále a lidé měli by ai jich
hodně všímati.

——6

Janák| baristaéhozboží
v oonáchtovárních.

B- Plšteol©vzorky!-UN
Bučníky: Kopeníky:

č. 850 bílý lněný |1. bílé 1 tet. K 220
m tet. 6 K 30 h/1.barevné přezné

č73. BObllý lněný K 2%
tet. 8K40h Kobile

Utěrky: K s měbkounapracmkou

| A.pololněnétet. 270| F zvébyzaK250. 1 —
č. 68 Iněně „ 480,5 > 2
č. 766 Ima , 780,1 » plátěné , d57„Ima . „0550

Prostěradla: © | py; objednávcekošil
č. 230 1. IněnéK 450 potno udati míru
č.290/, —„ „2?0|kol krku a délku
č.251 „la, 490 rukávů.

Skladdámskýchláteknašaty!

Obrana.
Zápověď četby mik v naší církvi

n jimde. Každou chvíli čtete v novinách dpy
účnický insert, oznamující, še ta neb ona kniba
jest nu římském indexa. Nakladatelství chce
těžiti z protikatolického fanatismu jistých
kruhů. Vydá knížka bezcenuou, kterou by má
lokdo koapil a již dělá „reklamu“ jedině ten
nenáviděný index (seznam knib zapověděných).
Radý nebo pokrokářský fanatik pak se mnoho
neptá po hodnotě. Jeho „vědecká a estbetická
opravdovost“ jest různými listy tak zpraco
vána, že věří slepě největším protikatolickým
nesmyslům, že uznává za krásno nejhorší od
padky protikatolické literatary. Kdyby nakla
datel oznámil, že ta kniha jest pochvájena
alovatnými kritiky, 80c. demokrat s pokrokář
by jí věnovali velmí málo pozornosti. Na té
cestě se ocitlo „nestranné hledání ryzí právdy I“

Nikde však nečtete v listech protikatc
lických, jak přívrženci protikřesťanských strán
se vší besohledností odvracejí pozornost svých
stoupenců od četby listů katolických; a kde
nemohou zmoci něco násilím, tam se aspeň
počklebojí tomu, kdo chce Čísti i obráno strany
napadané. .

A jak je to v církvích jiných? Dr. No
votný uveřejňaje o tom v letošním „Časopi

kutol. dochovenstva“zajímavésprávy,nnie ibálovny ysrl
kmiby katolické. V Asgili za



věděny věsskykatolické knihy. B. 1667ve
WWteaorka pastor E. Raďeskor dokasoval 19
svháčtním opice, že úřady mají povinnost nidáti
kniby všech těch křesťanů, ktaří nejsoo luthe
résy. Latherští také horlivě ničili a sapovídali
knihy kalvíncův ea Zwiogliánů přes protesty
postižených sektářův.

Na synodě kalvínské v Dortrechta roka
1674 ustanoveno, še má být lid vybídnat, aby
nečetl knib kacířských, ale učinil o nich ozné
mení. Koibkapcám se nařídí, aby takových
eni netiskli ani neprodávali. Budou konány
bedlivě domovní prohlídky; oalezená škodlivá
kuiba bude zoičena. Basilejští kalvínci docela
Davida Jiřího Hollandského dali s hroba vy
kopati a s knihami jeho i a knihami Karolo
etadiovými bo opáliti. — Tedy ta „očistná
horlivost svobodomyalných kalvínců“ neštítila
8e ani byeniemo. Kalvínská synoda Flanderská
rozhodla r. 1678, že nesmí býti vydána žádná
náboženská kniha dříve, pokod nebade od kal
vínských odborníků prozkoumáaa. Na četba
knih zapověděných ovaleny nejpřísnější tresty:
vybcaoství i smrt. Jsou zachovány celé evan

gelickéindexyknihKAMelanchton (pravá roka Lotherova) pro
hlásil, že mají úřady v jednotlivých místech
vetanoviti tiskárnám jisté inspektory čili cen
sory, bez jichž dovolení nemají se kaiby vy
dávati.

Ostatně netřeba se dále šířiti. Vědyťevan
gelické indexy byly jen přirozenou a nutnou
výslednicí násilnické soustavy církví „ref.r
movaných.“ Jestliže byli od protestantů přímo
kratě pronásledování lidé jiného emýšlení, tím
apíše si smlsli kacířští fanatikové na knihách.

Dr.temborka v pasti. Dr. Štemberka,
advokát © Rychnově a přední sloup pokroká
řů, naříká si na spravedlnost. „Spravedlnost
nemůže býti besohlednou, nýbrž masl býti
ploa ohledů atd.“ Podobné lamento p. dra
Štemberky čteme v „Osvětě lida“, Někdo si

pomyslí, že dr. Štemberka z vrozené nestran
nosti litaje nějakého „klerikála“, jenž opadl
v ruce přísné spravedlnosti, ale domněnka
tato byla by omylem, protože amíněný nářek
vyplývá s poznání, žesákon platí také pro po
krokáře. Páni z pokrokového tábora beztrestně
lospí lidem čest, nešetříce ani zákona ani lid
ského citu. Pan dr. Štemberka si dovolil
v „Osvětě lidu“ oveřejniti obsah soukromého
dopisu, jenž byl sice poště odevsdán, ale adres
sáta nedošel. Dr. Štemberka zná jistě zákon o
oehraně tajnosti listé a písemností z 6. dubna
1890, č. 42. ř. u, jenž ustanovuje:

$ L. Porašíl-li by kdo tajnost listů čili
psaní a jiných písemností zapečetěných tím, še
by je proti právu otevřel, nebo za sebou za
dršel, pokutován badeza to jako za přestapek,
aš není-li v obecním zákoně trestním na ta
kové porašení nic přísnějšího vyměřeno. Do
pastil-li se toho přestapku některý úředník
mebo elužebník nebo mějaká jiná osoba ve ve
řejné slažbě stojící a vykonáváví úřadu svého
sebo slažby své, tedy bude potrestán vězením
až do šesti měsíců, kromě toho však pokatoa
poněžitou aš do 1000 K anebo věsením až do
tří měsíců.“

Zákon jest zcel+jasný, ale dr. Štemberka,
-obhájce práva, uveřejnil dople tiskom, jsa

přesvědčen, že sněmovna ho nevydá. Pod tis.vod imemuoitou provozaje „Osvěta lidu“
scela sprosté zákořnické přepady po léta a

i si myslili, že mají na bezectnost výsadu.
Bylo úotno šikovně p. Štemberka vypaditi
s křoví tiskového apřívásti ho do rokou spra
vedlaosti, která nesmí dosud dělsti rozdíl
mesi pokrokářem a jiným občanem. Žaloba
byla podána na neznámého pachatele a p. dr.
Štemberka volán za svědka podlého činu. Pan
doktor nechce vysraditi; proč nechce a ne
může, ví nejlépe nám, ale před veřejností se
omloová, že 8e nechce dopustiti vyzrasením
pachatele podlosti, jako by to bylo zcela
mravné, když pod oveřejnéný sookromý dopis
se podepsal. Trestní prakce ovědka renitent
mího trestá pokoton i vězením, čímě dr. Štem
berka dostal se do pasti, kterou chce vylíčit
jako nespravedlnost Loegrovu. Tak to dovedli
pokrokáři daleko, že ani Jistovního tajemství
nešetří a skrývají zločin, který spáchal prý
nějský očitel, toť se rozomí, še pokrokový.
Strana pokroková má krásné soubvěsdí práv
ajoké ve prvém vedení: dra Štemberku, dra
Lhotu a dra Bončka.

Politický přehled.
Doe 10. března zase oterřely ce brány po

elanecké sněmovny ve Vídni. Baron Bienerth
«e členy kabinetu vatoapil do eněmovny za lo
„Šeasu českých radikálů. Předsednictví převsal
weším dr. Fovuke jako president dle ujáří. Za
pomněl Němec Funke na rosvratnou činnost
německých spoladrohů svých sČech, kdyš vy
bísel puelance, že jako zástupci lidu mají ob
bojovati práva Ústesní a asobodu, na smích
rovnoprávnosti zašla jaho rýsva: Pracajmo

opolešně pro blaha státy a národa a pečujme
tak o badomepost, aby historie jsko přísnýa
negáranný Boudce nás neodsondila. V nastalé
volbě svolea p dou sněmovny něm. křest.
sou. dr. Pattai 297s 342 blasů. Slovanská
Jednota usnesla se jednohlasně voliti za před
sedu dr. Pacáka, muže jistě v každém ohledu
vhodného, ale týž dostal pousa 108 hlasů. Dr.
Pattai nesvolen tedy absolotní většinou. K svo
lení jebo přispěli hlavně soc. demokraté vůbec
a čeští zvláště, kteří odevzdali prázdné lístky,
a že Rosíní volili e Němci; a Poláci volili také
Němoe dra. Pattaie. Slovanská solidarita u nich
ještě na sto honů pozadu. Řed nového presi
denta ačinila na sněmovna trapný dojem i
svým přednosem i svým obsahem. Místopřed
sedy zvoleni dr. Starzynski (Polák) 808 hlasy,
dr. Steinwender (Němec) 911, Zázvorka (Čech)
227, Pernerstorfer (Němec — soc. dem.) 207, dr.
Lagioja (Slovinec) 234. — Bar. Bienerth pře
četl svoje prohlášení, ale slova nebylo mu roz
umět, a to zase zásluhou českých národních
sociálů, jako by nic nemobli dokázat než lo
mozit. Návrh soc. demokrata Němce, aby se o
vládním prohlášení zahájila debata, padl. Hla
sovali proň 80c. demokraté, Raslni a čeští ra
dikálové. Pěkně dbají rozhodnatí Slovanské
Jednoty čeští radikálové, k níž ae blásí, a
která se usnesla nehlasovat pro debatu o
vládním prohlášení.

Bar. Bienerth jistě čekal na politickou
debatu o vládním prohlášení zvlášť se strany
Slovanské Jednoty, ale táž rozhodla ge, že ne
bode ani navrhovat ani hlasovat pro návrh na
zahájení debaty. Stalo se tak z taktického po
stupu a ostatně debata taková nemá nijakého
praktického smyslu, Škoda času. Slovanská
Jednota chystá důležitější návrhy, v jichš pro
jednání strany i vláda musejí přisoat barva.
Ooy pilaé návrhy týkati se badou zamýšleného
společnou vládou zašantročení Bosny a Herce
gGovinymaďarským bankám, používání policej
nich agentů provokaterů v Čechách od poli
cejních úřadů, neoprávněného zasažení mio.
spravedlnosti dr. Hohenborgra do neodvislosti
sogdcovské a konečně návrh stran persekuce
českého tiska. Slovanská Jednota vystupoje
důstojně, klidně atím právě mate v očekávání
vláda i etrany její.

Napětí rakousko-arbské dosnd nepovolilo.
Mocnosti sice zakročily v Bělebradě, aby Srbsko
nechalo všeho válečného bonření a všech po
žadavků naproti Rakoasku, ale to ve své po
třeštěné povýšenosti prohlásilo, še od poža
davků svých neustoupí hned, ale že je podá
konfereaoci moonosti k rozhodnutí a dle toho
pak se zařídí; s Rakouskem vůbec nechce ani
vyjednávati. Patrné mooný strýček ruský přes
svou rado Srbska, aby zacechalo řinčení zbraní,
a.ekrblí také sliby, še Srbsko přece také něco
získá. Myčlenka konference evropské vstapoje
oyní do popředí. Kunference vezme prý pří
vtělení Bosny a Hercegoviny jednodaše na vé
domí, ale ozná prý oprávněnost požadavku, aby
Srbsko a Černá Hora dostaly nábrada. Na
programfikonference budou prý pojaty projekty
drah od Donaje k Jaderskému moři a z Niše
do Soluně s se Soluní jako svobodoým pří
stavem, čímž by se balkanským státům dostalo
přirozeného spojení a mořem. — V Srbsku o
bražují se též proti tomu, aby byla s otáskou
obchodní smlouvy slačována politická otáska
přivtělení Bosny a Hercegoviny. — Vůdcové
většiny roské damy vyslovili ae jedoohlasně
pro zachování míru.

UMĚL PŘEDMĚTY AOBRAZY

RNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

o všech evropských jazyků s donáškou do domu
vpůvodních cenách dodává rychle asprávně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi EKrálové.

(Zalešeno r. 188).

Nové jísdní řády.Telefon č. 17.

fchůsi za účelem zalošezí politické organisace.

Móšnoříci, še ušpředemkde kdose na ni těšil
a to Marně stoho důvodu; jelikož přiní měl
přednábetí vadp. kanovník dr. Fr. Šale, »rofesor
s Hradce Králové, všude známý jakošto oblíbený
a slov. fečník. A radusteé očekávání věru naše
lidi nesklamalo. Neboť kažjý, kdo sledoval před
nášku vsdp. řečníka, v níš dokázána naprostá
nutnost orgasisaee katol. lidu za našich dob po
hnautých, každý, pravím, ehodoval se vtom, žetak
krásné, vlastenecké, věcné řečihned neslyšel. Proto
na tomto místě ještě jednon srdečně děkujeme slov.
p. řečaíku sa jeho krásná a nadšená slova a pro
síme Boha, aby mu žebnal na jeho zdraví a jeho
nevšední obětavost odměňoval sdároým výsledkeni
v jeho organisační činnosti. Sehůzi, jíš předsedal
vldp. vikář Ford. Zajíček a jenž také krátkými,
ale případnými slovy uastínil natnost organisace
vůbec, navětívilo tolik posluchačů, že mistoast
téměř ani nestačovala. A co nás těšilo, bylo také
to, te i z okolí přišlo mnoho posluchačů, z nichž
jmeuovitě p. Šverc, rolník z Rovně, vyšádal si
slovo a svojí kratičkou přednáškou, svědčící o pro
pracovanosti v otázce katol. hnutí, nás velice mile
překvapil. I jema voláme ardečně: Zaplať Pás
Bůh! Na konci schůze pak přihlašovali se členové
k organisaci a sice ve velkém maožství. Každý
pak, kdo domů odcházel po ukončení echůsze,pro
jevoval přání, aby podobné echůze konaly se ča
stěji. Saad i v tom, dá-li Bůh, bade všem vyho
věno. Další činnosti zdař Bůh!

Z Remeva m D. Katolický vzdělávací so
ciální spolek „Rovnost“ uspořádal u nás dne 7.
března v bostinci p. Josefa Vávry divadelal před
stavení. K účelu tomu vybrána fraška: „Místr Be
drník a.jeho chasa“. Jakým sympatiím se náš
spolek těší u všech slušných lidí, toho jest důka
zem, že sál p. Vávry byl tak nabit v pravém
slova emyslu, že by ani 'jablko nebylo propadlo.
Viděli jsme zde ve velikém podta zastoupeda in
telligenci města Ronova. Přispěchali k nám též
pašinci ze všech přifařených oboí: Kněžic, Mia
dotic, Bousova, Závratce, Cbvalovic, Biskapic a
odjinud. Ochotafcí, ač mnosí stáli poprré na
prkoech, vesměs všichni dostíli svým úlshám na
nejvýš čestné. Jmenovité zpěvy provedeny byly
bezvadně. Kus provásen častým potleskem posle
chačů. Věem ochotníkům jakož i ostatním, kteří ©
pořádání divadla měli záslabu (mozi jinými obě
tavý p. učitel Culek z Ronova), volá divadelní
výbor spolka srdečně: Zaplat Bóh! V brzka bude
se hráti opét. Naším heslem badiž: Pozaávejme
se, vzdělávejme se, milajme se, nebojme se, me
dejme se, Bůh s námi! Další činnosti: Zdeř Béb

Zprávymístnía zkraje.
RBehůznoměsteké rady dne 8. března.

České společnosti Národohospodářské sašle se ob
vytlý roční příspěvek. —8 vodním drulstsem pro
Pouchov, Piletice, Hradeo Králové a Vóhoše a
sdělí, že souhlasíme « návrhem miuisteria orby,
aby stoka, do níž ústiti má Piletický potok, pro
vedena byla + betono. — Poukáže se -k příjme
částka K 816, vyplacená c. k. řediteletvím pro
stavbu vodních sa 34denní snížení hladiay
vodní řeky Labe před jezem „bučavým“ — Vý
konným výborům všech politických stran zašle se
Žádost, aby kandidátem poslanectví ve IV. voleb.
okrese provolán byl zoatel poměrů českých men
řin, škol. rada Jindřich Metelka. —Žádost lesního
dělníka Jos. Kotka sa místo hrobalka při hřbitově
Novohradeckém postoupí se hřbitovoímu odbora.
— Pan K. Majer, e. k. rada z. s., daroval jmé
nem pozůstalých k uctění památky zesn. svého
otee ve prospéch ústavu chudých K 60; dárci se
vzdají diky. — Zpráva o činnosti policejní stráše
sa měsle únor 1909 vzata na vědomí. — Uděleny
byly dvě mimořádné podpory, jedná řádná pod
pora byla zvýšena a jedna žádost za příspěvek
na byt byla zamítnuta.

Na katolický ojezd darovali: po6
K vldp. Theodor Čermák, knór jobílár v Slatiňa
nech, vidp. Fr. Matouš, farář v Bystrci.

Orchestr České Filharmoníe do
Hradee Králové přibude19. dubnake 9 koz
certém, symfonickému a populárnímu.

Spěším plakem 49. s Hradce Krt
Něm. severočeské obce podaly ministerstvo války

hromadné petice, aby 42. pěší plukKrinon něm.národnosti) přeložen byl s Hradce ové do ně
meckého měste. Ale ministerstvo války samítlo
tyto petice, ježto neusnává důvodů, které
s národnostních štvanic. Něm. vojícům v ci
mikdo aepřekáší, zvláště daji-li ioni Čechům pokoj.

iotní odbor Národní Jednoty Me
veročeské v Hradci Král. konal 8. března val
noa hromadu. Schůzisa slabé účasti členů zahýjíl
předseda p. Ot. Vojta. Jednatal p. K. Kašpar
podal zprávu o činmosti za minulý rok oprágní.

V uplysulém období sostřeny národnostní kole:bylo tudíš potřebí zvýšiti podporu meažin. 
porována vydatně matiční úkula v Técbonípů,
přispěno též štědře uspořádáním úkol. slevongki
dívčího lycea. Mnobo Čenkých lirtá menjinám ga
úlláno. Založeny a rozmaoženymeatinové koikaray.

Místníobchod.greminmsaelunjilose o; vPasorama vynetlaza loňský rok 1.98867 K i



ho sisku. přednáška Pojmanova 11134 K. Odbor
pracova) všestranně. Vzdány díky šlechetaým pří
zniveém. — Dle zprávy p. pokladníka Zd. Ježka
činí přírostek proti roko dřívějšímu více 01.042 18
K. Do výboru jednomyslně zvoleni: pp. MUDr.
Leopold Batěk, Frant. Čermák, stukateur, Jan
Divecký. učitel, el. Marie Doubková, professorka
dívčího lycea, p. Zd. Ješek, sochař, p. Karel 8l.
Kašpar, městský kontrolor, p. J. E. Durcbánek,
kontrolor zálošny, Ph. Dr. Josef Pešek, gymn.
professor, Otakar Vojta, městský důchodaí, J. J.
Vrabec, gymn. professor, Pb. Dr. Okt. Wagner,
ředitel městského dívčího lycea, sa náhradníky:
JUDr H. Godaldiger, advokát, Hadolf Hacker,
c. a k. lesmistr v. v., MUDr. O:akar Klampar,
městský fysik, Jan Mareš, professor reálky a p.
Fr. Viktoria, obchodník, sa rovisory účtů páni:
Karel Janda a Josef Valenta, úředníci spořitelny.
V následovavším rozbovrora projednán návrh na
šeho odboru podaný rozbodujícím krubům a kor
poracím v Praze, by uprázdočný mandát poslance
do říšské rady za Vyšebrad svěřen byl v zájmu
českých menšin neúnavnému pracovníku a znalci
strasti českých škol v území zaoěmčeném a ve
Vídni panu k. radovi Pb. Dra Jiodřicbu Matel
kovi. Valná bromada pak doslovem předsedy akon
čena. — V ustavující achůsi výborové Do úá=
vrbu p. Diveckého zvoleni jako roku minulého za
předsedu p. Ot. Vojta, sa místopředsedu p. MUDr.
Leop. Baték, za jedoatele p. Karel Si. Kašpar,
za pokladoíka p. Z'. Ježek, a za správce pano
rámy a novináře p. J. E Durchánek.

Z Klieporova divadla. Trevalovodrama
„Válka bobů“ těšilo se značné účasti obecenatva,
leč je nesporno, že trochu zklamalo. Děj dramatu
vzat je z doby raské revoluce a velmi málo při
lebá k bombastickému názvu. Ester Geršomova
sa drahokamy zradí své souvěrce; přichází mstitel
Lejb. Rand, jenž Esteru miluje; bůh lásky pře
může ho na chvíli, ale pak zvítězí přec bůh po
msty. Pěkná jsou místa psychologická, jež velmi
působivě jsoa vyvrcholena, jinde však chatrný děj
zbytečně se vleče; poukazují na nevhodné rozdě
lení mezi drabým a třetím jednáním. Počet osob
zredokován na minimum, Což ovšem není vadou;
ale komicky působí, když ze šesti brajících čtyři
zabynoa. Hlavní roli E-tery hrala jako bost paní
Procházková-Malá celkem dobře a se správným
pojetím. Tlamený smích a Šum v obecenstvu hned
Da místě odsrudil věci, které (snad vinou kusu)
dopadly drasticky. Z ostatních zaslabují pochvalné
smínky Mandelblůh p. Huňáčka a ve třetím jed
nání Lejb Rand p. Paula. Přestávky trvaly déle
než bra sama. Jinak byla režie velmi pečlivá.

Dr. Aliguis.
. Darovali a v admioistraci naší složili:

Nejmenovaná na Seyvalterův útulek slepých 6 K,
„pantátové“ sbírku při večírku 8 K na Ustř. Ma
tici Skol., katol. jednota na Slezském Předměstí
pa katolický sjezd 20 K.

40. řádná valná hromada „Zál. úv.
ústava“ v Hradci Král. odbývána dae 9. t. m.
Předseda p. V. Collino konstatoval značný rosvoj
ústavu. V somvislosti se značným zvýšením akc.
kepitálu stoupaly vklady banky, tak že konoem r.
1908 dosáhly obnosu 322,247.98977 K, tudíž
stouply během roku o celých 8,596.690'839 K. Cel
kový obrat proti r. 1907 byl větší o 256,540.413
K 64 bal. Zisk za rok 1908 obnášel 401.179-10
K přes to, že obecným poklesem karsů jevila se
utráta na cenných papírech kolem 16.000 K. —
Do správní rady zvoleni pp.: Ol. Čerych z Jose
fova, V. Formánek, MUDr. Ant.
Za rovisory účtů pp.: V. Morávek, Fr. Vachek,
Ot. Vojta.

Beseda v Hradeli Králové pořádáve
středu 17. břes. 1909 pro své členy a jimi uvedené
hosty prvý programový večer s pestrým programem.

Nevý č. hamevník. Císař a král jmeno
val. vsdp. Ferdinanda Kotscheru, bisk. vikáře a
faráře v Maršově čestným kanovníkem kathedrální
kapituly v Hradci Králové,

Bouplatnýkurs odborného kreslení
-pro truhláře nábytku při městském průmyslovém

museu v Hradci Králové,přípoj mistrůmi dějníkům, zahójenp bude v pondělí dne 15. března
v Ó hod. odp. v čítárně musejní. Kurs potrvá po
6 týdnů a vyučovati se bude všdy v pondělí a
ve čtvrtek od 5 do 8 hod večer. Učelem kursu
jest obeznámiti účastníky kursu s výkony kreslit
skými, potřebnými v nábytkovém truhlářství, a
program kursu opraven tak, aby i pokročilejší
měli z kursu zisk. Počet účastníků omezen na 12.
Pomůcky kreslířské odbrží každý účastník zdarma,
jen kružidlo, má-li jaké, ať s sebou přinene. Kdo
se chce ještě pfiblásiti do kursu, může tak učiniti
v pondělí dne 15. března o 6. hod. odp. včítárně,

"kde se všem dostane dalšího vysvětlení. Vynčo
vati bude p. arch. V. Jeřábek, c. k. prof. řeme
sluické školy v Jaroměři.

Odsouzení před porotou králové
hradeckon. Mioulý týdes odsouzenV. Hanuš
Baros. 1884) pro zločin krádeže na 18 měsíců,
. Schreiber (nar. 1881) pro sločin medokonané

prosté vraždy na 8 léta, V. Tyrych (nar. 1889)
pro přestupek ublíšení na těle na 1 týdea, A. Ji
rásek (nar. 1887) pro sločis nedokonaného pod
voda — sproštěn, Ar. Šesfeld (nar. 1888) pro
sločia krudežena Ď roků, F. Hloušek (nar. 1868)

|přosločin kiúdeše na 6měsíců. |

Slovanská riviera. Na ralebnén po
břeší modré Adrie krásně položená města dalusat
ská Split, Gruže a rozkošný Dabrovoik, bonosící
se nádbernými paláci z dob své repabliky, pro
slulou boku Kotorskou a j. spatřítí možno ve daech
18 do 19. března v pánoramě Národní Jednoty
Severočeské v Hradci Králové za Bílov věší.

Na vadělání českých dítek v Del
ních akensich jazykem mateřskýmpřispěl
v měs. ledpu 1909 spolku „Komenský“ ve Vídai
II /3' Btrobgasse 45, který vydržaje 3 obecné
školy, školu pokračovací pro ačně o 3 odděleních,
2 opatrovny a 6 jasykových škol o 14 oddělení:h
Politický okres Hradec Králové: Černilov. Sbor
dobrov. hasičů b — Hradec Králové. V. Bayer
1 K, Dr. B. Honsák 4 K, Sociální demokraté „na
Náhoně“ 8-80 K. — Hradec Králové Nový. Obecní
úřad 6 K. — Nechanice. J. Rainiš 4 K. — Tfe
bechovice. Zpěrácký spolek „Orel“ 4 K.

Měsíční výkaz Záložního úvěrního
ústava. Stav vkisdů: (oa knížky, pokladniční
poukázky a běžný účet) v únoru 1909 korun
94,379.673 34. Eskont směnek: V únoru 1909
eskontováno kusů 1.835 v obnosu K2,729 658 28
Skladiště: V únoru 1909 uloženo zboží v ceně K
934.081—.

Z Třebochovie. Minulé neděle pokračo
vala sdružená živnostenská společenstva zdejší ve
evém cyklu poučných přednášek. Ačkoliv současně
konala místní soc. dem. organisace schůzi, na které
přednášel posl. Hadec a mimo to konalo se před
stavení v meškajícím zde cirku Kellerově, přece

naše schůze četně byla navštívena. Schbůzipr ma Hdil předseda tživoosten. společenstva oděvaího
p. V. Koleš, který představil pozvaného řečníka
p prof dra. Zachovala z Hradce Králové, jež pro
mluvil na thema: „O řádu živnostenském“. Pan
přednášející líčil úpadek a příčiny úpadku zřízení
cecbovního a další vývoj organisace živnostenské

novější. Tenor jeho řeči vysníval v ten smy:l, še
živnost. epolečenstva mnoho dobrého mohou vy
konati, jsou-li spořádaně vedepa. Za své vývody
řečník odměněn hlačným potleskem. Nato po
zodpovědění některých dotazů předsedající podé
koval panu řečníku a doporučil hojué účasti příští
přednášku, na které probráno bude tbema: „0 ú
věru živnostenském“.

Z Dobřenic de Nechamie. Správuákri
tika nechanických poměrů v „Obnově“ otiskovaná
nás velice zajímala. Vždyť my také 8 tómi pány
„0d péra“ máme svoje zkušenosti. My jsme žádali
okresní výbor za sdělení, máme-li dávat zálohy
vrchním rozhodčím. Zákon honební nařisuje okr.
výbora, aby měl dohled a zákon ten uváděl ve
skutek; jestliže by vznikly rozepře, má je sám
vyrovnati, aby nebyl rolník vydán na pospas práv
níkům Ale — okr. výbor na náš dotaz posud mlčí.
Bylo by to ovšem chnalostivé říci: „Zálobu dejte!“
Vědyt bychom se mohli tázati po příslušném pří
kazu zákona. A říci, aby se záloha nedávala? To
teprve nel Vždyť chodí na komise sami členové
výboru. Takové máme tedy zastání u zástupcův!
Starouškovi Teichmanovi se mnoho nedivíme; ten
má již příliš slabý zrak oa ty škody od zajíců
v obilí. Ale na 30 K sáloby by byl přece viděl;
ty chtěl. A p. Rašín? Ten jel nejdřív do dvora,
8 pány se vítal. Ti mu akázali cestu ne pole. Pak
šli na pole jinou cestou, kdež s ním vítali Be zas,
jako by nic. Bude-li teková komise ještě několik
let, pak raději pole osebat a jít a lopatami ke
dvoru. Podivné znalce nám posílá okr. výbor. Né
kteří lidé, kteří pro veliké stáří anebo noschop
nost dávno by měli seděti v ústraní, derou ge na
přední místa, jen aby bodné posloužšili sobě. —
U nás v Dobřenicích p ředital cukrovaru chce být
pomale všude. Jest cestmistrem a při stavbě školy
vykonával dozor jako technický znalec; nu — a
teď po tom snalci dělníci musili opravovat školu,
když pustil sníh. Museli upravovat příkopy. Do
záchodu voda silně tekla. A co činí v Raiffeisence,
tobo ukásku přinesly „Hlasy Vesk“ Jestliže se
někdo ozve, je sle. Četli jsme v „Hl. V.“ to ma
dávání na pisatele „Obnovy“. Jenšo ten vztek
málo pomůže. Nejsme sde totiš tak hloupí, aby
cbom každému silnému slovu věřili; my čteme
„Obnova“ i „Hi. V.“ Y „Obnově“ jeme nečetli
Jediného nadávkového slova, nýbrž adělení ne
sporných událostí. Zato však „Hl V.“ otřely se o
nás sprostou urážkou. Nám nenosí „Obnovu“ žádný
„Plátěnný had“ přes Babice a Zvíkov; vědyť se
s tro Čestoým listem nemusí někdo skrývat jako
s pašovaným zbožím. My si ji řádně předplácíme,
nám ji dodává domácí pošta. Jen al p. Vančura
koná to, co konal Has! Vádyťtho má před očima.
Pak ho pravda tolik mrset nebade.

Z Nechanmie. Jako emrtelně zraněný dravec
v předtušo svého akonu zonfale mává svými křídly
ma vše strany, tak i nechanický dopisovatel „Hlasů
Venkova“ v předtuše brského skonu své slávy mévá
jedovatým perem na vše strany. Jmenovitě „černý
plášt“ účinkuje na měbo jeko Červený šátek na
krocana a rozčiluje ho až do nepříčetnosti. Váecky
články z Nechanic v tomto ct. časopise aveřejněné
potírají nynějšíkrásné bospodářství na naší radníní,
jehož příčinou je samovláda, ale dopisovatel „AI.
Veokora“,nemoha ani jediné výtky popříli, vrhl

se pozpůsobu sákeřníků na jednotlivé RODY kterés tímtohospodářstvím nesouhlasí,a vychrlíl na né

po rouškoe anonymity takovou spouste kola, šeaždý ološný člověk s huusom tyto výpady od
sondil a posse nepatrná část stejné s dopitovatem
smýšlejících se skodolibě směje. Leč ke cti občanů
nechanických mohu poznamenati, že jich není ani
10%/,. Ovšem po nedávných procesech tiskových
v Praze může psáti směle a snad se dočkámo,že
bude někdo z protivných mu o00b obyjača také
s vraždy nebo něčeho ještě horšího. Ieu to „vy
soké“ vzdělání i te se ukazuje. Nechci smýkati
necbanické rodioy blátem, ta privilej ponezhávám
dopieovatelí do „Hl. V.“, ale vyzývám bo, aby se“
ku svému „ušlechtiléma“ článka veřejně přiblásil,
bych mu mohl poskytnouti přílešitost, aby svá tvr
zení také mobl dokázati. Já. ce pak přiblásím též.

Ze Mmiříe. V neděli dne 14 března 0 4..
hod. odpol. bude odbývána členská sebůze křest.:
soc. lid. spolku pro Holohlavy a okolí vsále Měst
ského hotelu ve Smiřicích. Promluví zde vldp. dr.
Fr. Reyl z Hradce Král.: „O charaktera.“ :

Ze Nememle. Projevené přání, aby usta
vující organisační schůze stoupenců katol. atrany
byla co nejvíce navštívena, vskutku ae také vy
plnilo. Dobrá vůle našinců to byla a pak věhlasné
jméno vysdp. řečníka dr. Fr. Šulce, kanovníka
z Hradce Králové, přivábilo na 700 posluchačů
z místa i dálného okolí. V pravém slova smyslu
bylo namačkáno. A jejich cesta nebyla marná.
Neb:£ řeč vyadp. řečníka byla tak krásně i vlaste
pecky propracována a s takovým nadšením a
láskou přednesena, že po ukončení uchůze přihlá
silo se 278 za členy naší organisace, což zajisté
výsledek velkolepý v našich poměrech, kdy půda
je tak horká. Odbočka Všeodborového sdružení
křeať. dělnictva dobrou půda by zde měla. Průběh
schůze byl velmi zdařilý, Svolavatel dp. Štěpánek
uvítal shromáždění. žáda!, aby důstojnost sshůze
byla sacbována. Pak 8e souhlasem bylo přijato
navržené předsednictvo a sic: pp: Josef Čapek,
předseda, Fr Kudrnáč, místopředseda, J. Sůza,
jednatel, P. Štěpánek sapisovater. pl. Balcarová
a pl. Štěpánková, zástapkyně žen. Zvolený p.
předseda představil a udělil slovo vysdp. řečníku,
který v dlouhé řeči své poukázal na politickou
situaci, jak zkrucování jsme jak v právech národ
ních tak i náboženských, Jediné východisko z této
situace viděl v dobré organisaci. Jedině v orgimi
sací je alla, život, vítězetví — v roztřlštěnosti
však slabost, zxázs, smrt. Přednáška 8 nadšením.
byla vyslechouta a výkřiky soahb'asu byly proje
vem, jak se líbila. Organisační výbor vzdává vysdp.
tečníko tímto veřejně nejerdečnější díky za jeho
obětavost. Pomyslíme-li, že odpoledne řečnil v Ho
licích a večer zase u nís, pak jistě je to láska
k věci, jež vede vysdp. řečaíka k této nerděčné
práci, která však přinese jednou jistou odměnu
— naše vítězství, a to každého těší. My se pak
přičíiníme, abychom přispěli k tomuto vítězetví
spojením — všdyť jsme Čechové, jsme katolíci!
Místopředseda p.. Kudrnáč pamatoval také na
Úatř. Matici Školskou; vybral na tento účel přes
18 K,.což zajisté s díky od místního odbora U.
M. Š. bade přijato. S nejlepším vědomím může se
Hci: ustavující schůze stoupensů katolické strany
de zdafila v každém směra. Nechť jen neochabu
jeme a v poslání svém jdeme udárné ku předu!
— Katolické dámská jednota přípravaje oa den
25. března předošíku „O Sv. semi“, doprovázenou
200 světelnými obrázky. Přednáška podobného
rázu zde ještě nikdy nebyla a proto jest očeká
vati, že návštěva bude projevem a nejlepší odpo
vědí, jakého jsme smýšlení, zase tém, kteří nám
opílají! Pamatujme vždy a všude, že Čím větší
budou překážky, tím aladšěíbude naše vítězství!

Sonemickému pokrokáři Věrumáte
sbraně proti katolíkům bodně ubohé. Otřepanon
frázi ma trási. A takovými prolhanými frázemi
nedá se ně lapiti žádný uvátlivý člověk Pravíte,
že v Sezemicích do nedávna se žil život politický
i společenský dosti pěkoý a klidný; alo teď! —
Ano, dřív si nechali katolíci poblavé šlapat, proti
řvavým schůzím necekli, nechali řádit pokrokáře
i socialisty; a proto byli „hodnější“ než jinde.
Kývat na prolbané útoky pokrokářského tisku, ne
hlesnout na tupení církve a přitom v církvi sů
stávat — to patrně dle vaší logiky náleží k cha
rakternosti. Každá strana mé právo 86 organisovat
k ochraně svých ideí, jen nikoli strana katolické;
tak aspoň soudí „svobodomyalaí“ naši pokrokáři.
Prý v Sezemicích nikdo víru neohrožuje! Tak! A
což ty surové útoky rudého a národ. soc. tisku na
naše přesvědčení? Tyuž přece trvají hodně dlouho.
I u nás se čtou přece volnomyšlenkářské spisy a
episy Macharovy, který nazývá křesťanství vůbec
jedem z Jadey. A proti tomu nemáme práva po
vědětí na obranu pravdu a crgavisovaným spůso
bem pončovati! Milý pane, „do dýmu hospod a
výparů alkoholu“ se sanášelo naše náboženství
v Sezemicíchuž dávno, než si katolíci vspomoěli i
v hostiocích je sami hájit. V dýma hospodském
si vyplabovali úste naším vysnáním lidé nejrůt
nější. A vy jste jich nikdy neokřikl. Teď teprve
choste okřikovati ty, kteří se domnívají, že bos
anec není pouse pro alkobol, karty, pro kouření

A še byl MUDr
Ryohter v „Obnové“ smýkán? To jest smýkáním,
uveřejní-li se spravedlivá a slušná odpověď na

dle staré, ovšedoělé plsničky tuto prolbanoa frází:

Jen z nejstarší české te



„Je to vlastně vyzbamenáním, koho „Obnova' po
tapí, a důkosom, že je to moc pořádný člověk;
my jeme nepož vůdyaky (!l bm !) četli v „Obnově*“
útoky jem na řádné, pokrokové občany.“ | Prosím
vás, neeblubte pe tak komicky svým slabým zra
kem! „Obnova“ posla besky rásaě proti Drosdovi;
tedy to bylo důkazem, še je moc pořádný člověk.
Odsoudila fackáře dr Lbotu; již proto tudíž dr
Lhota jest hotový avětec. Pověděla a dokázala Al.
Hajnovi, jak „Osvěta 1.“ bezectně a úmyslně lže,
Jak na naši žádost po důkasech odpověděla jedno
duše novýmopakováním drzých Jzí. Na —a proto
ten pokrokář jest mužem nejřádočjším, že a00l
„Obnova“ netnpí, ale ovádí zaručená, křiklavá
fakta. Zato však „Oavěta l“ apílá katolictvu způ
sobem nejsprostěím. Nazval-li sám pokrokářský
„Čes Učitel“, že „O3v.|“ jest stokou šploy, pak
už takové slovo mlaví za mnobé důkazy. Všecko,
co sde píšeme, můžeme dokázati spůsobem nej
jasnějším, ačkoli bychom dosti neradi třísnili papír
„Obnovy“ na př. ukázkami surových, pepických
nadávek „Osv. 1.“ Vy, pane pokrokáři, ovšem se
po téch důkasecb ani. ptát nebudete, protože je
sám dobře znáte; to si raději vymyslíte nové lži!
[ou — svoji k svému! A na lži, které jste naku
pil v „Osvětě 1.“, také důkuzy netodáte, protože
nemůžete. Spokojíte se zase uovon „vynalézavostí.“
Aproto není divu, jestliže proti takovým bezcba
rakterním prolbaným tiskovinám 86 organieují mi
lovnící pravdy a slušnosti, aby zabraňovali zesu
rověcí veřejného života. T lik zatím „oa doroz
aměnon“; že bychom vás napravili, tolik ani na
okamžik nedoufáme. Ale musíme vám d kázati,
že předivo pokrokářakých úskoků aliteráralch pod
rodů jeme dobře prohlédli, že si nedáme kalit
zrak my katolíci.

Z Hoštěnile u Wašle. (Dar.)Jeho Excel
lence vysoce urozený pan Alexander markrabé
z Pallavicini, majitel velkostatku dašickébo, ráčil
blabosklonoéě darovatí obnos 180 K na stavbu cí
sašeké jubilejní kaple v Koštěnicích. O eeni úřad
koštěnický skládá za značný ten dar uctivé diky
a srdečné „Zaplať Bůh!“

Vlasteneckýčín pekrokového „preti
klerikála“ v Borohrádlku. Obuvnícipracu
jlel pro továrnu žida Big. Steina v Holicích byli
nuceni zabéjiti stávku, aby dosíci mobli svýšení
msdy. Stávkokazem stal se £ bluposti lidské v Bo
robrádku trpěný jakýci Havránek, který přijal
msobo práce z továrny tidovaké. Rozeslány ve ve
likém počta tištěné letáky, vybízející ku protestní
schůzi proti Havránkovi, v nichž dog.ovně psáno:
„Ptáte se, kdo je ten verbít atávkokazů p. Ha
vránek? Velký vlastenec a radikál v našem městé,
vydávající se za pokrokáře,Sokola a prot klerikála,
který vým vlastenectvím s svobodomyslností rád
ve chvástá. A tento vlastenecký verbíř zrádných
deší etávkokazeekých dělá náhončího židovako
německé firmé a napomáhá ubíjeti chudá deské
dělaietvo, vpadá mu vzad, aby bylo zdoláno v boji
za větěí skývu chleba.“ — Tedy Sokol a pokrokát
— ubíjí české děloictvo! Jasně tu opět dokázána
prevda, že strana pokrokářská je strana židovská
s proto — „protiklerikální“. A tato smutně pro
slavená figurka Havrápkova, která v Chocni me
byla jit možná, přestěhovala se s malým ranečkem,
sle s velkými ústy k nám a chce zde bráti první
úlohu. A také jit braje. Vádyť svojí neztizenou
agitaci při posledních volbách zvolem za odměnu
vykonané agitační práce, ve prospách hlavně svůj
i Jivých t. sv. pánů, do obecního zastupitelstva i
do místsí školoí rady, ano £ téše hlouposti lideké
stal se i velitelem basičů. — Vyslovajeme své po
litování a soustrast těm, kteří o volbu jeho mají
zásluhu a tak si dali sami — mírně řečeno —
nejsmutnější vysvědčení neprozíravosti, což budiž
pro věčnvu paměť pozoamenáno. Co bylo Havrán
kovi o protestní schůzi veřejné dle pravdy řečeno
— jistě si nedá za rámeček! ©— Kdo někde ve
ovětě jest bez ceny a zcela nemožný, jen at se
přístěhnje do Borobrádku u bude li jen umět bodné
nadávat kněžím a posmívat se drze katolickému
přesvědčení — u nás jistí t. sv. páni ndělají jej
hned prení osobou. ou, jednooký mesi slepými
bývá vždy králem|

Z Čáslavě. Úmrtí. V pondělí 8. března
doprovodilo občanstvo ku brobu zasl člena městské
rady, býv. vrchního iuspektora s. s. dráhy pana
Schindlera. Zákeřná, několikaměsíční choroba uči
nila konec maži, jenž pro obec bude velkou
stráton. Co pro obec znamenal. patrno z tobo, že
byl jednomyslně před časem jmenován čestným
občanem. On byl tvůrcem plynárny, kteron vedl
s takovou svédomitostí, že moblo to byti přikladeem
všem ostatním referentům. Jen jeho přičiněním
překonány byly těžké překážky, jež tomuto obec
símu podniku se v cestu kladly. Podobně súčastatl
ne všech jivých prací a městská spořitelna ztra
tila v něm snamesitého znalce. Jíst) jest, že po
važován byl za předního činitele našeho města a
ztráta jeho bude značač pociťována,zvláště nyní,
kdy maje dosloušeno, mob! se úploé věnovati zá
ležitostem obecním. Nad hrobem promluvil za
četné účasti všech krohů občanstva i úřednictva
purkmistr p dr. Zimmer, akcentuje výborné vlast
Bostí jeho a ztráta tím atrpěnou. Pochováo byl na
stř. hřbitově vedle choti, jež břed 8 měsíci ho

yhngneí Odpočívej v pokoji! — Divadlo. I neIní odp předetevení „Jifíkova vidění“ téšilo se

plaému domu. Byl zastoupen zvláště venkov a
děti. Pablikam oddané a vděčná, což p. t. oehot
nictvó naše ploě také zasloužilo. Příští neděli
hraje se: Láska bdí“. — Dvojí překvapení.
Zpěvácký spolek „Hlahol“ chystá k provozování
starou, ale avěží operetu a studentstvo c. k. gy
moasia hudební a deklamatorní akademil. Přejeme
hojně zdara! — Pivovarský kartel či jak toma
naši předáci právovárečenstva Fikají eufemisticky
svaz, bode míti dobru dosti zajímavou ve valné
hromadě, kterou nesoublasící majitelé podílů vá
rečných svolávají na neděli 14. března. Zdá ee, že
náš pivovar zašel do věci, která mu nebude k pro
spěchu Zdraží-li pivo, postaví se proti němu ko
sumenti, nezdraží-li, postaví se spolukarteláři,
kteří prý jíž nyní brozí téžkými prostředky, od
váží-li se právováreČníci ze svaza couvnout. Dle
Usnesení svazu má býti 1. dubnem prodáváno pivo
čáslavské za 17 K hostioským. Zač přijde se zem
skou a obecní dávkou hostům, dá se vypočísti.
Byla asi provdiva pověst, že bude sklenice piva
za 9 dvoubaléřů. Kořalny tím jistě získají. Páni
si popřejí plzeňského, které bude dle dohody ho
stinských Čepováno o 2 bh laciněji na sklenici;
a o lid, kdo by ae staral! Čí snad 8e tím má
podporovat abstinentní bau í? Pak by to bylo
ovšem pochopitelné

Koupě| ©Obstarávání | Prodej

Bvůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DUŘDAN MELUNAM
koibkupectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát
v Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Z Pařížova a Vilímeva. Volebního

okrese Čáslavském, použila strana agrární hojně
k tomu, sby neproredenou doand organisaci do
ploila a při tom i rogestřela síť organisace ven
kovské mládeže. Snahy tyto vyvolaly pochopitelný
protitlak se strany stoupenců národní katolické
strany lidové a tek na začátku měsíce března po
loženy i v naší vesničce základy k organisaci
katol. mládeže venkovské, o niž hlavní záslaba
slskali si dop. Martin Klouda, kaplan z Ronova
a prof Fr. Kobout z Čásluvě. Pomoel katol spolku

1 sociál. demokratické. Dp. prof. Kohout ps sa
hájení schůze předsedou ronovského spolku dp.
M. Kloudou vyložil nataost i povinnost organisací
katol vůbec, mládeže pak zvláště a objasnil spolu
účel těchto nesbytných sdružení. Řeč jeho sledo
vána byla pozorně, jen za dveřmi ozvaly se cbví
lemi blasy odporující. Když však po sebůzi dána
byla volnost k replice, nepřihlásil se nikdo. P.
př-dseda konstataje toto faktam a ukazuje, že
proti programu organisací našich uemohou namí
tat: ničeho ani odpůrcové a. přece nepřestávejí
čas“pisy jejich štváti proti kabol organisovaným.
Vybízí katol., aby si proto vážili svých organisací,
blásili se k nim brdě a pro jejich program bo
joveli. Kterýsi agrárafk volá: „A my budem přec
volit Blaška.“ Na to odpovídá dp. prof Kohout,
že nikdo jich nenutí tak nejednat, ale ohražuje
se, aby tak ničemné iši byly šířeny, jako se děje
právě v posledních dnech a láše se, souhlast-lí pří
tomní agrárníci s lčmito hanebnostmi. Neosval se
ans jediný na obranu jejich a tím sami je od
soudili. Nadševý pracovník katol. orgavisací mlá
deše p. Das z Mladotic vybízí přítomné jinocby
a dívky, aby se dali jen sapsati, poslušoi evého
přesvědčení. Přihlásilo se 20 členů. P. Dva szými
slovy znelíbil se přítomoé pí. starostové, která
chtěla sesměšniti udsaak org katolické, ale se
špatnou se votásala Byla rázně odbytu. Agrární
strané tím ueposloošila a svou rodina tím zby
tečně zarmoutila, poněvadá její vystoupení moblo
savdati příčinu k nemilým výstupům Má co děko
vatí jen rozvášnosti katolických stoupenců. Ne
chceme jednání její, jakož 1 k jejím slačbám ae
hbotovujících rytířů dle zásloby nazvati, jsouce
přesvědčení, že sami uznávají, jak sl tím málo
poslouží. Našim jinochům a dívkám voláme: Do

kašte nyní, že katol organicace vaše jest Joninež ta, kterou do života týden přel tím vyvolel
posl. Kotlapd. Zdat Bůb!

Z Tica u Habrů. Schůse,ua alž utršili
agrárníci, sociální demokraté | organisovaní vy

s "ia 2

chovatelé mládeže tskové flasko | svým vůdcem
p. Klimtem a jeho adjutastkon sl. Fajfrovou, zle
Je dohřála. Patrao to u referátu, kterým ai od
lebčili v pověstném orgánu německo-brodském. Ani
bychom nevěřili, že to psala raka něšné, neboť
není to psáno perem, ale — kopáčem. Na snůšky ©
úepravd, překroacenia a ničemaosti odpovídati býlo
by sbytečno. Nechť se tím původcové těší. Orga
nisaci tím nepoškodí, té jenom prospívají. Vy
brůtek o šíření „Volné myšlenky“ se nelekáme;
jeo aby se nepořezali její 6 řitelé vlastním nožem!
Že lid prohlédá a má kejklů různých pokroko

vých veličin dost, je jisté a nepomohou proti tomů
sebe Šťavnatější dopisy a uplašenější agitace.

Ze Suchdola m Katné Hory. V úterý
dne 9. března byla u nás svolána na třetí hodinu
odpolední do hostince p. Lisky schůze voličů ven
kovských obcí stoupenců sdružení českých kato
lických zemědělců a programem: Koho budeme
volsti do semského sněmu, o čemž promluviti měl
a také promluvil kandidát strany katolické p.
Čeněk Pospíšil, rolník v Miskovicích. Ale a:hůse
ta byla tak četně navátívona ugrárníky, sbabovva
nými z celého blízkého j dalekého okolí, tak že
sgrár. řečaík pyšně prohlásil, že ta schůze jest
velikou manifestací agrárof!! Výzoamnoututo schůzi
voličskou svou návštěvou také poctili i poslanci
agráraí p. dr. Pasderka, p. posl. Dvořák a p. posl.
Doaša a řečníci agrární — až z Prahy. Již brzy
po poledni sjíždéli se a scházeli v četných zá
stupech agrárníci, aby nám místnost naši obsadili.
Agrárníci proti naš ncům byli v takové přesile, že
byl předseda z jich středu p. Pařez z Dobřeně,
místopředsedou pak zvolen horlivý a obětavý na
šioec p. Převrátil, švagr p. Pařeza | Stanoveno,
aby až promluví p. kaodidát poslanectví, střídali
se agrární řečalci 8 řečo ky nešimi, Každému z
těchto řečníků krom našeho pana kandidáta posla
nectví k řečační vyměřena lbůta 20 minut. Náš
pan kandidát poslanectví hned na počátku své řeči
upozornil, že chce mmlaviti věcně a že cLce se
zdržeti všech nájezdů osobních a žádal podobnou
taktaost i od řečofků strany pr tivné, V řeči ové
přes hodiou trvající a od začátku až do krace
věcné, vážné a všeliké nevraživosti osobní prosté
zmínil se nejprve o tom, že pošelstvo České Da
sněmu zemském mělo rozbodněji ae obraditi proti:
troufalosti německé, která v posvátné budově suč
movní vyvrcholila ve zpívání písně „Wacht
am Rbein“. Na to probral program naší strany se
atanoviska politického a dokazoval, že máme-li my
Čechové v ohledu politickém míti váhu, že třeba
vrátiti se nám k politice konservativní, jakou u
nás pěstovali praví vlastenci uaši: nezapomenu
telný Palacký a Rieger. Politika liberální, radikální
a pokroková se svými nešťastnými kotrmelci nám

mi národohospodářakou stránka pravil, že soabou
naší strany jest prospěti nejen stavo jednomu, jek
to chtí agrárníci, ale stavům v národě všem, k
to blásá veliký uárodohospodář náš český, J.
Excellence p. ministr Albin Bráf. My chceme pra

sení, aby každý český obyvatel naší milé vlasti
byl sámožným a cítil se šťastným ve ové vlasti
a nehledal štěstí svého jinde, Vzorem baďtež
nám malí ejce a při tom zámožní a je své
vlasti šťastní národové ©bdllandský a dánský.
Ciceme Be zas:diti o semskou pojišťorou, aby
naše české peníze u nás zůstaly a nám i zemi
aaší prospěly. Aspsň 10 milionů výtěžku tím sa
ohráníme. Vzhledem na stanovisko kaltorní pravit
p. kandidát, chce naše strana, aby úctě té největší.
těšilo ae náboženství — ten poklad člověka nej
dražší. Zassdíme se o to, aby nebylo tapeno, sleh
čováno. Jím necbf pronikont jest jednotliveci
cel. k národa našeho. Na základě náboženství nechť
děje se výchova naší mládežei nadále, neboť om0
oporou jest nám tou nejjistějšíve všech dobách
šivota našeho. Nábožný národ je silný národ, bez
božný národ je slabý národ, národ otroctví pro
padlý. Kdo s těmito vývody mými souhlasí, tak
pravil náš p kandidát poslanectví, nechť zítra na
svůj volební lístek napíše: Čeněk Pospíšil, rolník
v Miskovicích u Kutné H-ry. Na to přiblásil se
k slovu p. agr. posl. dr. Pazderka, ohražuje se,
že atrana jeho dosti energicky vystoupila proti
jednání Němců na sočmu královatrí českého. Na
to začal o centralismu, jako by snad naše kato
lická strana se ho zastávala, k němu tíbla. Proti
náboženství prý agrárolci nejsou a těch několik
poslanců katolických prý náb šeaství neprospěje.
Mimo to prý náboženství nebadiž satahováno de
čmoudu hospod, do politického života. Kris'ns Pás
prý tomu nechtěl, řka : Království mé není z toboto
světa — a dokládal se i miláčka Páné, jehož ovange
lium tak rád prý čítá. (Na neštěstí však slova
čitovaná, jak d -bře přítomný vadp. kanovník dr.
Šale poznamenal, neoapsal sv. Jan, ale av. Agastin;
a s'ova ta stanovisko dra Pazderky nijak nesohva
lajt.) Islova bully Karla IV. p. dr. Pazderkon
uvedená byla pro jeho tvrzení nemístná. A konečně
málo prý se pr-gram náš liší od agrárního a todit
nemáme prý tříštiti jednota lida venkovakého.. Na
to přihlásil 65 ke slovu védp. dr. František Šule,
pr.fessor a kanovník £ Hradce Králové, který
svými jasnými a pádoými důvody sjedoal si ay98
patle a. souhlas najinců a obdiv | máležitý respelt
sgrároiků. Pádné a pravdivá olova jeho byla pro
najlnce vspřubou, pro sgrárníky děkladně ochle



Jismua povetal sa
ereziea Josefa II. Ukázal, še

e, abyo právech a plataošti jesyka našeho

pb na samekémsněmů. I uáš program
ký jest lepší neš agrární; chcemet, aby

emkově nadrašens byla daní progreseivní,

hb s prospěchem bylo zvláště malorolofkům,
jimi hnepoařský program sgrární není k žádnému prospěchu. Jakou je strana politická v příčině
mábožánství, o lóm nás eejlépo poučaje její pro
gfam. A prohlédnelne-li celý program strany agtár
ní, nenalezneme tam ani alůvka o náboženství.
v bně uvedených předmětech, jimž se má
vydčovati na škole obecné, marně hledáme před
mět nejdůležitější — nábošenatví. Majít níci
dle svého programu jiš nyní škola bez nábožen
ství. A co 9e tkne slov Krista Pána: Království
mé není z tohoto světa — smysl jich jest docela
jiný, než jskai p. posl. Pazderka vykládá. Kristus
Pán slovy těmi praví, še cirkov jeho není z to
hoto světa, ale jest od Pána Boha, jest dílem
Božím a milosti v mí a okrze ni udílené nejsou
dary přirozenými, ale dary nadpřirozenými, dary
Božími. Naopak Kristus Pán choe, aby nábožen
ství jako kvas proniklo lidstvo. Jak obhajují agrár
njei statečně náboženství, toho dokladem jsou nám
Hořice a jiná místa, kde strana agrární neohra
dila se nijským spůsobem proti navrženým reso
lucím, jež vyzněly v odluku státu od církve, v roz

manželskou a odstranění náboženství ze školy.
A Konečněmy dopřáváme svobody všem stranám;
necht i strana ugrární je k nám tak liberální jako
ko stranám ostatním. A jsme-li my v začátcích
málo početní, nechť vzpomene si strana agrární i
sa své nepatrné začátky. A kdyš jediná lidová
strana osše katolická na praporu svém veřejně
má napsáno obhajování náboženství, vidno u toho,
že ona veřejně tím doznává, že sa náboženství se
nestydí, jako ostatul strany, které buďto se ani o
něm nezmiňují, neb je podceňojí, neb jemu boj
vyhlásily. Jak účinně zachvéla agráraíky slova
páně kanovníkova, toho dokladem jsou slova se
stresy agrární pronesená, že řeč pama kanovníka
je tak důkladná, jako by sám chtěl být na okrese
našem kandidátem poslanectví. Řeči agrárníků p.
Berana a p. poslance Donši frásovité a málo
věcné, ba j osobně nevrašivů a tendenčně zabar
ené vůči p.kandidátu poslanectrí strany naší

iteslabily v nás dojem našich pánů řeč.
6, ba naopsk jej posjinily a nás vnášem pře

utvrdily. Nemístnóu poznámkou na koneo
jči asšemu p. kandidátovi pronesenou nbpděloužil

.ď Pasderka ani sobě ani své straně právév ohledunábofenském. A případně na to vadp.
r. Šulo poukázal. Po skončené za pozdních bodin
ečerních schůzi rozcházeli jsme se atvrzení a pro

i strana zndknto naplnění. A výsledek volebdle tobo dopadl. Unás v Suchdole náš kan
dál dostal 84 hlasů, agrární 90 hlagů, a soc.
dem. 6 hlasů.

Ručsá schůze ve Vysoko-Srbské na
Palishu. Sdružení katol. séměděců údalo
ade 28. února spolkovou schůsi, na níž mlavil dr.

i loupeživívodu smínilse otom, jak tres
vyděrační rytířims KarlaIV. Ponkázal pal,

agnějšího století řádí beztrestně. Nár. sociálové,kteří jsou hned na místě a při nejpilnější „práci“,
jedná-li ae oto, někoho potrestat a dit, smáli
se tumn přirovnání řečníhova. Bylo mezi nimi
bedně sobnaná mládeže ze všech koutů, která mu
sile ukázati „uvědomělost.“ Bylo něm přímo líto
těch chiapečků, kterým by ještě neškodilo učit se
psát nebo opskovat násobilku, jakse jejich nesku
Šenosti a nerádomosti zpoušívá. Vůd - noči
álů br. Vrata, který si chce agitační hor.svostí
sajistiti u bratrů definitiva, za podpory mladistvých
hrdel žádal, aby prý řečník mluvil k věci. Proč
jen to poroučení? Vždyť přece náš řečník jim
sebyl k řečnění vyzván a neřekl, že schůze koná
se pro nár, sociály. Vědyť to byla schůze naše.
Dr Myslivce odpověděl nezvanému hosti, aby schůzi
zbytečně neraěil, Dr Myslivec avedl tři draby těch
vyděračvých rytířů: jsou to karteláři, velkokapi
telističtí borsiáni židovští a ti, kteří sahají na
práva rodičů snahoupo odstranění náboženetví se
úkol a připravují „reformu“ manželskou. Při uve
desí třetího drabu — jsko když píchae do vozíbo
baísde! Hpedtu byla bosře odporu, — K aloru
ve přihlásil toudruhPodatata 8 1 ním be také
Gačil k stolku br. V. Podstata nejdřív bovořil o
velikém prý jmění Sr. Otce.
dalo, připadlo by om každého46 K. — Teď, s0u
druba, jest jen ožáska, co by z toho sa krátko

lo dznivým soudrohům! Jak to máte dobře
no! Jako byste byl osoboí papažský kasír.

Podivejte se! Vaše organispce v Rakousku je o

uívohomenší než orgap'tsce naší elrkve ; a sebereod chadých dělníků ročně milliooy. Soudraha, ni
dám by nebyli vaši koralírsky žijícípohlaváři po
úrestáni tak, jako kdyby jim bylo dápo jmění pe
požské do aprávy s tou podmínkou, aby 4i ze
věcho sochávali pírosvůj vlastyí ušjtekjen tolik, 60
Bv. Otec. To by ten hraběcí Adél život brzy u va
dich poslanců přestal. Proš jste jenom, soudruhu,
penvedi jména dob židovských milionářů, kteří

Kdyb rozpr

seujímají Megi
rým proletariátem| vynikajícímísta? Proč i | k těmto Vlestaím

„soudrahům“, aby títo nejdřívse s dstrtnimi po
dělili? Také ožkoval dle nějakéhošpatně

přečleného stu, jak prý člověk povstal s o

ap bání opice ení svlábněu radí— aji posud, ale Dě o modrém pon
dělku. Proti bez.bledoým slovům soudrahovým
nastalo veliké rozechvění mesi našimi poctivými
a řádaými čenami. Podstata pak ještě poděkoval
dru Myslivci za ty „ušlechtilé nadávky“, jimiž prý
ho poctil Hrál si skrátka chytře na mučedalka,
zato však myjsme žádné urážky súst našsho řeč

níka neslyšeli, tak še Podstata vzbadil dojem
. komický. Pak nastal rozhovor mesi jednot

vými účastníky, který byl stále radnější, tak že
br. V. již přes všecko úsilí k slovu se nedostal

Byli Htomni též volní myšlenkáři i agrárníci, ale
tito chovaii se slušně. Panu řečníku srdečně dě
kujeme; otevřelodi mnohým. Jen takových schůsí
více! Našinci se lépe poznají a poznají táž chy
trost a fanatismus avýchnepřátel. — Jed MH

tomných. tv př 9098
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v Hradci Král., Velkénám. 195.

Pánům obchodníkům zvláštní výhody.
Knihkupectví. — Antikvariát.

Obobods ebninami. s
Prodej obrazů. jE

Komická poprava dra. Horského.
Slyšte! Lidé, kteří před užšími volbami do sněmu
Mšského borečně pracovali proti dra. Horskému a

sgrárníka Kotlanda, najednou vyzývají dra.
Horkého, aby se mandátu vadal. A neučinili to
v době, kdy fanatism vepřátelský uměle marký
roval „vlastenecké rostrpčení“ proti saámému hla
sování našich poslanců; pánové roskývali se
k výzvě teprve v tom čase, kdy i nepřátelé chválí
vlastenecké sáslahy poslanců našich o tvoření
Slovanského svazu. A jak j.st ta výzva skvostač
oložena! Na př. table slova: „tak důléšitéboúkolu
býti sástancem . . . by posloušil Jste vládě...
by Jste mandát poslenecký Vám námi svěřený do
rukou našich okamžitě aložil. Doufáme, že přání
ssšemu . . . £ důvodu, že Jste mužem Čestným
vyaovite.“ Pěkné pravopisné a slohové cvičení| A
to dali pánové otiskoouti! Nu — onad tiskárna
ještě jiné „opomenutí“ opravila. Vokatku agraris
mas ns 43. okrese doklepávající jest při svých
posledních křečích přímo komický Vy je jste svě
řílé dru Horskému mandát? Vám že jej má dr.
Horský vrátit? Téžko vracet někomu něco, co
nikdy nedal. A to si dovolí páni žádati právě na
obresu Opočenském, kde v posledním čase ještě
víca naše strana se rozmobls a kde protestující
agrárníci přes všecky zoufalé pokusy melou z po
sledního. Jestliže páni se podpisují za „H spodář
ský spolek“ a praví, že oni jsou „uejpovolanější
korporací v otásoo této“, mechf nezapomínají, že
jsou zde daleko větší davy roloictvu katolického,
maloživnostníkův a dělníkův. Ti soad mají aspoň
tolik práva jako oni dva pápové, sa „Hogpodářaký
spolek“ podepsaní. Víme dobře, jak agrárníci
hodně jednoduše prohlásí „jednomyslné přání“ celé
korporace. Pánové, dřív meš jste sačali „popravo
vati“ Horského, měli jste — kdyšuš na čest tolik
apelujee — vysvati napřed p. Holamce,aby pro
hlásil charaklerné,šg mumandál potolika jasných

voliěstvanenálejí. Pak teprve kažte lidem
jiným, co jest jejich povinností. (Celé problášení
vyhlíží jako oposděný masopustní žert. Leč páni
ješté je romesilají k podpisu jiným. Láni se avaží
stehnouti jiné korporace, ba i hasičské shory
k podpisem!! Jak ae jim přitom daří, dosud ae
nepochlubili. Ovšem kde je přednednicivoagrární,
tam mohou prorasiti snadno; tam 8e mnoho ne

temýšli, jedná-li se o to, strhat „klerikála“. Kam
Ji dr. H „rekýosobně přijde a sroji promyšlenou,

sdataon práci vyavějlí, vánde se mu dostává ou
voličetva soahlasu a dík. Práprá proto, še te o
svůj okres voljoa badliné stará, o ehes joltá
usoho cestou periamaptsí proaáj rymoci,nacbtál

střeltěným(s ařaí i unašichodpůrcůodausová
ným) hlasováním podrášeti pariamonta nohy. Když

|
, děfork, JSA oppiricchVIS mdorod

ť. ,

jemu. vůlí zachování ministerského fraku

vovati planým, neplodným radikalismem.

tovým srádosm svého volíčelva, je opusiší

mobraty. šidy. volnýmimyšlenkářía ně

vojí vzpomínky va kandidaturu Holancovu. A tak

bradecku dobře jest osvětlena úvahou „Osvěty

nemá, ač venkov býval mladočeský. Poslední ránu

takřka přes noo přešlido tábora agrárního.“ Ze

dra. Hajna a soustřeďuje pozorabodný počet hlasů.

osobnost mající živější pochopení pro potřeby

se zcela neočekávaně v atagoaci... Houtí agrární

agrárních a příčinou j podmínkou čionosti.“ Ku

nikavěji. Je to jeh) povinností. Ono musí nejen

jsme-li potomky Hasité čiděti Říma“. — Tu máme

krokáři. Ovšem jsou vní i skoro všichni venkovětí

jsme lepší katolíci než klerikálové“ ©Zatím však

rálův aPomokářův přes noc rázem se stali ka

nechtóli a nechtějí! Odhad jim tedy přiblo tat

tradice nerosplymou se tak snadno v barvě zelená.

práci agrárníky jako avoje bratry. Nač tedy ne

katolického rolnictva? Nač tudíš zapírati, že exi

nemůte se přece obmosit me poubé zájmy stavoy

tvrzení, že agrárníci mají maoho jiných prací,

toličtí zemědělci chtějí se starati na tom poli. které

nedůsledností strany agrární, uvážíme-li, s jakých

platí o straně agráraf s malými obměnami v Če

svému předjákovíbyli tiše jako poličky. Teď ne

oni one aby jemomnechaluvědomělému

k váli roskagučidí těch, kteří šli

s0e demokracie — totiš s pokrokář. NĚokrovese

katolíkům dělá sgrární tábor zdarma reklamu.

lidu“ ze dae 6. t m. Vyjímáme tyto výzaamné

mladočešství utrpělo r. 1904 nešťastnou kandida

kaodidatury hr. Šteraberga proti Srdínkovi „ob

Není to jen mínění naše, řekneme-li, že tehdy

venkova, pro potřeby dané dobou .. . Po nezda

pozřelo mnoho pokrokových sedláků a dnes

konci pisatel agrárníky povzbuzuje k obraně proti

hájit, ale i dobývat. Přáli bychom mu úspěchů co

vyloženo, s jakých elementů strana agrární jest

evangelíci a židé. A tato strama veřejně odvašuje

Šídlo v pytli těško jest atajiti. Byl by to hotový

tolici. ci s těch pokrokářů, kteří vůbec

pajednou světlo poznání, že Bo vtírají sa vůdce

Výrzamno, že masarykovětí pokrokáři, jsouce namě

přiznat bolou skutečnost, še strana agráraích po

tteace strany ketolického rolniciva jesí naprosto

ské, musí spolu s jinými luštiti také otázky né

aby se starali o oáboženství. Otáska náboženaká

by sgrární chytrák (zvláště při volebním rucha)

elemeutů su skládá a co o sobě neapřímně tvrdí.

chách vůbec.
val nejsdatněji s našim

jednou svoji pošramocenou po.

olnost. Dr. Horský by se olalho

k volbě s nepřálelí stavu ,

lidé tě komické odvaze agrárufků smějí a — oi

Povaha strasy a mí na Králové

věty: „Strana mladočeská ba venkově stoupenců

turou statkáře Kolenského. Mladočeští sedláci

jevuje ae hnutí pokrokové jako strana, kaodideje

mohl kandidát pokrokový svítěsiti, kdyby to byla

řené kandidatuře dra. Hajna hnutí pokrokové octlo

tito jeou leckde vlastně sloupy místních organisaci

„klerikálům“: „Agrární bnatí musí pracovati pro

nejlepších, neboť blíská budoucnost musí ukázat,

složena. Přestoupili k ní valem mladočeši s po

se sypati lidem písek do oči problašováním: „My

tásrak, kdybytak s přebarvených na zeleno libe

naprosto mic katolického ani aslyšeti ani Ččísbí

katolickému rolalotvu jako „taky-katolíci“ 7 Bžaré

Da venkově příliš alabí, pobádají k pronikavé

krokářů těžko může hájiti kultaral požadavky

oprávněna? Všecko jednání třídní strany agrární

rodaostní a kultarní. jest směšno agrární

přece naskytuje se ne kašdém kroku. A oaši ka

nejraději obešel. L--h-e si vysvětlíme dlouhou fada

Co platí o straně agráraí na Královénradecku. to

Kdo
úhlavnímíi nepřáteli f Teď to leze ven —
teď kdy Némci leraelity za jejich věrné služby
odkopávají. Katolíkům nynějším se spílá nejhor-
ším způsobem sa to, co jejich předkové proradli
před několika staletími nebo docela co spáchali
jejich souvěrci dávno někde za mořem. Š šidy se
jedná však scela jinak. Dlouhé ticho pamoralo o
tom, co všecko před několika doeltkami let ne
patropili jejich předkové v zájmu germanisace s
co tropí ve prospěch téhož národuostolho bezpráví
i šidé nynější. Leda sem tam nějaké uctivé oslo-
vení: „Israelité, bnďte ro.amni! — Uvažte, že vaše
němčení není místné a rosumné! — Proč se od
nás vzdalojete?“ A podubaě. Pokrokářsko-liberál
bí společnost vlastenecká na kolenou prosí did
aby odlošili svoji bezcitnost k českému lidu, svo,
bezoblednoat k národu, s očboš tyjí. Z: vlak
kašdý samostatnější krok českého katolictva stíhá
se karabáčem jako vlastizráda. mi Němci od
židů posilnění nyní se zbavají soura ví a Jarac
lity; a české pokrokářské listy jásají, že tito pro

uštěnci připadnou jako vzácná kořist nám. Vítají
e jako nejcharaktarnější ogvobosenézajalce .. —

Teď jakýsi český žid uveřejml © „Case“ dne 9,
t. m. tyto řádky: „Židé v Čechách a oa Morevé
ezponovali 6 pro věo Němet, jejichž kandidátů

unábeli s nagasením všech oil k -vítězetví nad
Čechy. Oběti svými oa čase © peděsích zachc-
valí židé rás. machého města. Dez četnó
návětěvy židovských šáků, kteří by byli bývalí ma.



„českých ústavech s otevřenou náručí vítání, mobla

zóhodokovdedáte BĚŽÍvěNám, odnebo dokoudě

8 prolittýde, bbetiálníkénávráěm . .. Nymí
obtějí Němci v ebu zavádět p< horší,

nežbylypředstoléty, př Joem 1 osaížiti vzdělání židů . . . Tek odměňují dě i
šidům za nezištnou(?) obětavos
rode 1848 bezpedpítečoč p i! Kdyby však
byli židé aposlecbři přatelšké rády onoho rádce
svého křesťanského z Brtixer Zeitangu 1849, mo
bli si ušetřití nejedno sblamání od Němcův a ne
byli by svou agitační činností vyvolali nenávisti

"Čechův“. Prý onen spisovatel „chtěl zabrániti
ovými pokyny četným nehodázů, židy obrožnjícím“.
— Tato slova jsou významná z mnohých příčin.

1. Ieraelita zde sděluje z chyb židovstva víc, než
co se odvažovali napsati „otevření pokrokoví vla
stenci“, kteří měli kuráž jen proti „iaternacionále
derné“, poddaně pfisluhujíce necitelným semitům.
2. Z řádků těch vysvítá, že jsou přece jen židé
svláštním národem a nikoli pouze Němci nebo
Cechy vyzvání mojříšského. Jestliže ti utiskovatelé
českého lidu jako „Němci“ mají najednou přejíti
do tábora českého, pak by to bylo renegátetvím,
k němuž nikdo raditi nemůže. 3. Hřích do nebe
volající, zřejmé potlačování nezadajných, přiroze

ných českých práv páchali tedy ve spojení s Němci
židé. A že to byla od nich „nezištná obětavost,
vrozená ctnost věrnosti a vděčnosti“, jak to český
tid jmenuje? No — pěkně děkojeme za takové
násilné převracení veřejné morálky! Zištní židé
drželi se pohodlně strany vládnoucí, z níž mnoho
koukalo s úlapali po utiskovaných, hřešíce na
jejich beránčí trpělivcat a bospodáfskou nesamo
statnost. 4. Z celého článku jest zřejma veliká
starost o židoveké prospěchy, ale nikoliv o český
národ. Lide český, zachraňuj sám nerózumnéžidy|
Te jest tvojí první povinností. — Máme se plazit po
korně k těm, kteří tolik nám ubližili? Zde přece
jest samorřejmo, že židé bez velikých proseb mají
přijíti k národu našemu sami, udefit se v prsa a
sami žádati za přijmutí. Toť cesta jedině správná.

Nebezpečísňatků mezí pokrovnými
přibezmnými. Anthropologioko-právnický časopis

L'Anomslo“ zasazuje se velmi rozhodně o re
formy zákonů v příčině uzavírání manželství a
prohlašuje mimo jiné, že nutno nejpřísněji zaká
zati manželaká spojení mezi strýcem a neteří a
mesi vlastními bratranci a sestřenicemi, protože
mnaželetví ta přinášejí lidolvu značné škody. Nej
častějším následkem manželství mezi pokrevnými
příbasnými jest vrozená hlucboněmost dětí, vzeš
lých z takotýshto ánšelstev. Vněkterých údolích
Úětěškého kantonu, jejichž obyvatelé se úžátířějí
všema alyku se sousedními obcemi a jež z prá
vidla pouze mezi sebou sňatky uzavírají, ze aji
stiti jako smutný výsledek těchto manželství ná
padné zhoršení ragy. V údolích těchto jest totiž
neobyčejné velký počet slabomyslných a hlacho
němých. Menicre a Boudin májí za to, še pokrevně
přibuseí rodičové,byťi jinak zcela pravidelné
tělesné konstrukce, mohou zplozovati hluchooěmé
děti Při dětech z rodičů pokrevoě příbuzných
jo?l se značnou měrou vliv zákonů o dědičnosti.
Juké škody vznikají © ursvírání mantetstev wezi

pokrova mi příbuznými, viděti Ise z nepopíratelného fakta, že nejstarší rodiny v Evropě již úplně
vybyauly, anebo jsou blízko vymření. Během 208
let, od r. 1611—1819 klesl počet aoglických bě
ronetů z 1527 na 636 — Tolik aděloje „Nár.
Politika“. Tím tedy nepřímo jest pochválena „zpá
tečnická“ církev vaše, která jiš dávoo před vý
skumy u posudky moderních učenců proti sůdt
kům pokrovných příbuzných protestovala.

Bývalé léno korumy české. Kokoruně
české pátřily také Osvětim aZátor, příslušné nyní
do Haliče. Nyní Zátor od dědiců po hraběti Au
gestu Potockém byl rozprodán několika majetní
kům za 4,7000.000 K. Hlavní část statků 8 pa
lácem a rybolovem koapila breběnka Potocká, vdova
po místodržiteli. Lesy sousedící s panstvím ži
věckým konpil arcikbíže Karel Štěpán a pozemky
pod Osvětimem parcelační banka ve Lvově, která
je rozpredá na dílce. Tím je býválé léno kúrany
české úplně ruadrobeno.

Póčet katetiikůvoolé říši anglické
obnášel v r. 1908 celkem asi 12,053.000, Z tobo
připadá na Vel. Britanii 2,190.000, Irsko 3,310.000,
(Hbraltar a Multu 216.000, Asii 2,085.000, Afriku
810.000, Ameriku 2,810.000, Aestretii s Nový
Zealand 1003000. Katolky tyto dprátuje oolikám
30 arcttiskupů, 190 biskupů, 34 dpěše. vikářů ú
12 apoštol. prefektů. Jako účinek loňského mezi
národního kongresu eucheristického v Londýně
Jsou četká přestoupení od anglikanismu ke ka
tolictví.

s jakou jim od

ústikNejbohatší město v propě. + "“m '
vř vosašlo S68 obyrakeApladlcíchdaů
2 příjmů. Z tohoto počtu jest 261 několikonásob

ch. mili „338 lidí,jiohěto ko. iESASSEda; 708 fil, Jicšžlo ění de
pobybaje mezi 500.000 a 1 milionem marků. Po

měrné jes ná Pankteht, dáudisko Ananěníkůec m v Prrapů,a možná
28 ce nvětě.Oršemtřebeně, še je+-60.lt oAnAáatrůžidů.

Nese národní malemeoe má svůj kořen
v podostetku úspor. Nemůžeme provésti ideúiní
tužby svoje pro nedostatek . Chováme sym.

pao ohý podalkŘkinní, ale nemámpen „Rot brákon pomáhaliSlovákům+ mý
tuhém boji o národní bytí, ale není peněz. Věudé
narášíme me tetéř národního pokroků
svého, ale nečiníme nic, abychom ji i
Naříkáme, že uás cizí kapitál atlačoje, ale vzilá
váme se lehkomyslně i toho, jež jsme zdědili po
rodičleh. Že bychom sami měli a mojli tvořiti ve

Řegiišly na svou obraně, tp nikoo nenadchne,
bojí ee, % by se musil vatlěti nějakého zamilo
vaného návyka asebo zbytečšého vydiní. Nemívšak
žádné jiné bezpečné cesty ke zboháťántí, než to
trochu odříkání zbytečností v mládí, abychom si
mehli opatřiti věci potřebné za stáří.

Vojenské bedny ma vaření zarodeny
u vojenských oddělení v Bosně a Hercegovině,
a také se debře osvědčily. Bedna na vaření,
kterou při pochodu nese mezek, skládá se ze Čtyř
hranného kotle na vaření a s vlastní bedny,
uvnitř vylošené korkem. Kotel vloší se do be iny.
V každém kotli možno veříti pro 25 mužů. Před
početím pochodu se pokrm v kotli na obni asi
půl hodiny nechá vařiti, potom sa kotel pokličkou
neprodyšně uzavře a vloší do bedny, která se U
pevní ua mezku. Korková vložka jako špato
vodič tepla nepropustí z kotle jinak ucházející
teplo, a jelikož je kotel pokličkou neprodyšně pré
pára uzavřen, dovaří se stráva při pochodu. Aci

po 2—3hodinném pochodu možno již uvařenépokrmy vojska rozděliti. Mimo to používá se těchte
kotlů k dovážení vody v krajinách chudých na vodu.

Střela ručníc a karabim u rakouského
vojeka jest nyní 3166 mm dlouhá a zrno, pota
žené ocelovým plástěm, složeno z 95“/, olova a
59, antimonu; na vrchu jest střela mírně zaku
lacena. Počáteční rychlost (v 1 vteřině) obnáší u
ručnice 620 m, u karabiny (poněvadž hlaveň
kratší a tlak plynů v hlavni kratčeji trvající) 690m.
— Střelný bezdýmný prach (2-76 gr v jedné pa

non jest vyráběn ze střelné bavlny. Aby bylápočá ň rychlost a následkem toho též proráže
jící síla střely zvýšena, konaly se v Rakousko
Uhersku s nově vynalesenýmí střelami delší čas
pokusy, které nyní byly ukončeny. Nová střela
jest 28 mm dlouhá a na vrchu zašpičatělá. Aby
mohla proráziti pancéřové štíty strojdích pušek a
rychlopaloých děl, opatřena jest uvnitř ocelovým
trnem. 5 mm ocelové Štíty prorazí až do vzdále
posti 1000 m. Počáteční rychlost 900 m. Mimo tu
má býti zaveden pro ručoice a karabiny (též i
pro strojní pušky) m střelný prach (aměs
střelné bavlmy a nitrogiicerinu), který rychlost
střely svýší.

Válečné útraty. or aniválkanení ijiž vypočítávají se y a výdaje, které bybyly
aní spojeny. Kejné prý jest počítati na kaž
dého vojína deoně 10—12 korun válečných výdajů.
Dle toho stála by armáda o 200000 mažích denně
2,000.000 —2,400000 kor. V německo-francouzské
válce atál jeden muž denně 6 marek (7 K 20h).
Dnes však jsou životní potřeby dražší a cena pe
něz poklesla. Srbaké řinčení zbraněmi a oděkod
ným Turecku, jakož i stráty boykotem a jinými
opatřeními způsobené rakouskému průmyslu a ob
chodu ©Tarecku stály již Rakogsko na 159—180
mil. K. Zajisté slušná to sumička — pro nic a
za Bic!

Jak v Rakousku rostou daně. Na
schůzi spolku národohospodářů ve Vídni bylo kon
statováno, že v roce 1868 obnášely u nás přímé
daně průměrač na jednu osobu ročně K 7992 a
v roce letošním 11-70 K. Stouply tedy v Rakousku
daně přímé za posledních 40 let, pokud jde o prů
měrné satíšení jednotlivce, o 438 K, čili o 59
proc.! Daně nepřímé vzrostly o 106 proc. Rozumí
Be Samo sebou, že stouplo i rozpětí mezi daněmi
přímými a nepřímými. V roce 1868 bylo průměrné
zatížení jedné osoby daměmi nepřímými vyšší o 80
proc. než zatížení daněmi přímými, kdežto letos
o 131 proc.

Český slovník bobevědný. Pořádají
Dr. J. Tutpach a Dr. A. Podlaha. Vydává V.
Kotrba. Seb. 1. Cena 1 K 70h. Jediný pohled
do sešitu tobo ukasuje, že emoyklopedie the>lo
gická má nabražovati všecky slovníky odborné a
tvořiti střed mezi nimi a velikými eocylklopediemi.
Tím však nabývá slovník náš významu všeobec

„ Jebo žitost neobmesuje se tu pouse ne

nak odb a, nýbrž stává ge nezbytnou pomďckou k o vzdělance. Problížímé-l prení
eešit obsabojící tři archy velkého lexikonovéh>

formátu, KE o th m Pad hesel diky,
všech odborů vědy t one é práva, mo ,
ns „ filosofte, věd kých, ale četníes životopisná všech sborů theologů, spisd

le četná
apuje jiná

vatelů, umělců, státníků. Při tom shle

přednost bohovědoóhonašeho ir rý totiž illy

hesla slovanská a česká. K tomu

orgě slvuží

č
Slovníkje dílo nejen velmi obsáhlé, ale | velice

netroufáme pochybovati, ale i každý intelligent se
stane odběratelem slovuíka bohov o.

Pratest. Sačkolika straa bylonavrhováno,
aby protestem proti zákonu Axwannovu uspejé
dána byla v zomích českých jeden den v roce
sbírka ve prospěch českého školství dolnorakoz
ského — ve prospěch spolka „Komenský“ k zaši
zování a vydráování českých škol pro,Dol. Rakousy
ve Vídni. Nelse dosti přivítati tento návrh. Ye
Vídní dosud dle úřední statistiky jest ve ško
lácb německých na 12.000 českých dětí. Špolek
„Komenský“ vydržuje dnes 3 obecné školy celkem
o 18 třídách, školu pokračovací o 8 odděleních, 2
opatrovny a 6 jasykových škol o 14 odděleních.
Ve Vídni samé jeou dvě obecné školy české spol
kem vydržované, z nichž jedna má vlastní budovu,
druhá jest umístěna v najatých místnostech. Letos
stal se pokus školu zavříti, poněvadž prý nevyho
vují místnosti. Škola se rozšiřajea bude třeba pro
ni budovy. Bylo by sajisté velmi účinné, aby jeko
protest sebrán byl fond stavební, z něhcž by vy
budována byla účelná budova škbolaí pro drobou
českou školu ve Vídni. Tato budova byla by ne
jen pomníkem nastokrát osvědčené obětavosti, ale
i mementem vídeňským násilníkům a povzbuzepím
utlačované menšině dolnorakouské, že věc Čechů
doloorakouských je společnou celému českému ná
rodu. Za den všeobecné sbírky velmi dobře bodii
by se 28. březen — den Komenského. To by byla
důstojná oslava Komenského, jebož jménem ne Ba
hodile a bezvýznamněpojmenovaliČechovévDol.
Rakoasích svůj obranný školský spolek. — Komen
ského lze oslaviti přednáškami o českém školství
dolnorakouském i účinnou pomocí jemu. Bližší
rady podá a příslušnou látku, tiskopiey i slošní
lístky zašle ochotně spolek „Komenský“ ve Vídni
III./3, Strobgasse 45.

Upozornění. K četným dotazům sdělu
jeme, že „Pryž Komenského“ není podnikem spolku
„Komenský“ ve Vídni a že tento na výtěžku pro
deje této pryže nikterak není sůčastněn. Uvedené
zboží uvádí do obchodu vídeňská firma Braun a
spol., se kterou spolek v žádném styku není.

Ovládání zem. jasyka v úřodnlctvu
zdůraznil právě generál jízdy čl. Winzor, náčelník .
zemské vlády v Bosně a Hercegovině, který žádost
svou za Sproštění svého dosavadního místa odů
vodnil nezaalostí zemského jazyka, a kterýžto
důvod císař také plně uznal. A v zemích koruny
české následkem dosavadního systému tolik něm.
státního úřednictva vyššího i nižšího bez zoalosti
zem. jasyka českého, ač úplná znalost jebo jest
tu čirou nezbytností. Snad vlastnoruční list cí
sařský ke gen. ši. Winzorovi bude míti vliv i na
požadavek znalosti jazykové v zemích koruny české.

Krásný volební úspěch mašincův.
Dle včerejších zpráv samého „Venkova“ náš kan
didát obdržel nu Čáslavsku 1127 hlasů, na Kuto
horska 476 blasů. Blažek obdržel na Čáslárska
1218 hl., na Kutoohorsku 1462 hlasů. Tedy do
hromady Pospíšil 1603 hlasy, Blašek 2676 hl.,
soc. demokrat Vácba všeho všudy jen 201 blatů.
V to nejsou zahrnaty ještě blasy tří obcí na Čá
slavsku. Ale uvedený poměr hlasů, který nedozná
dodatečnou zprávou velikých smén, mluvi velice
sřetelač. Zde vydáno jasné svědectví, jak naše
strana mohutní. Při volbách do zem. sněmu roku
1908 měl našinec na témž voleb. okrese pouze
444 hlasů, agrárník plných 2941, soc. demokrat
235 hl. Posdyli tudíš agrármíci při doplňovcích
volbách na půliřetího sta hlasů, kdešto naším
slskalspřesjedemácíset hlasů, čilipočetvoličstva
jejích se skoro sčívernásobiu. A tento postup mosí
potěšiti a povsbuditi všecky apřísné katolíky a
to tím více, že přes složitý a dobře vypočítaný
volební apparát agrárnický, přes nejdrzejší lži 4
grárnického tisku uvědoměnív katolických krusích
stále stoupá. Soc. demokrat obdržel méně hlasfí
než r. 1908. Kam ge ostatní poděly? To vědí a
gráraici. „Venkov“ chce ošperkovati svoje Pyrrhovo
vítězství přirovnáním nynějších katolických hlasů

k číslu blasů z říšských voleb!! Chytrák! Věkpřece ví, že 1. valná většina těch katolíká, kt
volili v říš. volbách, neměla teď volebního práva.
2. Že valná většina agráraíků, kteří velili de říš.
sněmu, měla právo volební i oyní. Vždyť jest tó
strana lidí zámožných. 3. Že agváralka volili neto
liko skuteční agrárníci, ale ze zášti proti katolické
církvi i pokrokoví učitelé, nár. s3cialisté, voliší
myslitelé, židé. Naši stáli na vlastních nohou, a
proti všem; agrární stranu podpíralo několik sloupů
cizorodých. Poděkujte, agráraici, nynějšímu privi

legovanému volebnímu řáda, že ještě pajoskvyímoc vás zachovala při vesle proti tisícům li
chudých! Podle šikovného srovšání „Venkova“ by
byla soc. demokratická strana nyní na okresu tom
docela oa bromadě. Všdyť při ří: volbách dle
správy samého „Venkova“ měl soc. deo

21 1., nral jea S01, dgnočkaii ěduj.
budetvrditiAekort, zehie značíre É
padek strany radé na okrese? Tu jest skrátka

| PA daě enoR Našjepisd i
ly ní kádna k aha

| pro nás krásné ovoce do bu)= ajejiMtec]téfl
cal. Norinemi apráva, če



ber na otázku p Vepřka řekl, že vlastního úsudku
o brošeře podati nemůže, protože ji nečetl; myslí
však, že jest to asi práce mělká jako většinaproti

aábošenských aplsů, nebodná té pozorností, která;
Be ji věnuje. Dodal, že bývalo velmi snadno pe
staviti proti ní brodoru lepší a že kopfiskace jest |

sbraň dvojsečná, která se může obrátíti i proti |nám. Týž kněz pronesl i některou obranu strany:
naší proti nár. sociálůmve Zbislavi. Tolikv zájmu
prardy i o politickém odpůrci. — Podotýkáme

Uze, že strana agrární nijak není omluvena svým
asováním o brožuře Wabrmundově, poněvadž dle

křiklavých a zveřejněných ukázek mohla věděti,
že v brožuře se nejedná o vědu, nýbrž o nábožen
ské štvanice, profi nimž agrární dobráci jindy tolik
protestují.

(Zaalánce).
Řesbářskémuzávodu pana Jes. Soudila :

w Hradol Králové.
Obecní úřad v Rašovicích vyslovoje tímto plnou

spokojenost se zdařilým provedením oltáře, který nám
výše jmenorsnou firmou pro obecní kapli k úplné
maší spokojenosti shotoven byl, a můžeme tadíž fes
bářeký závod pana Josefa Soadila ku shotovení po
dobných prací co nejlépe odporačiti.

Obecní úřad v Rašovicích, dne 8. břesna 1900

Josef Bartoš, I. radní. Jan Charvát, s'aroste.

Obecní počeť.

"Cržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 6. břesna 1909 1 oj

přeniceK 1800—2120, ita K16-10—16-90,ječno|
te K00 00—00:00, prosa K 1300—1400, vikveK 16:00
aš 17-00, hrachu K 32:00—26-00, ovsa K 8:40 —9-40,
čoěky K 28 00—33'00, jahel K 34:00—2600, krop K

3800—40'00, bramborů starých K 4"00—460, nových |
K 00'0—000, jetel. semene červenéhoK 80-00—92*00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00-00—00000 |

kg žitných otrub K16 00—00*00, 100 kg pěsaičných
! kg másla čerstvého K 334

aš 2-62, 1 kg másle převařeného K 000 —0000,

t hg sádla vepřového K 176—1-92, 1 kg tvaroho
0823—0-86, 1 vejce K 0T—008, 1kopa selí K 00-00

aš 000, 1kopapetržele K0-00—000, 1kopa kopusty |K 2'40—6-00, 1hl cibule K 18-00 —320-00,1 kopa drobné
neleniny K 1-0—180, 1pytel mrkve K 3-00—500,1 bl
jablek K 0-00 —00'00, 1bečka švestek K 0:00—0'00
1bl třešní K 0:00—00*00, 1hl hrušek 0-0—00:00. Na týd. |
trh v Hradci Králové dne 6. břesna 1909 odbývaný
přiveseno | bylo: 1) obilí: pšenice 360 hektol., dite
187, ječmene 36, ovss 144, prosa 0, víkve 0, hra
chu 0, čočky 8, krap 3, jahel 12, jetel. semínka
17, lněného semene 8, máku 0. — 3) Zeleminy:
potrůsle 00 kop, osrele 00 kop, kapusty 25 kop, cibule
19 bl, drob. szeleminy 10 kop, mrkve 18 pytlů,
brambor 183 hl, zelí 00 kop. — 8) Ovoce: jablek

00 hl, hrašek 0hl, švestek VO beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 5 kusů, podevinčat 316 kusů, kůslat
28 kusů.

otrab 14-60—0000,

Listárna redakce.
Do Nechanie. Delší polemickýdopis bylo

nutno odložiti do čísla příštího.OK
Služební výkaz

jako příloba k žádosti o kylakvenálky
(dle Ord. listu č. 8., str. 88

dostati lze 1kus za 3hal. —50 kosů
za 1 K

wbiskupské knihtiskárně
v radci Králové.

,
—— .B KOOKLOKOJCJC
p OA OG OTAně] Coe] Koč]Ko

Kupte sl tento ople: |

KareliV. jako křesťana vlastenec.
PíšeJiříSahula,Cena3K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
Píše Jiří Sabula. Cena 1-80 K.

Objednávky vyřdí I
Biskupskáknihtiskárna vrade! Král.
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KERERKÉ

Parní kotel
(Tischbein)

o 190 m* topicí plochy a 7'/, Atm.

napjetí, dobře zachovaný, prodá Be ná

sledkem rekonstrakce kotelny

v pivovaře

Právovarního měšťanstva

v. Hradei Králové.

Páni reflektantí mohou si kotel na

místě problédnouti.

Nabídky přijímá nejdéle do 31.

března t. r.

ředitelství pivovaru.

Přijmou se

na kovářství.
Dostanou celou stravu a byt; první rok na

ošacení 60 K, drahý rok 70 K a tře.í rok 100K.

Jest nutno, aby chlapci byli statní a zdraví.

Adressu mistrova sdělí administrace t. 1.

orrovjhnáníší kru.Šsko vBrueproseverovýchodníčási
Buflové sadá veřejnýmoffertním řízením

stavbu budovy
pro průmyslové museum v Hradci Králové
a dice:

I Jednomu podnikateli:
a) Práce zednické a nádennické,
b) práce kamenické,
c) práci tenařakou,
d) dodávku železných nosičů a kleští,
e) krytinu terras,
f) korkové isolace,
4) podlahyfrýskové,
h) kanalisace.

I( Práce specialní
jednotlivým oprávněným podnikatelům. a. sice:

a) Stropy systemu Klemmova,
b) stěny systemu Bracknerova,

9 práce systemu Rabitzova,d) „z armovanéhobetonu,
e) „| ehamotové,

„ | z pálené glasované hliny,
£) —„| železné konstrakce,

„ | ústřední topení.
Výtah z rozpočtu práce zednické obdržeti lze za

poplatek K 6 — ve všední dny od 9—12 hod. dopoledne
vv městské technické kanceláři, kde jsou též plány a pod
mínky stavební k nahlédnatí vyloženy. Vadium
kami stanovené, složeno budiž před projitím o ertníbo
řízení hotově neb v cenných papírech v Záložním Úvěr.
Ústavě v Hradci Králové, bez nároku na súrokování.

Offerty. řádně sepsané, zapečetěné a na obálce dle
předmétu offerty dobře označené, buďtež podány nejdéle

do 9. dubna 190) 12. hod.polední buď v podacím polekolu obec. úřadu v Hradci Králové, nebo poštou
vané na předsednictvo kuratoria průmyslového musex.
v Hradci Králové.

Na offorty později došlé so žádného zřetele nerezme.

Z kuratoria
městského průmyslovéhomusea vradel Král.,

dne 10. března 1909.

Dr. Fr. Ulrich,
předseda kuratoris.

se zahrádkou nebo polem koupím v Hradci Králové
nebo v nejbližším okolí.

Nabídky do administrace t 1.

Dobrá ——pověst,
P

Novězřízená

Čeny levné.
náměstí Františka Josofa

Rychlá obaluka.



Příloha
©Kulturní hlídka.

Časepis pro katolickém hudbu posvátnou.

Po ročním spánku vzkříšen časopis „Cyr.ll“
a snačně sveleben. List tento jest nevybnutelným
tlamočníkem a rádcem „Obecné jednnty cyriliské.“
Vedení jeho spočívá v rokou soalce a horlivce
svlášť povolaného. Jest jím Dobroslav Orel, který
v reformě zpěva církevního již tolik vykonal a
jenž bez únavy dlonbý čas pracuje zvláště o zve
Jebení zpěvu chorálního. Kéž „Cyrill“, který
opravdově se snaží s krásou chorálu seznámiti
nejširší veřejnost, vzbudí mocný zájem ve všech
zpěvu u hudby milovoých kruzích, svláště pak
mezi kněžetvem a řediteli k*ru! Chorální melodie
umělecky, procítěně zpívané, jsou nejlepší branou
k pozoání, který spěv jest krásný vůbec, jsou ne
přímým měřítkem velebnosti různých písní, do
brým prostředkem proti zálibě v rozpustilých, val
gárních melodiích. Krásu a vznešenost modlitby,
pronášené v gothických chrámech, žádný zpěv
nemůže tak přilebavě. velebné a zbožně tlumočiti
jako zpěv chorální. Necí vtíravý, bonosný, růz
nými nápadnými šperky přizdobený, neruší mo
dlící se věřící, nýbrž k pravé modlitbě je povzbu
zuje. Jak často čerpali přední skladate6 při svém
komponování z chorálu! Nejkrásnější jejich me
lodie mensurální nesou na sobě výzoamné stopy
ehorála. A jedněmi ústy všichni přední velikáni
v oboru bodby velebí chorál jako sjev nádterný,
nestárnoucí!

Nuže tedy, nemáme si my katolíci co nejvíce
vážiti tohoto slaveného odkaza katolické církve?
Dbejme, aby všude pronikla známost, jak nád
berným dílem jest chorál. Napravujme skažený
vkus obecenstva umělecky zpívanými melodiemi
zpěvu, který leckde pletí za odbytou Popelku!
Náprava nenastane ledabylým „odzpíváním“ ně
kterých nejobyčejnějších a nejnotoějších cherálních

artii. Vždyť známo, že chorál jest květinou ve
ice jemnou, choulostivou a že všední, neprostudo

vanou produkcí nikomu se nezalíbí. Zdetudíš
čeká práce mnoho. A půjd«-li výborně chorál, pak
i jiné církevol skladby snadno dokonale 56 n8
cvičí. Všude dbejme zvláště v nynějších pohnu
tých dobách, aby v kostele slyšeli lidé vskutku
něco oměleckého, velebného. Valčíkové tempo
klarinettu, vřeštivých trabek a forticsimo pokaše
ných varban k zbožnosti málo přispějí. Nože —
v příčině reformy církevní budby „Cyril“ jest
snamenitým rádcem a oporou. A neznamená při
moderním kvasu unělockém toliko cennou pomůcka
pro budbu chrámovcv; jeho výsnam jestŠirší, jest
učitelem lidí zpěva a badby milovných vůbec.
Dbejme tudíž, aby „Cyrill“ byl co nejvíce roz
šířen v uměleckých kruzích vůbec!

Právé vydané dva sešity representují velmi
krásně uměleckou a kritickou zdatnost katolického
ověta. Mají též hudební příloby s velmi cennými
a praktickými zpěvními čísly.

„Cynil“ vychásí měsíčně mimo prásdniuydesetkrát ročaě. Předplatné obnáší pouze 6
ročsé a zasílá Be na adressu: Clem. Kuffner, farář,
Prebe [V. Adressa na administraci: Bohumil
Kašpar, ředitel kůru, Smíchov, 783.

Farní úřady mobon předpláceti list ten jako
časopis pro každý kůr nepostrádatelný na účet
jmění zádušního. A tu by bylo chybou neodpnsti
telnou. kdyby obnos tolik nepatrný všade nebyl
věnován ke cti a slávě Boží účelu tak význam
nému. Vyjadřujeme upřímnou radost nad vzkří
šesím a svelebením lista tobo a přejeme redakci,
aby sklidila z ideální práce svojí hojnou žeň.

Ve prospěch vzájemnosti slovanské.

Bez velikých fanfár přikročili vlastenečtí ka
tolíci k novému praktickému činu, jímš vzájem
nost Slovaostra má býti utužena. V tom směru
pracoval již dávno zdatně časopis bohoslovců „Mu
seum“. Brněnská výtečná „Hlídka“ redis a vede
pilbý přehled všech výsnamných zjovů se života
slovanského. To však neznamená tak přímýkon

takt jako vatjemné korrespondence bohoslovců v„Maseu“. pie katolického duchovenstva“
svými „Slavorum litterae theologicue“ pokročil
značně dale; Boustřeďaje pozornost všech zname
nitých bohoslorců slovanských. Nymí pak v knák
tiskárně Kotrbové vydáno prvé čís. listu, nesoucího

násov: „Velegradekij Věstník. Žornal dlja Fnaprostrasenija stremlenija k soedineniju cerkvej".Tedy
„Věstník Velebradetý“, list pro díření idey Cy
rijlo-Mothodějské, pro užší semknutí křesťanských
Slevnat. List pro sledování východaí církevní
otázky. Vydán v jasyku ruském, ale užito přitom
pímeen našich. Tím má ao vyjíti vstříc těns,kteří
se chtějí nejrozšířenějšímu jazyku slovanekému
mančiti, aniž by potřebovali zápasiti s nesnadnou
eyrillicí. Kdyby ruská literatara vůbec byla tištěna
latiokou, jak velice by so vzájemnosti slovanské

prospělo Bard —-snad ton malý pokus dočká20stkvělého bu a pak my Slované bu
demo ai blíže. Tahy i Rasové seučili ji
nýmřečem slov „ ašby slatinkou lépe byli

ji

seznámení. Užší vzájemnostseP epronodena oslacných banketech, ale piloon praktickou prací. „Vc
legradskij Věstnik“ vychází čtyřikrát ročně Před
platné pouze 1 K 60 b ročně. Redakce i admi
nistrace: Praha 1I.-200.

POJIŠŤUJTE SE NAŽIVOT

u bankySLAVIE vPraze.
ORP“Píšte ©sazby. Ji

Školský obzor.
Vlastní charakteristika pokrokových.

Vč. 19. ročníku VIII. „Věstníku“ pokrok. učitelů
moravských čteme následující: „Hranická jednota
při sré mimořádné valné hromadě dne 16. prov.
1903 usnesla se po řečíchdel gátů na této regu
luci: 1. Celkoré jednání na schůzích aprávního
zastupitelstva by mohlo býti učitelstva důstojaěj
ším. Zvláště tóa, jakým: se vedou polemiky, je
machdy bezohledný, až neurvaiý. Jednoty vysílejte
zn delegáty muže do věci zapracované a Čestné,
kteří by na schůzích pracovaii a oikuli jem dlou
bými řečmi parádovali Totéž nechť platí i o člc
nech kooptovaných 2. Pro neurvelé polemiky a
výkřiky mobou býti delegáti předsedou volani
k pořádku “ — Takové resoluce že jest potřebí
pro učitelstvo „zušlechtěné a osvícené“ pokroko
vým tiskem? To že jest potřebí přip mínati o
samé smetáace pokrokového učitelstva — o dele
gátech? Tak sprostě že vyhlíží sám ačitelský sněm,
v němž j dootlivé členy pojí „pokrokovost“? D-
legáti, lidé, kteří blás.jí oadkřesťanskou, vyšší
morálku tropí tak veliké výstřednosti? Z.č by
stáli teprve ti méně cepní paedogogové, kteří jsou
přece také majiteli pokroku a jako tací převyšují
nejmíň o dvě blavy nejčestnějšího „kler kála“? —
lou, bledejme takový útvar výchovy ve sprostém
psaoí samých učitelských listů. Pokrokový pac
dagcg čte ve svých listech nejhrubší útoky proti
katolické efrkvi, vmž se ovšem velice snadno při
učuje sám; a Často 8 tímto „pokrokem“ spokojí
se už zcela. A tu není diva, že Čisto přenese na
čenou hrobost do scbůz: svých vlastních kollegů.
Pokrok, pokrok! A najednou místo „odkrývání
nových světů“ vidíme vyjevenost, třeštivou zpup
nost, která jest náchylna ke všem nepřístojnostem
— jen ne k svobodnému, nestranuéma a zralému
přemýálení. Hotový pokrokářský klerikalismus,
cisopasnictví na stromě pokroku.

V čí rukou jest »Volná škola.< V č. 1.
roč. [V. „Freie Schule“ jest plno jmen eloupů a
podpůrců „Volné školy.“ Na př.: Ernst Pollack,
Sopbie Pollack, dr A Goldechmied, Stein, Spitz,
Epstejn. dr Hammerschlsg. — Nedala by se na
zvati ókola ta bebrejskou?

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečné jakosti [ druh 80 hal.,
II. druh 72 hal. Mostarské velmijemné a
silné I. druh 88 hal., II. druh 80 h za1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

u W HUMPOLCI, u
o. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivéa pro četné

důstojné farní úřady v úch.

—

Hospodářská hlídka.

V živé paměti dosud jest poslední loňské
valná bromada „Ústřední jednoty českých bospo
dářských společenstev.“ Naši sástapci tam ukři
čení, uúmičeni, tupeni a poamíváni, dotazy jejich
po vysvětlení, oa něž měli jako delegáti plné
právo, prováseny posméěchem,aneb vysvětleny jen
penepokojivě; ssstoupení našinců v představenstva
zcela odepřeno. Výkřik roshořšení a ošklivosti sa
bouřil v našich řadách — a to vším právem. Ú
střední Jednota stala se doménou a rejdištěm je

„klerikály“, kteří jich mejvíce založili a v dich
nejvíce obětí i práce přimesli! ©Všecko konejšení
ušlechtilejších živlů „Ústředal Jednoty“ neodčiví
fakta: Ustřední Jedovta propadla v neobmezené
panství politické str.ny agrární, kteráž jl využit
kuje ku svým strannickým, sobeckým a „proti
klerikálním cílům. Místo klidné práce dražstevní
— rejdy politické! Od těchto těžkých chvil vo
láno ustavičné ponovém svazu Reiff-is:nok, jenž
by 8e těšil daleko větší důvěře našich stoupenců
a jehož peněz nebylo by užíváno proti — námi!
Vyhověli jsme tolikerému pobízení, spracovali jame
a'anovy nového střediska našich Raifoisenek pod
názvem „Zemský Svaz českých hospodářekých
družstev « společenstev pro král. Českó“, apole
Ččenstva to 8 ručením obmezeným,a vymohli +jich
zápis do obchodního rejstříka.

Jedná 8e nyní o to, abychom hned v počát
cích čestně a úspěšné mohli vystoup.ti. AČ fada
Ruifeisenek sama ge již přiblásila, chrene celé
vystvapení avé zdůvodnit před veřejvosti a spolu
na pevný sák'ad — při tak zodpovědné akci: —
postaviti tím, že už v počátku representovati bude
„Zemský Svaz“ uznání hodný počet Raifoisenek.
Žádáme tudíž všechny naše stoupence a přátele

v Refeisenkách, aby v nejbližších daech zahájili
potřebné kroky k tomu, ady Ra feisenka v jejich
obci se nalézající z „Ustřední Jednoty“ vystou
pila a přistoupila k „Zemskému Svazu“ tomu.
Potřebné kroky k tomu jsou tyto: Je nutno sv0
lati Fádaon neb mimořádnou valaou bromada Rai
feisenky. Ve vyhlášce o valné hromadě, jež ma to
provésti, musí býti výslovně uvedeno na programu:
„Změna6 29. atanov.“Svolání musí se státi přesné
dle stanov, vyhláška či oběžoík musí býti patřič
nou dobu vyvěšen, pak dobře uschován. Ve valné
hromadě musí býti většina dle Btanov pro zinénu
stanov, tedy o vystoupení s Ustřední Jedaoty a
přistoupení k „Zemskému Svazu Českých hosp.
dářských družstev a společenstev“ potřebná(836)
určitě konstatována a do protokolu zapsána, tento
pak buď jak předsedajícím a jím jmenovaným za
pisovateler, tak ičlenem ze středu valné bromady
zvoleocým podepsán. Jakmile protokol bade řádné
sepsán, bude ostatní už věc jedaodachá Opis pro
tokolu, starostou Raifeiseoky stvrzený, pošle 86
jedeo „Ustředar Jednotě českých bospodářských
společenstev“ a druhý „Zemskému Svazu českých
hospodářských družstev a apolečenstev“ (zatim:
Praba II., Opatovická ul. č 10). Svaz pak ostatní
kroky učiní.

Upozorňujeme dále, že k „Zemskému Svazu“
přistoupiti může každá Rufeisenka ihned (po
odbyté valné hromadě) vzdur tomu, že zůstane
ještě letos členem i Ustřední Jednoty. U Uatřední
Jednoty může se totiž dáti výpověď8 měsíce před
ukončením správního roku, tedy nejdéle do sáří
t.r. Pro letošek zůstanou tedy Raifeisenky, které
přist.upí k „Zemskému Svazu“, členy obou ústředí:
jak „Zemského Svazu“ tak i „Ustřední Jednoty.“
Dále je nutno v každé obci či farnosti, kde dosud
Raifeisenka není, tuto založiti. Veškeré potřebné
informace, pokyny, tiskopisy a rady rádi k tomu
poskytneme. Ba nebademe se i ostýchat založit
Raifeisenku novou, do níš si naše peníze uložíme,
když agrároíci budou nám bránit a překážet, aby
Raifeisenka přistoupila k „Zemskému Nvaza“ oa
šemu.

Nože, členové Laifoisenek, členové předsta
venstev jejich i dozorčích rad, přistupte k práci
a k činům. Dokažte, že jako na poli politickém
dovedli jeme se postaviti na vlastní své nohy, že
i na poli hospodářském a družstevním dovedeme
se také osamostatnit a nebudeme savé peníze dávat
do rukou nejurputilejších nepřátel, aby si oni za ně
a své straně pomábali a nás jimi ubíjeli. Zdař Bůh!

Zemský Svaz českých hospodářských ružstev a společenstev pro království ké
v Praze-II., Opatovická ul. č. 10.

Za přípravný výbor:
Frant. Šafránek, rolník v Dol. Městěn. Sáz.,
předseda „Sdrutení českých katol. zemědělců“,
Prokop Holý, farář v danovicích u Votic,jed
natel „Hospodářského Sdružení českých křestan
ských zemědělců“,Dr Fr. Svojsík, advokátv Praze,
Emanuel Junger, tajemník atrany katolické
vPraze, Václav Myslivec, redaktor a říšský

poslanec v Prase.

Pamatujte ma lem. Bývalá pýcha našich
hospodyní, len vlákoodárný na mnobých místech
vymizel s polí k nemslé škodě rolnictva. Bylo by
velmi prospěšno, kdybysase byl tak pěstován jsko
sa našich otců, nebo“ statisíce slatých zůstalo by
nám vkapsách, ani ktomu nopřihlíšeje,še po
stránce zdravotní len se nedá nidím puhroditi a
nejméně již cizosemskou bavloou. Proto doporu
čujeme rosumným hospodářům, aby zase popřáli

kousekpůdy ja a hospodynímradíme, aby opětobopily se kolovrátků. Nejlépe se daří len po o
kopaninách a pak po jetelinách. Po stébélatitch,

syláště jpo ječmení se nedaří. Vyšeduje:

orby, imojeníslamaátýmhnojemveným, k němuž z jara se přidá po bektaře 3—3g



superfosfátu 20%, a4—6g kainitua bezprostředně
před setbou 163 g čilského ledku. Na velmi leh
kých půdách ledkaje se po zasetí na povrchu or
mice. Dobře také působí vápnění, ale toto nesmí
se díti zároveň s bnojením.

Zbytečně vyhazajeme peníze za se
mena, kupujíce víc než potřebujeme pro sebe.
Mnobému stačí od každého druhu špetka, a těch
vlastně potřebuje6- 6. Ale nepořídísi, čehosku
tečcě potřebuje, nýbrž zlákán pěkně malůvkami,
vybarveným cenníkem a dryáčoickou chválou „noví“
nek“ objedná — nejraději arciť někde v cizině —
balíčků a „porcí“ bez počtu. Vydá zbytečně ně
kolik koran, kdežto by stačilo několik haléřů,
neboť nakunec za všeho toho semena nevypěstuje
zeleniny a květin ani tolik, kolik zaplatil za 80
meno. A tak vybazajeme tisíce a zbytečně obo
bacojeme cisinu. Radíme tedy, aby v kačdé osadě
sousedéjižvzimě se domluvili,kolik a čebobade
třeba, a sice jenom nejnutnější a osvědčené věci
se určí. V hospodářské bealdce, ve sdružení, ve
skupině omladiny, aneb pa případě důvěrník rol.
spolku podle objednávek členů u našeho semenáře
osvědčeného — a jest už celá řada spolehlivých
semenářů domácích — objedná najednou všechno.
Když semena dojdou. rozdělí se na špetky a dávky,
jak si každý orčil. Tak ušetří se na poštovném,
ušetří se na ceně — kupujeme ve velkém za mírné
cepy a nevydá se zbytečné ani haléř za věci ne
potřebné anebo nadbytečné.

Rákeos v zahradnictví. Vnížináchbez
lesých roste všude na místech bařinatých rákos
obecný. Někde zožitkuje se na rohože k účelům
stavebním, jinde zůstane na místě nepovšimnut,
až vítr polámané a rozdrcené Části roznese p?
eelém okolí. V Hollandsku a Beverním Né
mecku lépe si váží rákosu. Místo drahé slámy
poožívají tam rákosu k zazimování ušlechtilých
keřů a zeleniny. Rákos má tu přednost, že tak
snadno neplesniví a nebnije jako sláma, jest Čis
tější a pevnější než slára neb lupení. (Zpracován
na rohože anebo i voluě svázán okolo keře a na
záhonky rozložen dobře chrání rostliny před mra
zem. Lze tudíž rákos dobře zužitkovati v zahrad
nictví místo slámy a jiných podobných látek.
Zvláště rákosové roboža doma vyrobené v ohvílích
klidu zimního ge velmi doporučují. Podobně ze
i jiné rostliny bafinaté zužitkovati, a když z nich
napleteme rohoží,i slušně se zpeněží. Kde je hoj
nost rostlin takových, mělo by se pletení rohoží
zavádět jako domácí průmysl, jímž lze v zimě
8 prospěchem zaměstnati čeleď.

Při odhadu strom dlažno přiblížeti
netoliko k věku, nýbrž také k druhu ovoce, po
loze, tržním poměrům, plodnosti, výši mzdy a p
měrům majitele. Jabloň poloplaná v odlehlé kra
jině liduprázdné zajisté menší cenu má, než plodná
jadrnička nedaleko lidnaté osady. Anebo zdravá,
aa počátku plné plodnosti stojící jabloň panenská,
jistě větší cenu má, než stářím a rakovinou polo
sničená jabloň s neúhledným ovocem, trpkým, tak
měř nejedlým. Počítáme-li u 18leté ušlechtilé ja
bloně roční sklizeň jenom po 40 kg plodů, každý
za 15 hal, činí výtěžek 6 K, a po odečtení ná
klada za sklizeň ovoce obnosem 1 K, zbude 5 K.
Aby se dočkal bospodář takového výtěžku, musí
čekat 18 let, to jest ujde mu 18—6K—90K;
k tomu vydání za Štěp, sázení a ošetřování, —
tedy zajisté cena 120 K za takový strom není
přemrštěná, uepřiblíšeje ani k tomu, že strom by
40 i více leť hojpé úrody byl poskytoval.

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromaždov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867
:! dostati se levně u

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,OSOB)OE
Odebírejte v každé oboli

krejcarový týdenník

„„Wenkovan“!,
orgán „Sdražení českých katolických zemědělců

v království Českém“.

vycbází každý týden ve čtvrtek.
Na „VENKOVANA“ předplácí se: Aby mohlo na
veaku býti čislo za 1 krejcar (2 haléře), zasílá se
poštou pod jednou adressou nejméně 6 výtisků.
(Tedy 5 výtisků na rok 5 K 20 bh).— Při zásilce
menšího počtu výtisků předplácí se na 1 výtisk
ročně 2 K 8 hal. Odběratelé mají nárok na bez
platné právní, zvěrolékařské a hospodářské porady.
Předplatné a objedmávky přijímá administrace

" ANA“, v praze IT, Opatovická ulice8. ,

ová aby v každé obci odebíral se„VENKOVÁN“. Požádejte několik čísel na
ukázku zdarma.

Založeno r. 1850.

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporočuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostevím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v ['ardubicích.

S> Závodzaloženr. 1898. "©

Atelier sochařsko-řezbářské
AOK 22 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,Am SLEZ.PŘEDMĚSTÍ.
I Doporučuje se slušně P. T. ducho
| venstvu k provedení uměleckých prací,

jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
| " vědnic, Božích hrobů, křížových cest
| v reliefech, soch světců, krucifiksů,

|

rámů atd. atd.

Nod

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty napožádání.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje te

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

k uhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronsa a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostaěj
šího provedení, v každém

vzorkua ryse církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému dn
chovenstvru práci trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Blskupskou Milostí rovide
vány.

Mešuí nádoby jer v ohmi
slatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílá: jen posvěcené.
Vzorky, r.spočty, nákresy i

hotovézboží o kázkufranko
se zašlou.

Prosím veledůstojná dnchovenstvo o laskavou příseň
a důvěruzárodu domácímu.

odznaků spolkových sid.

V

ZNČC(COA

Povné ceny. Vzoryna požádání.

©

i u pokladoy fliálky v Semilech.

kaponových archů.

©

Správní rada.



č Nejlevnější anejrirnsnějš z dl© dětské vozíky RZ
"dě urelkovýrobceBrmy S 7 :

"dě Jos. Ježek, <%
v Hradci Králové.

=) Žádejte cenníky.

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kolekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.vw

Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
e.uze mého ryze křesťanského závodu za

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

Velejemnélátky na taláry.
(Též na splátky bez zvýšení cen!

X683CE XBOXGE X663X
„C

Šeob, úvěrní společnosi
zapsané společenstvo a ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za 449 až 5%:=
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. “U8

Uhlí nejlepšíjakosti

E

603X

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jekotvýtočné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

| řetízky, prsteny, náramky,
eg jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

Ě — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, ziatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.ol Lk
„Naše Mládež“
orgán „Sdružení venkovské mládeže v Čechách“,
vychází vždy 1. a 15. každého měsíce. Předplácí
se 1 výtisk 1 K 70h ročně, při odbírání oejméně

6 SA 1 exemplářpo 1 K 20 h ročně. Redakce8 administracečasopisu „NAŠE MLÁDEŽ,
Praha II.,"Opatovická ulice č. 10. AD

Žádejte číslo na ukázka!

NRRNNNNNHUNNHUPRNN
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AKODOBĚ POSTNÍ: KRÍZOVÉ CESTY,
VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE| v

BOZIHO HROBU
| jakož j sochy Těla Páně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ,

Dilna pro sochařství, řezbářství a práce
kostelní.

“

. Atelier pro církevní malbu

© Jo Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha-Král, Vinohrady, Óelak. ul, č. 9,
doporučuje veledůstojnému duchovenstvo všestrao

ně uznané kostelní malby jsko

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

na plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

ERP* Obnovuji staré zašlé obrazy.
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlédnutíRPA1
JÁ

PRAKTICKÉ. ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍ HROBY.
KRÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVFUN ALOVANÉ.

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ
Klečící „ANDĚLÉ“

ATĚLA PÁNĚ
ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ),

Prmní český katolický zárod ve Vldni: |

František Ruber
Dflna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříšea td.

-

zaritského chrámu
Páně.

Ne ukásku sasílá

|

se všefrance.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Reškudiy, faráře ve Výprachtieleb)

doporučuje P. i. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
vsech kostelních paramentů £

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

se na požádání franko zašlou.

BREAKTE-ES

PRSU"000"MPO

LE86501008E06žGdopodujeýněnOrg07úndrán:

lakbíl jako prádlo,jemužpřidándo vyvářky
sSAPOTJIT s

svůní fialkovou.od firmy

JOSEFJELÍNEKno

Jan Kryšpín

monec“nástupce) 
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 at, Malá Karlova
ul. čís. ž9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
štho aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se čelesnými
rámy, sílčmi vsasením.

MALELN

,

KO

E

vší závaznosti ku definitivní objednávce.
SRY“Nesčetná veřejná i písemnépochvalná uznání, B

Založeno roku 1836.

Čas
Rozšiřujte

ové úvahy!!»——
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
reělii veškeré kostelní nádoby a
náčiní A to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenty
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí. a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti de
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na a
kásku frank) bez závsznosti konpě.
Vše se poslld posvěcené. Prdce ruční.

Sblad vsěkorýchslelých a stříbrných klenotů, jako:
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. A

proteny, Y, jídelní náčinízestříbra pravého
1 čínského vědy na ekladě.

Staré slato, stříbro a drahokamy bupuje sa nejvylší ceny

JAN STANĚK,
paslé a oisoleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. u

————————————
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Nejlevnější nákupní pramen
veškerých příprav

a ozdobprošvadlenya krejší,
kněžskýchkolárké a náprsonok

Fejg!i 4 Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní ulice,

Prádlo — Nákrčníky — Deštníky.
Šle — Kapesníky — Rakavice.

Šněrovačky.
Výhradní prodej „Triumfaly.“

..

O00000000000000000000 000000000000060000000o9000000000000000000000©

Ku sv. biřmování

praktické dárky
F 2aveliceJovnécenymahíríG

V. Šolc, Ť
zlatolk a stříbrník,

přísežný
toadní znalec a odhadce

v Hradci Králové.

slatých, stříbrnýchsbvortůjek, stříbrných a
hodin v , druhu.

Prodej se zárukou. |

mth

l
JANSTOUPÁV PRAZE,

Jindřišskául. 1, ———
doporučuje:

železnéokládacípo- želenné mycí a 5steleod . .K 780 0.. . —l
železnéskříňovépo- železnénočal v o—

stele sBdíl.matrací železné stojany naod... . .K27—hstyod K11—
Úplač zařízená lůška od K 38—.

Skládací polnísedátka

dráty Jadrannabítbd.1
nahrad.ssklá onošky | lá

zahradní patentní avi
novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
sa cemy zvláště výbodné.

Nabyl jsem mnobých skušeností
v růzsých závodech rakouských, pilsě
sleduji všecky moderní pošadavky, tak
že mohu vyjíti vetříc všem přáním p. t.
obecenstva.

Upřímaon saabou mojí bude po
aloužiti vždy solidně a levně.

O bojnou přízeň prosí

František Doubrava,
majitel závodu kočárnického s čalonnického

redYelkidenám.čís.30,rohTesniéu. dle8.
Skvostné vzorníky zašleme na pcžádácí
zdarma a Vyplaceně pouze ba mistry brej

čovaké. ejte je proto vědy u svého mi
stra. Uapokojí vás v míře metašené.

Zbytky
ku všema se hodicí máme stále na skladě.

ramořony,

G fonografy,
desky a válce

nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. zárodě

Josef Ježek,

ASERAGKAG| SItý

voskové = svíčky a obět.před
dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0

polovoskové < zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

lustry,Íví —
velikonoční svíce svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě.—* arinové.
jemi krve a ranami, .
též krášlené s be. | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,| gyíce obětní —g

třínožky hladké, ve všech velikostech
neb krášlené, sloupky voskové a

lovoskové,svíčkykekřtu, LSmnřmáníeo Plánu an
sv. přijímání a pv. i 

biřmování se stuhami rněuje veledůst. kruhům
uchovním ne jněvší specielnía případnými nápisy,

„MONOPOL“.
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Vyznamenánona výstavách:
Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1000

modalie. n 1b05, zlatá medaile.Praha 60s,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlaté medaile.

Výrobky všestr. nsnané. Vzorky a cenníky sdarm —» fraako

"GBGES
ň . M 7. M ". (

PNS

Pp. sklenářům a zahradníkům
nabízíme sklo tabulové do pařenišé

kg tmeleak nářského
sa 2 K.

Sklenář. zaručeně vysk.
diamaoty kus za 6 K.

odáním
kamkoliv drahbos.

KV. Skuherský,
c. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“.

Továrna na cottagová americká

NÁRMONÍIA|
též evropského systému

Rudolf Pajkrác spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt, VIII.ker József
kórát 15 4«. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídeň=VIIL.,Mariahilferatr.
86.

splátky.

P. T. dachorenstvu zvláštní výhody.

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.
Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vel
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechaickýeh potřeb.

„„Jos. Baudyš,
| úředně koncessovaný

závod elektrotechnický
w Hradci Králové

> Jiříkova třída č. 254.

(dodavatel J. E. ndp. biskupa)

odborný závod pro veškeré

v Hradoi Králové,

v obory tyto spadajících prací.

oltářů starých

—

Nákrosy a rozpočty

provádím co nejevědotnitěji, očemž uvědčí četné
: doporačení vid. duchovních.

Založeno r. 1800.
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Vyšší obzory pokrokářské mra
venky ve znamení strannických

knyfů.
Případ Judáv, Lhotův, Horbenáv a Masarykův

Když pověstný Juda oapsal drzou lež, že
„nikdy nebylo a není cáboženství lidské nic
jiného než řemeslo, než obchod“, že „nikdy
nešlo sa ideály božskými, nýbrž za sovětským
úspěchem“, cítili se právem lidé upřímně vě
řící uraženi; a to tím spíše, jelikož jest zná
mo, jak ma př. celé davy laiků pro své ná
božeuské ideály maoho obětojí, aniž by měli
za to jakýkoli užitek a k tomu všemu snášejí
ještě opílání pokrokářských sarovcův.

A teď jste měli viděti tu tarantelia po
krokářských „rytířů s otevřeným bledím“, těch
lidí, obírajících se „přímočárně“ za svým cí
lem! Kočsi, který va veřejná slova Jodova dal
veřejnou odpověď a veřejnou výzvu, vyčetlo 86—
denunciantství. [aa — katolík jest zde jen proto,
aby dal do sebe kopat; nesmí se ozvati ani proti
pejnespravedlivějším pomlovám; má právo jen
tiše vyslýchat jízlivý chechtot slepých fanati
ků. jak mohl ten kněz tázati se přímo Jady?
Vždyť týž byl pod svojí oehoráznou kritikou
podepsán pseudonymem „Kara Ben Jebuda.“
Tedy na toho se měl dachovní obrátitil Nic
nevadí, že pokrokářské listy pobázejí nejhor
ším bitem osobu, o níž mají jen slaté domně
ní, že proti nim píše. Jada odpovídal posměšně,
že „se v posvátné době velikonoční vyzpovídá.“
Psal jiš předtím štvavé, posměšné ooticky
proti obyčejům církevním, tak že právě pokro
ková společnost mu měla důrazně připome
nouti, co žádá nábošenská anášelivost, Da
kteroo pokrokáři jindy (ovšem proti „kleri
kálům“) tak velikou váhu kladou. Ale nel
Pokrokáři zavěsili se svorně na Jada jako roj
včel oa královna. Jak prý ten necitelný kněz
mobil interpellovat Jodu před Božím hodem
vánočním? (lou právě z lásky k uráženéma
náboženství tak učinil. Vždyť Kristus se šel
modlit do cbrámu Jerusalemského a — najednou
začal rauhače docela mrskat!) Prý Kristos při
nesl odpuštění (ale zarputilcům přísné hrozby).
A vědyťt prý svobodný občan může akazovali
mimo Školu přesvědčení jakékoli, jen když ve
škole proti katolictvu nevystupujel Zkrátka
pokrokový člověk má práro na dvě duše, na

FEUILLETON
V Cblebovicích strašilo. Starý, suchý švecDra

terka celý rozechvéný vyprávěl, jak ho strašidlo pro
haalo v noci na úvoze blíže louky Ječmenovy. Proč
se tam právě v tu včerejší noc ocitl, o tom se
nezmínil. Taková bílá příšera — kde se vzala, tu
se vzala. Dutým hlasem se bo ptala: »Josefe, kam
jdeš.« Ubobý švec ztrnul, noby mu zdřevěněly, že
se první okamžik nemohl ani bnouti. Chtél křik
nout, ale hrdlo bylo. sevřeno Gzkostí; klepal se
jako by měl zimnici. A jak by ne? Příšere hned
po své otázce rostla a rostla, že by jí sotva ve
liký chlap po pás sabal. Ale jakmile strašidlo u
Činilo dva kroky k němu, tu se již probral zustr“
outí a střídal noby z brozného místs tak rychle,
jako by byly hnány benzinem. Celou noc nespal.

A hoed drubý den na to podobná neboda
stihla příštipkáře Kublu, souseda vystrašeného Dra
tevky. Zas taková obluda — tentokrát u jetele
Zvoníkova. Byla tak asi třicet metrů od Kubly,
zdvibla se za houštím. Kuble už ani nečekal na
bližší seznámení a upaloval rychlostí půl kilometru
za vteřinu, až při svém útěku jednu trepku ztratil.
Ani se za sebe neoblédl, Vrazil do světničky se
zrakem vyjeveným, zabouchl za sebou prudce
dvéře, až se berák otřásl, Děti, vytržené ze spánku,
zabrečely a dva psi venku stěkali jako posedlí.
Přece tedý strašidlo se bálo jít až tak daleko.
Anebo ti psí mu právě ukašují cestu z vesnice.
1 Kmotři začali teď vážně, obesřele atudovati
otázku té příšery; rokováno, proč ta Šelma sí
právě Chlebovice vybrala k provozování svého
strašidelného řemesla, co ji sem tébne, proč nedá

V Hradeí Králové, dne 19. března 1909.

dvě masky. Jeho žáci pracic se v náboženství
nezviklají, jestliže vědí, že jejich učitel útočí
v životě veřejném — kdekoliv může — proti
církvi jejich. Tak ee enad prospěje „jednotné
výchově šactva.“

A teď drobý případ. „Oavěta lido“, která
za oné afóry plula plnými plachtami ve vodách
Jodových, začala s netajeným hněvem pátrati
po smělci, který napsal na pokrokáře přileba
von a zcela odůvodněnou satyra © „dobývání
Perníkova.“ Teď už zapomoěla, že se nemá
torskat autor. A na rychlo také jmeoovala
podezřelou osoba. AC 60 ten muž také jedno
duše přizná a trpí! A došlo tak daleko, že po
krokářský advokát dr Lbota pozval si kněze,
Da něhož měl podezření, do tichého pokojtku,
kdež obožáka nemilosrdně ztloukl. Pukrokáři
měli „uadkřesťanskoa“ jando, která dlouho ne
trvala. Při své vyšší morálce myslili, že zbítý
kněz musí mlčeti o svojí nehodě, netmá-li ae
státi „v slušné společnosti nemožným“ — právě
pro to zbití. Ale když kněz žaloval, ta „Osv.
lida“, která jednání Lhotovo ani slov m nepo
kárala, oapiala všecky páky, aby fackáře za
chránila a stlačeného kněze ještě do horší pc
topy přívedla. Přibrán na pomoc dra Lbotovi
kriminálník, host vwkrčmách často vídaný,
který měl na krka nové vyšetřování pro oby
čejoý podvod. Masarykovský „Čas“ očisťtovací
akci Lhotovu provázel svojí pomocí. Nepovedlo
8e. Svědectví individua proti zbítému knězi
uznáno soudně sa falešné. A co teď „Osvěta
lida“? Po prohrané při Lhotově vypovídala
ztýraného kněze z Pardubic. Jakmile prý ve
řejnost ví, co se mu stalo, není mu radno před
očima té veřejnosti působiti. Prý měl o fackách
ralčeti. O dru Lbotovi nepískla ovšem ani slo
vem, že by měl jako usvědčený fackář z Pardubic
odejíti. Tedy nové pokrokové pravidlo: Chceš-li
někoho učiniti morálně nemožným, chceš-li,
aby ve slušné společnosti neměl místa, nafackuj
mol Ozve-li se proti tělesenému ztýrání, pak
se stane v místě morální mrtvolou! Takové
pravidlo bylo možno vyčísti z „rad a sprave
dlivého roztrpčení“ hamanitářské „Osvěty L“
Platilo by u pokrokářů takové pravidlo, kdyby
některý katolík se stal tak přísným žalobcem,
soudcem a zároveň vykonavatelem nad pokro
kářem sebe jízlivějším a nepcctivějším? Jen
si dobře tedy problédni, čtenáři, ten dvojí
loket pokrokářské morálky! Jednon brozný=
dobrým lidem pokoje. Rokováno též o prostřed
cích, kterými by se dalo strašidlo zehnati aspoň
za obvod katastru. Spiritista Klužek pořád chtěl
mít první slovo. Však prý on to dobře od přátel
ských a hodných duchů vyzví, který to mezi nimi
řádil tolik, že ho musili vyloučiti a nazpátek ne
zem poslati, aby si tropil neplechu jinde.

Ještě kmotři ani zdaleka se neshodli, jaký
prostředek by byl proti duchu nejkratšía nejúčin
nější, když Mářa Vyhnálová jednoho rána vypra
vovala, jak právě u rybníka byla taky k smrti
postrašena bílým duchem. »Lidičky, kdybych ho
na tyble vlastní oči neviděla, nepovídala bych.
Ani jsem tomu dřív sama nechtěla uvěřit. Hned
za kompostem takový bílý duch! Nějaké dlouhé
hrábě v ruce. Zaječel, div ze mne duši nevyrazil.
Do srdce mne píchlo jako šídlem. Nejsem tolik
lekavá; to ví dobře můj sterý, když se i v kloudné
ráži z hospody vrátí. A proto jsem si napřed
ducha chtěla prohlédnout, není-li to snad hastrman.
Padne-li velká rosa nebo déšť, tu prý hastrmaní
v noci tsky z vody vylézají asi jako úhoři. Dívám
se na to strašidlo, dívám, to vzkřikne znovu a
rovnou ke mně. Ale žádná voda z ného netekla,
Já jsem houkla taky. Ale strašidlo jako by nic —
zas několik kroků ke mně. A když jsem viděla,
že to je habán jako Rýbrcoul, raději jsem honem
utekla. Kde pak jsem se mohla s takovým netvo
rem rvát, když jsem měla v ruce jenom srpl«

>Á proč jste si ten srp brala tak pozdě
V noci ?« ptal se hospodář Rozklade, jemuž se u
rybníka ztracel jetel.

Máta se na okamžik zarazila, ale přece se
pokusila vysvětlovati, že jej nesla domů od staré
tety. Dlouho rozmlouvaly a tak se zdržela,

„Pěkné strašidlo! Já vám dám strašidlo, chaso

Imserty 10 počítají Ievmd,
Obnovavycházív pátek v polední. Ročník XV.

křik, když se vystonpí proti pokrokářekému
prolbaoci, povykování o denanciaci! Pak zase
veliký rámus proti pisateli, který satyrou po
svítil na pravda, pátrání po něm a oaposled
drzá denanciace proti člověku těleeně ztýra
néma. Zde již ani vlastuě nelze mlaviti o mo
rálních zásadách, zde se oaskytaje otázka,
mají-li hlavní původcové takových zjevů vůbec
aspoň trocbo lidského cita.

V theorii horovácí pro mravní výšiny,
pro charaktercí vyrovnání muže s mašem,
despekt k stávajícíma „byrokratickéma“ práva;
v praxi snaba po překroncení paragrafů k vůli
ukojení msty, chytání za neopatrné slovo, aby
se dalo přišpendlit třebas i na ten paragraf,
který považují pokrokáři za stanovisko dávno
překonané. Vyhrají-li šikovoým seskopením
paragrafů, a někdo jim vytkne velikou nedů
sleduost mezi zásadou a činem, odpovědí jízli
vým posměchem. Jen když „pokro"“ zachráněn!

Jen přímočárnost! S pravdou vea! Tak
se ovšem pobodlně houká do tábora lidí jiných.
Začalo se však také ehbodit náhodou „3 pravdou
ven“ za aféry Herbenovy. Sami masarykovci
začali Herbena obviňovati z defraudace. Ten
začal také chodit „s pravdou ven.“ A najednou
po dloabém dokazování, co vlastně jest pravda,
kdo kradl a kdo nekradl, otekli se soadcové
celé české veřejnosti k soudců obyčejoým,
státním. Aodpůrci Herbenovi tvrdili rozhodně,
že celé to předivo vytáček bnde rozťato před
soudem, že mají důkazy. A pojednon? Rozva
dění bratři se sešli a pod patronací Masaryko
vou jednoduše škrtli dlouhé stati svých vývodů;
odvolávali, ač dříve si hráli na neomylné. Báh
se, aby při dalším „s pravdou ven“ nekrvácely
strany obě. Nakooslo se a nedokončilo. A pak
ještě jávot, že byl „vřed vyříznoti“

Případ Masarykův a Štemberkův.
Dr Štemberka rázem 80 stal nyní mačed

níkem. Umějí ti pánové kopovati vysvědčení
mačedoictví hodně lacino. Když Masaryk byl
obžalován, hrozilo mu ačco horšího než dru
Štemberkovi. Ado skatečného trestu vrchnímu
patronovi pokroka se nechtělo. Tudíž připra
vován pro jeho dobro mandát. Zkrátka toho
zákonného zřízení, které slouží prospěcho celku,
mělo býti použito ve prospěch jedioce. Posla
necký maodát nikoli k dobru voličstva, ale
k dobra poslance! Velice chytré obcházení skua, ,—,—————
zlodějská<, bručel do šedivých vousů Rozklada.
oHned každý, kdo nemá ani půl korce pole, musí
mít králíky, zajíce, musí si krmit vepříka, musí
mít dvě kozy. To je opravdu zvláštní, jak to
strašidlo právě přepadá v noci zloděje. Jest to asi.
nějaký dobrý duch. Takhle kdybychom s ním.
mohli moudře promluvit a dát mu od hlídání dva
šestáky za každou noc! Lepšího hlídače by jistě
sotva bylo, Proč se jenom nesjevuje lidem spo
řádaným ?«

Králíci Dratevkovy v ten čas třeli bídu;
Kubla doma taky bédoval, že jest těžko polřeb
nému člověku teď zajíce vyživit. Za živý svět by
teď nešel trhat v noci jetel. Mářa se nabízela k
výpomoci hospodyni Zahradaíkové; prý jen co by
dostala aspoň něco pro kozu a kůzle. A hrůza
šíříle se dále jako záplava. Tuhle zas Francek
Klásků taky v noci byl přepaden tím bezcitným
strašidlem. Přihnal se domů s boulí na hlavě;
taky si obrazil koleno. Vyděšený výrostek ani
neuměl vysvětliti, zda se mu to stalo při pádu, či
zda po něm ten zlý duch něčím praštil. Na tu
noc prý do nejdelší smrti nezapomene.

*Tohle už přestává všecko, něco se státi
musíl« prohlásil udatné soused Rozmara. Ale jeho
samého by byl nikdo za celý svět nepřivedl před
toho ducha tváří v tvář. Čekal po svém vyhlá
šení rozhodného stanoviska, zda se někdo přihlásí
k mužnému činu. Ale nabral cedníkem,

»Ba jo, lehko se to, kmotře, řekne; ale hůř
je vykonat. Vezmete pistoli, nebo klacek anebo
kámen. Jdete proti duchu; on se vám vysměje a
před ránou zmizí někam aa hřbitov. A pak se
vám začne ještě mstít, aš vés to do hrobu při«
vede.« (Dokonč.)



tečnéhoúčela mandátu,neobvykléN kk separagrafa, o pro všecky občany (jako
jednotlivce) otejně, A proč jest dána vlastně
immovita poslancům ? Rozhodněaikoli k vůli
jejich osobám, nýbrž k vůli voličstva. A toto
právo immonilní chtěli pokrokoví občané sřej
mědáti ka prospěchu jedné osoby. Uvažme, jaké
by to wělo následky, kdyby ualezl takový „zá
řivý“ příkladčasté následování! Celá konsti
tace a lidovost stala by se směšnou; zneaží
valo by se demokratického ařísení ku zcela
jiným účelům než k čemu bylo astanoveno. A
nebylo by divu, Kar byrokraté se namáhali,
aby instituce sloužícík hájení jednotlivců před
trestním paragrafem — byla odstraněna. —
Tedy okusit nějaké větší mučednictví — na to
mají pokrokáři nervy příliš slabé.

Dr Štemberka přece jednou se trochu
spletl. Dán do vazby, která vlastně v občan
ském jebo působení a postavení nebude míti
nemilých následků. Chudák musil nastoopiti
dlouhou cestu ze svého bytu až do budovy
místního okres. soudu. Aby svůj bol na té
dlouhé cestě unesl, bylo potřebí, aby ho na
cestě provázela rodina a někteří přátelé.Kvůli
několika týdnům dojemně se loačil mačedník se
svojí šestiletou dceruškou, „která nemohla
pochopit, co se děje, proč otec odchází.“ Vždyť
přece mohl věděti, že při té „kruté“ vazbě
se bude moci se svojí rodinou a s přátely
stýkati dál. A otec byl snad dokonce tolik ne
milosrdný, že to dcerašce hned všecko vyložil?
Pan dr Štemberka ovšem jindy nikdy na ně
kolik dní se nevzdálil. Proto ten veliký žal
všech soucitných lidí. Demokratická srdce!
Takble zavřít tesaře, zedníka, kováře! Ale p.
dra Štemberku, pro očhož přece mosí platiti
všemožné polehčující okolnosti? Taková smělost
proti privilegované osobě přesahá všecky meze.

A teď k jádru věcil Proč se ocitl ten
pokrokář v donucovací vazbě? Rafinovanost
našich nepřátel stále více překvapoje; proti
překvapujícím manévrům jejim není nikdy
člověk prostomyslný | bezpečen.
knězem na pošta, dostalo se „náhodou“ do
rokou pokrokového muže — nikoli do rukou
adressáta. A náhodou se to. stalo právě v ten
čas, kdy měl onen kněz soad 8 pokrokovým
učitelem. Jaký to byl charakter, který „oáho
dou“ psaní do rukou dostal, otevřel a na
adressu nrčenou neodeelal? Jak se nazývá ru
šení listovního tajemství? A proč náhodou
právě ten pro pokrokáře tolik vbodný list do
rukou jeho se dostal? Nepotřeboval onen člověk
tobo dopisu jako soli? A co měl říci obhájce
práva dr Štemberka maži, který mu dopis o
devzdával? Měl ma přátelsky vysvětliti, že
taková pokoutní cesta k strbání odpůrce
není čestná, že zadržení dopisu o80bou,
ae niž není adressováu, jest jednoduše krádeží.
Aby však zloděj zůstal beztrestný a list k vůli
pomstě nad knězem přece spatřil světlo světa,
p. dr Šternberka jej oveřejnil na své sodpoví
dání. Tím nepřímo ukázána cesta, jak by se
dalo beztrestně porušovati listovní tajemství.
Jestliže by se v tom eměra pokračovalo, každý
by se bál poště svěřiti nějakou soakromvu
zpráva, kterou by chtěl před širší veřejností
skrýti. Kdo by vykradl dopis z poštovuí dc
pravy, nechťse pak uteče k osobě drahé, která
jej 8 příslošnou omáčkou oveřejní — a bude
všecko v pořádka. Zvlášť dobře se to vydaří,
svěří-li se takový přítel cizích dopisů immu
nisovanému poslaoci.

Nejsajímavějším přitom jest, j:k masarykov
ský „Čas“ obratem ruky sase slásky k příslušníku
strany směnil svoji morálku. V dloubých sloup
cích dokazuje charakternost Stemberkovu a v6
likou troufalost c. k. soudu. Jak však soudil
dříve? Jest ještě v čerstvé paměti, jak „Cas“
referoval o vystoupení volného myslitele p.
Pelapta na katolické schůzi. Pelant dělal si
poznámky, které mu vvpadly; ty zdvibl kněz
a nevydal jich. A (u „Čas“ bouřil zle proti té
nešlechetnosti. Napsal, žedopioovatelem„Cecha“
jest zloděj. A což když předtím jeden Masary
kův dopis došel adressátovi v jiné obálce, než
do které jej Masaryk vložil? Hned s tím pří
padem do „Casn“! Hrůza! Pokrokový člověk
až i oa té poště jest stopován, co komu píše.
Rozhorlení „Času“ bylo veliké. Zatím však
naprosto šetřením zjištěno, že dopis dodán na
pošta již vté obálce, v které byl na příslušné
místo poštou odevzdán. A veliké ticho savládlo
pak v masarykovakém orgána. Ani z toho pc
rušení listovního tajemství nebyla usvědčena
služka. Nic nebylo oznámeno, že by bývala
proruštěna, ač Masaryk dovedl dáti výpověď
služce i proto, že má tatáž bratra knězem. A
na lidí bližší, v domácnosti se nacházející,
teprve nebylo radoo veřejně vinu sváděti.
Proto moudrý včas dovede mlčet. Zkrátka ten
krát si utržil Masaryk nehoráznoa blamář.

A nepamatoje we„Čas“, jak velice 8e ros
čiloval, když probleskla novinami zpráva, že
vyzvěděl arcibiskop Kohn jedou depeši tele
grafického úřadu? Padal do mdlob nad tou
smělostí. Teď zase omdlóvá „spravedlivým rcs
hořčením“, že soud využívá svědomitě všech
zákonných prostředků k vypátrání takového

rušitele, zloděje soukromého dopisu. Aobhájce

práva setolíkopořeki,že bem f$okoutnícestak vytrostání kněko není stoá; naopak —
ještě mu byl podporou k výsrasení listovního
tajemství. A na sákladě toho vysrasené snažilo se
pokrokové panstvo přivéstí plsmtele listu do krimi
nálu. Jaká to jen byla šťastná „náhoda“, která
přifoukla soukromý dopis pokrokáři do rakoa
právé ve chvíli tolik potřebné| A kdo ví, koli
krát už náhoda házela pokrokáři do klína i
jiné dopisy, které jako nepotřebné byly milo
stivě svěřeny třebas další expedici poštovní,
až — až přilétl list, který se právě k uveřej
nění hodil! Vtírá se nám do hlavy neodbytně
otázkta, zda ještě platí pravidlo o poměru pře
chovávače ku zloději.

Pan Štemberka napsal v „Čase“, že by bylo
nečesto> prozradit, co ma jako poslanci a o
sobě veřejně působící bylo důvěrně sděleno.
Tak! Nemohl býti ka krytí důvěrného eděloní
ochoten už dříve a důsledně? Musil s připc
jením vlastního podpiso sdělovati veřejnosti
tu část důvěrného sdělení, která škodila pro
tivníkovi? „Člověk žasne nad nekonečností ta
kové byrokratické troufalosti“, vzdychá dr
Štemberka nad svým „žalářováním“ Snad pá
nové se laskavě opamatují, jak horlivě hájí
redakční tajemství jejich orgány před různými
přehmaty. A listovní tajemství porušovati —
to už nemí žádná „byrokratická troofalost“?
Kornu to tekla voda tolik do bot, že potřebo
val právě v oné kriticxé chvíli dopis Habáč.
kův?

A není rafinovaná krádež soukromého do
pisu sjevem nešlechetnějším, než když cikán
z hladu ukradne dvě husy? Jestliže velebí po
krokářské korporace nyní veřejně Štemberkovo
odpírání svědectví jako charakternost a stálost,
mohly by snad věděti, že jen tenkrát jest ema
žilá obrana někoho velikou ctuostí, Jestliže
chráníme bližního pro čin krásný, charakterní.
Leč hájiti muže takového, který dle dřívější
terminologie „Času“ jest zlodějem, to přece
není zářícím příkladem vyšších, ušlechtilejších
mravnostních obzorů. Zde spácháo chytrý trik
a teď velká bolest, že se nepovedl zcela dle
předpokladů.

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se co mejzdvořileji

Dobdan Meliobar
knibkopectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát

v EXradoiKrálové.
Zal. r. 1808.

Dopis z Prahy.
JUDr. Karel Černohorský sasena .obsoru.

Po procesu Kestrápkově nebyl by nikdo zajisté
řekl, že dr. Karel Cernohorský, který při pre
cesu tak pohbořel, že byl v Praze i okolí na
vždy botov a chystal se přesídliti jinam, bode
tníti za nedloaho tolik odvahy, že začne po
mýšleti, jak by svou vzácnou osobnost opět
oplatnil v české veřejnosti. Do:lo k tomu jit;
dr. Karel Černohorský dere se opět na světlo
dne. Hezky vyčkal, až jak to dopadne s volbou
starosty pražských měst, načež ihned zahájil
„činnost“. Poněvadž v podobných případech
bývá radno pozakrýti pŠramocený štít nějak
vbodně, učinil tak i dr. Cernohorský: dal svo
lati magistrátní úředuíky, za protekci jemu za
vázané, do své hospody na Vyšebradě, kde se
sezanlo, že by pana Cernohorského bylo vlastaě
pro český národ škoda, a *e bade dobře, když
veřejné působncati bude sachován, načež pře
čteny v kanceláři Cornoberského přichystané
resolace a dr. Cerovborský prohlášen za kan
didáta mandátů -- —

Věru,slyší-li člověk podubaé zprávy, nechce
svému sluchu ani věřiti, poněvadá jsoa úploč
neuvěřitelné. Osoba. taková, jako dr. Černo
horský, má troufalost povašovati 80 za DeDA
hraditeloou, 8 po svém zkompromitování má
znova odvabu vystopovati na kolbiště veřejné.

Že drzé čelo jest lepší než-lipoplažní. dvůr,říkával již noboštík Skrejšovoký, alejsou přece

ve všem a všady jisté hranice a meze, kt
masí dbáti veřejnost,když na měose zají
osoby postižené. Troufáme si hlásití, še by
to © morálkoo špatně dopadslo, kdyby © ve
řejným mínónícmsměl ci zahrávati takovýčlověk,
jenž skompromitoval mimo sebe i celou strana,
ve které to přivedl dosti hodaě daleko.

Ať pražští voličové odpovědí na troufa

neboť jsou někdy někteří lidé, jimž nedostačí
pooze jediné „memento !“ .

“ o
M

Předseda správní v elektrických podniků
V. Broš. Sdružení obeontct, starších strany ná
rodní — staročeské — připravil nemilé pře
kvapení dlouholetý jeho člen, Staročech Váelav
Brož, zastapuojící bradčanské voliče prvního
sboru v obecním zastopitelevu pražském. Václa v
Brož, rytíř cís. rak. řádo Františka Joseta,
předseda První pražské malostranské lidové
kuobyačě,místostarosta Společnosti přátel sta
rošitností českých, čestný občan města Tře
benic, vrchní ředitel ústavu chudých, ředitel
okresu chudínského na Strahově, předseda Mu
lostranské Besedy a obecní starší od roku 1890,
dlouholetý městský radní a nyní předseda
správní rady elektrických podniků pražských,
mnohonásobný majitel domů, místopředseda Ma
lostranské záložny atd., oznal za dobré poru
Šiti disciplinu edražení strany národní, blaso
vati pro volbu dra. K. Groše za starostu a pak
vystoupili ze sdružení.

Václav Brož je prazvláštním zjevem na
Staroměstské radnici a běh dosavadního jeho
životase nesl podle hesla, že mezi slepými
jest jednooký králem. Stranou etaročeskou
kandidován, dostal se do sbora a na jejích zá
dech došplhal se různých hodnosti, vyzname
vání a úspěchů. Dokad strana staročeská byla
u vesla, byl Václav Brož — povoláním svým
kropař — jejím vytrvalým straoníkem. Když
však její hvězda počala blednouti, počalo bled-.
nouti zároveň i staročeské přesvědčení páně
Brožovo, až konečně vybledlo docela a pře
barvilo se pak na mladočeství. Tento muž ne
ní osamoceným zjevem v tomto sboro, neboť
měl své předchůdce a bude míti i následovníky.

Vlastní prospěch bývá u některých výtečníků
nad zájmy strany a podle toho podobní výteč
nici pak jednají. V, Brož byl vynesen z obča
na nepatrného rozhledu na hodnostáře prvního
řáda na Staroměsteké radnici, tak že jisté doby
bylo pomýšleno kandidovati bo za náměstka
starostova. Všeobecně považovaný tento muž
va jeden ze základů strany staročeské však
změkl a nevytrval již při prvním savanutí
větru, kdy sdružení obecních starších strany
národní mělo projeviti solidaritu a dokárzati,
že dovede aenesen! plniti. V.Brož porušil dlon
holeté závazky, jež pontaly ho ke sdrožení
staročeskémo, prokázal se býti mužem bez
zásadným a přerošiv svým hl-sováním proti
osnesení strany styky v parlamentních kru
zích obvyklé, učiní zajisté důsledky z čioa
svého a vzdá se všech fankcí, jichž přičiněním
strany staročeské nabyl.

Jest ostatně velini podivno, še doposud
tak nenčinil.

Žádný člověk s citem, buď si om muhamedán
buďsí evangelík, buďsí třeba poham mebo atheista,
nemůže se. ) prostičké babičce, která nupslí.
v pevné víře, še sa groš ulehčí některé duší v 0
čisteš: naopak kašdý počestný a lidumilovný člověk
musí se s takového čínu potéšili, poměvadě jeví
lásku a obětavost... Mwěsajisté svataje upřímná
víra kašdého člověka i v lom pádu, kdy ji dráeti
musím dle svého přesvědčení sa pošelilou, neboť
umím ocemiti lem pokoj duše, lu mnohou ufčšenou
chválí, kterých člověk nabývá pevným náboženským
přesvědčením.

K. Havlíček Borovský
v „Epištolách kutnohorských“, na str. 7.

Obrana.
Dletář o nábošenckém obchodu. Dle

zprávy „Hlasu Národa“ ze dne 16. t. m. po
slanec Prášek řekl na schůzi v Nymburce, že
neposuzuje lidi dle jejich přesvědčení politi
ckéhonebonáboženského,nýbrž činí jen (opravdu
jea ?) rozdíl mezi lidmi dobrými a zlýmia ne
může proto býti nakloněn straně, která činí
obchod ze svého náboženství a 8 ním kapěl.
— Pane Práško, neprovozovali předetíraným
katolictvím (ergo klerikalismem) zoamenitý
obchod uěkteří pohlavaři agrára(? | Neshrábli
plno katolických hlasů při volbách ti agráral
kandidáti, kteří ai vzpomněli na svoje „katolické“
přesvědčení“ teprve při schůzích, když viděti,
že by jim při všeob. blasovacím práva příliš
málo hlasů bratří pokrokářů přibylo? Pan
Prášek sám ovšem neudělal ze svého politického
přesvědčení obchod šádný. „Blázen bych Uyř
abych nebral, 00 jsem mohl dostat“, vyjádřil
se před soudem, na nější pohusl muže, ktorý
ma vyčetl přemrštěné braní diet. Acož thostitut



diotáři agráro(? J „výnosný obchod“ mají
že svého avšdtst polftičtí předáci naši, to
může ná př. říci dr. Stojan, který svojí upřím
nou lidovoo prací se ožebračoval. Dosvědčí to
Práškotí sami mladočeši. Ten „obchodní zisk“
může do agrármické pokladny směle vložiti1
poslanec dr. Horský i ostatní naší poslanci.
A že rozeznává p. Prášek pouze mezí lidmi
dobrými a slými? Proč jenom grataloval Ho
Jancovi k jeho zvolení a tak zapochlebil všem
těm, kteří neslýchanými knyfy tolik hlasů
Sternbergových „stopili“? Jak může jen nále
žeti člověk poctivý k straně, jejíž officieloími
mlevčími jsou „Venkov“ a „Cep“, listy to sto
krát osvědčenéze zámyslných lží, které místo
odvolání snova jízlivě opakovaly? BRadélisty
nyní nelhou tak hanebně, s takým fanatisem o
lidech věřících. o katolfcich, jako to dovedoo
listy agrární. Nechť tedy sgrárníci s tou řečí
o „kopčení“ a „lidech zlých“ jsou velice o
patrníl

Vidy je sbojmost sákladem blaha těch, kdo
jí jsou prodchnuti, ave-ký hřích páše ten, kdo
hvubou rukou trhá představy, s nichš sbošnost a
důvěra o Boha na růsných stupních vyplývá.

Univer. professor dr. Krejčí.
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váech evropekých jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi EKrálové.

(Založeno r. 1968).

Nové jísdní řády.Telefon č. 17.

Politický přehled.
Toužebně očekávaná obstrakce slovanské

na říšeké radě se tedy nedostavila, ale přes
to jednání Slovanské Jednoty mení cládě pří
jemným; ukázalo se to při hlasování o pilných
návrzích Slovanské Jednoty. K prvnímu ná
vrha proti privilegování uherské banky v Bosně
přistoupila celá sněmovna i vláda; opposice,
Slovnostvem ovedená, zaujslu v tomto přípsdě
vůdčí postavení. V pilbém návrhu dr. Strán
ského ve příčině vměšování soudoí eprávy v
soudní řísení nedosáhla vláda ani většiny pre
sté, byla přeblasována 32 hlasy. Při hlasování
o pilném návrlLa posl. Klofáče ohledně čin
nosti sgontů-provokatérů a dr. Hajna o pro
následování českého tisku nabyly zase vrchu
strany vládní a pilnost návrhů obou zamítnota.
Cbyba byla na straně české, neboť opposiční
poslanci z velké části rosběhli se k vlakům,
dřív neš se o pilnosti hlasovalo. Scházelat na
př. celá moravská opposice, i v lavicích če
ských byly velké mezery. Jinak mohlo 8e i ta
nabýti prosté většiny,a vláda by zase pozoala,
še Slovanská Jednota přece něco znamená.
Prvním týdnem aněmování se ukázalo, še
velkou většinou převládají snaby pro zachu
vání parjamentu a že nikdo nechce obstrokcí
parlament rozbit a vládu $ 14. nastolit. Pilné
pávrby tedy celkem rychle a také věcně pro
jednány a tak enémovna přikrečila k jednání
o předloze branecké, již také v prvním čtení
vyřídila. Předseda ministerský baron Bienerth
učinil ve sněmovně poslanecké prohlášení, které
se roshodné obrací proti tak sranéma vojen
skému vyrovoání s Ubrami.

Politickou eitaaci v Hakooska bledělo
minalou neděli osvětlit a do správných kolejí
přivést pět českých poslanců. Bývalý ministr
posl. dr. Fiedler na krajském ojezdu mlado
české strany v Hradci Král. problásil, že
dležno zachovati Slovanskou Jedootu. Taktika
sadikájních stran není správná. Rovněž oebylo
by účelno, kdyby široká veřejnost diktovala
takfický postup českého poselstva. Rovněž
posl. dr. Kramař v Ném. Brodě kladl důras
ma zřízení Slowaaské Jednoty. Největší složby
prokázali by poslanci čeští vládě a Němcům,
kdyby jí dali do rukou zbraň, aby roreboala
parlament. Když parlamevt bude pracovati,
bade to vládé nejméně pohodlné. Naši politice
ochází vytrvalost a důslednost. V Říčanech

býv. ministr dt. Fořt dokládal, že tou dobou
jedinou wsožnou politikou ddskóu spašití

8e, abysbom hospodářsky zmohutněli a sllili,
abychom sískalí sí Spojence a přípravili oka
mřik, kdy dojde ke konečné úpravě ústavních
poměrů rakoaských. Býv. ministr Prášek zdů
raznil na echůsi « Nymborce snabo dostati na
rozhodující místa v ústředních úřadech poctivé
české muže, oož bude znamenati více než 10
jszykových nařízení Badeniových. A všichni
tito řečníci volali po jednotě všech českýchstran...

Pověsti o bezprostředním nebezpečenství
války se Srbskem 6e mnoší. I baron Bienerth
v poslanecké aněmovně v debatě o rekrutech
kladl důras na nebezpečnou situací zahraniční.
Srbsko odpovědělo síce os zakročení rakous
kého vyslance v Bělehradě, že od Rakouska
nežádá ani územních ani hospodářských ú
stopků a vyslovuje ochotu prodloužit dosa
vadní obchodní smlouvu s Rakouskem zatímně
do konce tuhoto roku, anebo vyjedoávati 0
emloavě oové; ale odpověď Srbska vyvolala
velmi nepříznivý dojem. Srbská vláda vyhýbá
se přímé odpovědi a odpovídá na otázka ved
lejší. © svém zbrojení nemlaví orbská vláda
nic, ačkoliv zastavit zbrojení jest podmínkoa

ro schválení obchodní smlouvy se Srbskem.
Šrbeko žene vše na ostří nože; ba zdá 8e, že
už ani coavnout nemůže, aby se ta neprovalila
revoluce, stále doufejíc, že Evropa nedopustí,
aby území srbské bylo nějak zkráceno. A pro
Rakousko případná válka se Srbskem byla by
nejnevýhodnější válkou, jaká kdy byla vedena.
Oběti na krvi a majetko státi bude veliké a
přece není z ní naprosto žádného ziska, Ježto
ani na zabrání území srbského ani na nějakou
válečnou náhradu není ani pomyšlení, a pak
vydává se říše oaše nebezpečí požáru evrop
skébo, který by ee mob) státi hotovou kata
strofou. Vláda rakouská chystá ještě poslední
pokus vážným dotazem v Bělehradě, chce-li
či nechce-li Srbsko zbrojení nechati. Rakouska
třeba bodné míry trpělivosti a nedat se vyprc
vokovat k válce, tak jako právě Srbsko tajně

štváno jest do války

Z činnosti katol. spolků.
Ze Wles. Předměstí. Dne 7. březnapřed

pášel v naší jednotě u p. Špryhara dp. J. Sahuls
z Hradce Králové o době busitské. Vytkl zvláště
ty zaručené poměry huritskébo hnutí, jež nám pro
tivníci katolictva rádi zamičají. Po přednášce s ve
likou pozorností vyslechnuté následovala valná bro
mada, která věnovala na připravovaný katolický
sjezd královéhradecký 20 K. Zdař Bůbl

Ze Bmiřie. V neděli 14. t m. přednášel
v našem ka:ol. spolku vidp. dr. Fr Reyl s Hradce
Královéo charakteru Does, kdy pravých charakterů
stále více obývá, kdy jistí lidé, majíce o chara
kteru pojmy naprosto převrácené, oslavují aveřej
nění ukradeného dopisu a odepírání povinného
avědectví jako čio, jeboš jen veliký charakter je
schopen, volil p. řečaík thema k přednášce velice
vhodně. Řeč vldp. doktora byla velice poučná a
vbodně volenými příklady atala se i velice pou
tavou. Proto také vyslechnuta za napiaté Dozor
nosti a odměněna zaslouženým potleskem. Dík
přítomných tlumočil vldp. řečalkovi jednatel spolku
p. Bartošek. Návštěva bylaslašná. — Konečně splněno
přání naše pořízením spolkového jev.ště, kterého
jeme již častikráte za nedlovhého trvání spolka
postrádali. Kéž činnost našich ochotníků setká se
Se sdarem, a jejich námaha a obětavost kóž jest
všemi našimi členy a příznivci podporována! Zdat
Bůh!

Z Jaroměře. Zdejší katol. spolek uspo
řádsl v neděli dne 14. t. m. o 4. hod. přednáška
ve své spolkové místnosti za velké účasti členstva.
Promluvila o ženské otázce .el. Kosařová z Do
brašky. Zročof a příjemný hlas, elegantní vy
stoupení, programová promlava, věcné doklady a
výtečně promyšlený apel na shromážděné nevy
vzněly na prázdno. Neutuchající potlesk a nadšené
tvařé posluchačů dostatečně avědě:ly o souhlasu
apoštolce našeho programo. Jen houšť takových sill
Drahý řečník pan Bechyňka promluvil o organi
saci mladeže. S velkým vděkem konstatujeme, že
bylo radostí poslouchat se zápalem promlouvají
cího jinocha © natnosti organidace mládeže pod
praporem kříže: Škoda, že k vlaku čas nadešel a
my přibfášky nemolili přijímati! Dootéme, že do

drazí přátelé! Zdař Báb|
Z Kostelce m. Or). V neděli dne 14. t.

m. měli jsme zde zdařilý tamburašeký večírek.
Ochotaí tamburaái katol. jednoty královéhradecké
pospišili k nám a hráli v sále „na Rabštejně“ tak
mistrně, že obacenatvo nadšené tleskalo. Milí hosté
musili etáze k programovým číslům přidávati. Tam
burašská budba atřídána « jiocými pěknými pro
dukcemi. Za té příležitosti přednášel nám dp. V.

urkovice s Kuklen velmi krásně o é pleni
lidové. Večírek skončen se obeceé pochvaly. Teď
jen svorně a čile dále!

Výkonný výber strany Latejickéh
lidu kosa) dne 15.břešnaplenáraíschůsi v m

nostech sekretariátu strany. Jako hosté přítomní
byl pp. poslanci Prokop, Šabata a dp. Holý. Za
odstoupivšího p. hr. Soběaborna zvolen místopřed
sedou posl. Václav Myslivec. V doplňovací volbě
zvoleni do užšího výk. výborupp. JUC. J. Sohiad
ler a posl. dr. Jos. Myslivec. Na to projednána sá
ležitost krajské konference amíchovsko-zbraslavské.
Celý průběh i výsledek debatty jednomyalně vy
sněl proti dotyčným nepovoluným kritikům a byl
okvěloa satisfakci výkonnému výboru ij n no
poslancům. Výsledky podniknutých kroků budou
v brzku veřejně příslašníkům strany aděleny. —
Obledně svolání sjezdu usneseno ponechati výk.
výboru na rozhodnutí, až toho úzná vážnou potře
ba a jema tóž bude arčiti, kde se sjesd konati
má. — Konstatováno dále, že ani „Týdea“ ami
„Lidové listy“ nejsou orgány strany. — K sjesdd
v Bud.jovicích vyslán bade posl. dr. Myslivec a
tajemník strany Jungr. — Obledaě kandidatary ng
Král. Vyšebradě (mandát po dru Černohorekéný
usneseno vysloviti souhlas, aby kandidatura ta po
nechána byla MUDru. Drozdovi sa Čecby vídeňské,
8 podmíokou, že se v tomtéž smyslu sachovají i
všecky ostatní strany české. — V příčině reklam
ních letáků firmy p. Šmaclerové nsneseno prohlá
siti, že výkonný výbor 8 touže firmou nic nevy
jednával a vyslovena nelibost nad nemístným směšo
váním strany a její institucí se soukromými obchod
ními podniky. Voličstvunušemu ma okresu Čá
slav-Katná Hora vysloveno uznání a dík za čestný
výsledek voleb. Po vyřísení jiných menších zále
žitostí za naprosté jednomyslnosti schůse ekončena.

Zprávy místní a z kraje.
fv. biřmování udílel Jeho Excel. nejdp.

biskop dr Josef Doubrava dne 17. t.m. dopoledne
v chrámu Panny Marie. Biřmováno okolo 500 stu
dajících zdejších středních škol. Před posvátným
úkonem provesl Jeho Milost velmi prípadnou řeč
o nynějším boji víry 8 nevěrou. Jasné odůvodočné
vývody, jež povzbuzovaly k stálosti uvíře a k pra
vému vlastenectví, byly sledovány 8 naplatou po
zorností od posluchačstva, jež plnilo všecify pro
story velikého chrámu. Posvátné úkony skončen
krátee před 12. hodinou.

Sehůze městské rady dne 165.b
t r. Paní Karolině Dobrkovské, majitelce domu
v Mýtské ulici, se uloží, aby vnitřek domu toho

uvedla do stavu bezpečnéstability.zetovosti pokladní ze dne 8. t. m. a výročníspráva
„Vodního družstva Hoděšovického“ byly vzaty na
vědomí. Policii se sdělí, že Vojtěchu Růžtovi,
obchodaíku, byla udělena koncesse ku prodeji
sbraní a střeliva v místnostech jeho železářského
závodu. Statistická celoroční zpráva zdravotnictví
zdejšího města se týkající bude městským téka
řem d) zvláštoí knihy zaznamenávána a + čabo

isech, pokud možav, pub.ikorána. Obecnímu vd:hura so doporačí zřízení stavu pro výroba dět
ského mléka. Učioí se dotaz u zdejších živnost

níků, zda proďávají pateatní mAkY MilwaukeDastlesa Brdách Co.Zpráva o výáfejku komfssé
konsné stran žádaného povolení přěstavby závod
ních budov a 8:rojního zařízení pivovara v Hradéi

Králové byla vzata na vědomí. Bpolečenetru ndstevbu úřednickýchdomků v Hradci Královéudělí:
se povolení ka stavbě dvou jeduopatrových rd
dioných domů uapřávém břehu Orlicev bloku'
XII za Vodičkoóvými'khsárnalní. Pané' Aatsofnu
Hanubsvi, obchodniku, povolí se provedení přá“
stavby domů čp. 170, 171 a adaptdce domu čý“
169 na Svatojaoském náměstí. Objedná 8e
kusů štítků z kovu opatřených znakem měste!
s nápisem: „Přispívá na místní chudé v Hradci
Králové“. Techoické kanceláři se uloží, by předr
lotila návrb na úpravu přechodu přes okreskí
silnici u továrny J. Kateohnera.

Bocthovonovo oratoriam „Kri
ma hoře Olfvetské“ provedeno bude dne 3
dabna v městském divadle. Velkolepáskladba“ ta
to klade sice nesmíraé požadavky na sóla, sbor?1

orchestr, ale neúmorná píla účinkujících ihrgentova snenáhla překonává vě-cky obtíte a nát
horné dílo nabývá již své formy. Part sold
vého ©koloratarního © sopránu (Seraf) převsslí
výtečná koncertní pěvkyně pí Jančova,v tenorové

artii Krista představí se nadějný žák professorá

Iktorina p. Iva Batistič « Prahy a pprononíBolo Petra spívá boboslovee p. K. Průcha. Č
sborová obstará sosilený sbor Cyrillskté jeddóty
(150 zpěváků), orchestrální pak průtod mistůl:
vojenská hudba. Orchestr řízením p. kapelnifitě
zahraje jako ouvertora Lisstovo | symívnickou
háseňh „Zázrak“ (utišení houfe na moři) z oratoriš
„Kristu«“. Produkce začne v 7 hod. a skončí vé
3/, ua 9, tak že možee použiti výhodného spo
jení drahou. Jest radno lístky si saopatfiti předem.

Na katolický sjezd zaslalasr. Jusefšké
jednota v Proseši 30 K. Zaplaťt Bah: — Pro
sime, aby na katolický náš sjezd obětaví dárci
sastlalí příspávky sró pro ušetření porta cheked

voí spořitelny číslo 1701, snějícím nf
jmén> „Ant. Hrubý v Hradci Kralové “ Caekyt
na požádání v libovolném počtu dodá Bískups
kuihtiskároté v Hradci Král. aneb Sjetdový výbor.

Přednáška ©uměleckých obrazcleh
ze Slovácka, pořádsnáměstokýmprům.mesóem



r Hradci Krélové v neděli dne 21. března v měst.
[leperově divadle, přichází včas, aby ném opět

bipomněla naši povinnost, nesapomínati i staovesí programů cestovních ma letošní léto Moravy
1 uberského Slovácka. Přednáška p. K. Dvořáka,
nepektora stát. drah v Olomouci, mobla by býti
jejlepší pobídkou k hojnému pořádání výletů do
čchto obdivabodných míst krásy krajinné i kro
ové. Tím více, že p. Dvořák sná kraj i Jid dobře
je svého dloubého pobytu tamního, kterého dovedl
aké důkladně vyažitkovati ve prospěch čČeskoslo
'apskébo folkloru, o který sjednal si tím veli
tých sáslob Krásný, rázovitý kroj lidový, ve kraji
ováckém dosud nejvíce zechovaný, začíná mizeti,

Ja několik desítek roků nezbude z celého tohoto
idového bobatství docela nic, pomine zevní rozdíl
pezi Slovákem a Slezákem neb Chodem. Velikou
adu obrásků e porozuměním zachycených a po
tránce technické bezvadných, slibuje nám p. K.
Jvořák předvésti o svojí přednášce. Z přednášky
nad nejživější a nejpestřejší jest oddíl „Velebrad
ká pont.“ Ta měl by navětíviti každý turista,
yt i snad nebyl přítelem poutí. Velehrad uám
jš svým historickým významem jest pro každého
zecha turista důležitým cílem cestovním, nehledíc
te kráse krajiny, která ho ge všech stran obklo
maje. A což len život v něm o pouti! Věc se
idem a pestrým krojem jen hemží. Procesí při
házejí ustavičně, zde malý hluuček s prostým
rříškem, jinde zas slavné procesí s družičkami a
aávci. Oko prcfanního návělévníka se zalíbením
ipočívá na těch nádberných postavách chlapců i
lévčic vrosené elegince a pružnosti. Na oáměstí
Jestří se to, jako pole maků. (Co různých krojů
pobromadě, ženských i mutských! A ti hoši! 0
brazy se rycble střídají a všechny jsou plny ži
rota. Slovem, přednesem nabývají netušené pla
ttiky, tak že se nám zdá, jako bychom se ocitli
7 tom hlučícím množetví. Zejímavé jest i, co
lovede p. Dvořák pověděti o mistra Uprkovi a
ebo drašině a o celém tom jeho kraji. Přijďte
poslechoouti, nebudete litovatil ©Ceny jsou mírné
) čistý výnos určen jest na postavení uměleckého
domu v Hodeníně.

Akademie pořádána v semináři due 18.
„ m. na počest Jeho Erxc. nejdp. biskapu v před
rečer jmenin téhož. Procítěný proslov přednesl p.
Kopecký, osvědčuje jménem všech kollegů úctu a
jynovskou oddanost k arcipastýři, nezlomnou pev
nost u víře a lásku k církvi. Nejdp. biskup odpo
rěděl vřelými, otcovskými slovy. Slavnostní sbory
saspívány prd obratnou taktovkou p. prefekta
švobody mistrně, 8 pravým uměleckým pochope
jím. I orchestr sklízel zasloužený potlesk. Sola
18 violů, jež sehrál dp. Sahula, byla cennou částí
programu. P. Průcha uchvátil oduševnělým před
pesem písně Dvořákovy a Smetanovy. P. Svoboda
zabrálse vzácnou rutinou naklavír Dvořákův„Rej
oktítků.“ Průběh akademie vzbudil nadšení, jež
Jylo- zaslouženou odměnou s povzbozením k další
amělecké práci Jeho Exc. nejdp. biskup při lou
šení děkoval vřele všem účinkujícím.
. Bietní mužský odber Ústř. Matice
školské v Hradci Králové svolávátímto,
nerozesílaje zvláštních pozvání — výroční valnou
aromadu na úterý dne 23. března 1909 na 8 ho
Jinu večerní do místností „Besedy“. Předmět:
Zprávy fankcionářů o činnosti odboru roku minu
lého, volba nových členů výboru a volné návrhy.
P. T. členové se k hojné účasti uctivě zvou.

Divadlo v Adalbertinum. OdbočkaVšeodb.
Bdružení křest. dělnictva pořádá v neděli dne 21.
března o půl 8. hod. večer divadelní představeo!
Vzhůru do Prahy!“ Žertovná hra od F Šamberka,

Předprodej lístků v Adalbertinu č. 1.
Vodní stavby ma Labi. ZástupciStředo

abského komitétu sešli se 12. března se sdruže
ním polabských poslanvů v parlamentě, aby se
domábali zahájení vodoprávního řízení pro dílčí
projekty již dávno předložené, informativního ří
sení pro projekty generální, dále tobo, aby
stupeň poděbradský byl zařazen do prvního stavu
atd. Deputace Středolabského komitétu uvedena
k ministro financí Biliňskéma, k min. orby dr.
Bráfovi, k mio. dr. ovi a dr. Weiskircbnerovi.
Předseda Středol. komitétu dr. Ulrich s Hradce
Erálové přednesl pak všecky požadavky polab

ského obyvatelstva. ©Ministři ajíbili ovšem věemožné.
Velká schůze hodimnářův Hradel

Králové konati se bude dne 29. března o 3.
hodině odpol. v místnosti Živnostenskc-Čtenářské
Jednoty. Dá se očekávati účast největší. Hodináři
čeští doméhají se poslední dobou blavně ochrany
oproti růzpým obchodníkům, kteří nabízejí obecen
stvu zboží bezcenné za ceny poměrně vysoké, a
naše venkovské obecenstvo dává takovýmto kra
mářům přednost před domácím hodinářem. Když
pak dostane se mu za drahé peníze hodinek, které
vůbec nejdou, lituje avého činu, ale pozdě. Proto
provádějí nyní bodináři svojí organisaci houžev
natě, spoléhajíce, že sajisté pak budou se moci
témto nešvarům opříti. Jest záhodno, aby všičhni
páni hodináři na důležitou schůri tuto se dosta
vilí v bojném počtu a o dalších krocích Svazu se
informovali.

Stavbe úkoly ve Věkošleh vo schůzi
obec.zastupitelstvabylazadánaarch. Jar. Pašoatovi,
aut. staviteli v Hradci Králové.

Jen

Nelidský čim. Veliké varušení nastalo
v Býšti (u Holic) v neděli dne 7. t. m. Kd
lidé šli s kostela, a se jim smaotná podí
vaná. Dívku Vohralíkovou odváděli četníci k treat
nímu soudu do Holic. Dívka ta svoje novorozené
dítě dala k pohlcení prasnici, aby všecko sůstalo
před světem utajeno. Leč brosnýtem skutek přece
prosrasen. Přitom dlužno ovážiti, že dívka 1 její
milenec jsou z bohatšího roda, tak že nějaký sou
falý čin byl zde zcela nemístný.

Z Debřemnle. Někdo si na našem p. faráři
musil vylíti svou zlost a z té zlosti stal 6e i ad
vokát.m p. řídícího Píče. Zašel si tentokrát do
trojích novin nejednou. Osvěta 1., Ratibor « Orl.
Proudy, ač na sebe se dívají skrze prsty, propůj
čily svorně savé sloupce, aby oznámily světu broz
pou věc, hřích pokrokové bumanitě nad jiné pro
tivný, denunciaci farářova na nevinného mučedníka,
p. řídícího Píče, pro pověšení Husova obrazu. De
nuncisce! Pokrokoví, organisovaní páni ve Škole
náboženské avědomění katolických dětí pěstují
velmi neradi — na vinohradském školoím okresu
docela i úctu k Bohu vypustili z řádu školního.
A když kněz dle úřední své povinnosti i z nej
hlubšího přesvědčení proti tomu se ozve a véda
na základě dřívějších zkušeností, že cestou mírnou
ničeho nepořídí, obrátí se k úřadům školoím, aby
dle platných zákonů náboženské city katolických
dětí ohránily, je to denunciace, udavačství, kterým
každý slušný člověk opovrbuje. Někteří pp. učitelé
na všechny náboženské výkony dětí musí míti pa
ragraf! Oznámí-li jim jej knéz, dostane v poradě
školní za odpověď: „Co vy nám povídáte, pro nás
neplatí; pro nás je roshodné, co ustanoví okresní
Školní rada.“ ©Obrátí-li se však na úřady školní,
je sase zle; celý sbor pokrokových nepřátelcírkve
křičí a do všech jemu přístupných novin píše:
denunciace! Dokud ve věcech náboženských mezi
knězem a učitelem byla svornost, nedocbátelo k tu
kovým sporům. OUté doby, co organisované učitel
stvo proti náboženství nejen vůbec, ale i ve škole se
staví, nelze se knězi při nejlepší vůli podubným
sporům vyhoouti Školol zákony přece stanoví, že
kněžstvo ve školních úřadech má své zastoupení,
aby včas na odstranění toho, co se 8 mravné ná
boženskou výchovou nesnáší, zakročiti moblo. A
jest zajisté velikou otázkou, snáší-li se s mravně
náboženskou výchovou dětí na obecné škole sta
věti jim za vzorného Čecha koěse, jenž svým po
vinnostem vůči církvi se zpronověřil! Žs má také
zásluhy literární « národní, nikdo nepopírá; do
vede však dítě vesnické trojtřídky rozlišiti správně,
co oa Hasovi dobrého a co nikoliv? K tomu jest
potřebí důkladných vědomostí z různých oborů
vědění a uceleného náboženského přesvědčení, sby
netrpěla u dětí věrnost k církvi, která Hasa od
souditi musila, nechtěla-li se zpronevěřiti Boží
pravdě. Že by p. farář proti obrazu Hasovu ve
skole mobl činiti vážné námitky, cítil pao řídící
sám také; proto nedal opatřeníobrazů na výzdobu
školy (o žádné učebné pomůcky ta neblo!l) za
obnos místní škol. radou povolený na pořad skolní
porady, ale sám potajma několik obrazů z Vilím
kova alba zakoupil a rosvěsil. Jako učebné po
můcky tyto obrazy c. k. ministerstvem schváleny
nejsou. Kdyby výběr obrazů býval se dál, jak
školní řád nakazuje — v učitelské poradě, byl
by p. farář buď se tomu opřel a pravidelnou ce
stou úřední náboženské city katolických dětí hájil,
tak že by veřejnost o věci nebyla ani zvěděla,
anebo by byl navrhli, aby se prozatím sečkalo,
jak o věci této scudí vysoký úřad církovní.
Tomu však mínil se p. řídicí chytře vyhnouti
Myslil si: postavím faráře před hotovou událost;
af si pak dělá, co ma libo! Začae-li něco, bude
on tím rušitelem míra a já budu beránkem, který
vody nikomu nezkalí, jenom nevinně trpí. Smýšlení
p. řídícího i jeho pomocníků při výběra prozra
suje ito, že z obrazů vynikajících českých koěží
neobjednal mimo Husův a Dobrovského tádný.
České katolické dítě nesmí zaáti milou otcovskon
tvář vlasteneckého biskupa Jiraíka, jeně 8 veli
kými obětmi založil české gymnasium a dívčí
školu v Budějovicích, pro své vlastenecké emý
šlení maobo příkoří od vlád národu našemu nepřá
telských zakusil, i jebo nepatrné příjmy mu zkrátili
— a na sta ryzím vlastenectvím nadšených kočží
na vinici Páné rozeslal! Rovněž Pravda, Sušil,
Potting-Persing nesmí přijít dětem na oči, také ze
cirkvi vérný dějepisec Tomek a zbožný básník
Zeyer nenmáli milost před zrakem nášeho pana
Hdíetho. (Dokonč.)j

Z Třebechovie. O úvěru živnostenském
přednáše! u nás minulé neděle p. prof. Zachoval.
Po bistorickém přehledu o úvěra a lichvé teóník
líčil výhody živoostníka, který může platit ihned,
aniš by úvěru vůbec potřeboval. Láčí důležitost
a rozsah různých drahů záložen a spořitělen
vůbec a v naší vlasti zvláště. Vysvětluje poslání
barsy, cedulové banky, baoky Rakousko-nherské
a placení směnkou. Když byl řečaík vylíčil naše
bankovnictví a porovnal naší úrokovou míra 8 ú
rokovou mírou aoglickou, skončil ra hlučné po
chvaly přítomných — vesměs živnostníků. Řečuíku
mimo to svlášť poděkoval p. V. Koleš, který schůzi
Hdil v zastoupení potravního společenstva.

Z Libřle. Sv. Mimie v měsíci únoru u
más konané ukázaly, jak potřebí nám apovační
naší organisace — jak potřebí semkmatí se vě-cb

katolíků dobré vůle v jeden čik.ma obrana mašich
ráboženských práv. Čtyry schůze s předmáškámi
u nás konané vykonaly dílo to. Dame 14. úoora

fednášel u nás p. předseda katol. zemědělců p.
r. Šafránek o nutnosti selské a to katolické or

isace, kterážto přednáška všem se líbila. —
me 21. února byla II přednáška, při níž paa

J. Bastl z Hradce Králové představí! nám naše
nepřátele a jejich útoky na posváťtanst rodiny, na
křesť. školu a církev. — Dne 25. úavra předaná
šel dp. Josef Mynařík s Černilova o své pouti do
Sv. země; ač nemocen, obětavě po celé skoro 3
hodiny prováděl nás a.ovem a pomocí světelných
obrazů po 9v. semi a soznamoval s místy, jež po
avětil životem a smrtí svou Ježíš Kristus. Celý
čistý výtěžek 42 K 18 hal. věnován chráma Páně,
ježto dp. Mynařík ničeho pro sebe nežádal. Za
vše to dobré jemu „Odplat Bůb“. — Dílo orga
nisační korunováno dne 14. března, kdy zavítal
k nám vysdp. kanovník dr. František Šalca v pře
krásné, přes 2 hod. trvající řeči vysvětlil nám
program strany katol. lidu v Čechách. Slova vadp.
kacovaíka přímo elektrisovala přítomné množství
lidu — mužů i den. A účinek byl ten, že po
přednášce doplajli jsme počet členů organisace z
85 na 98 — Nemožno nalézti případných slov
k díkům vys. důst. pana kanovníka za jeho obé
tavost a jebo moeuč působící slova. Další pak
organisační činnosti v Libřicích voláme: „Zdař
Bábi“ —

Z Nechanle. Dnes, dříve než dovolím 8i
vytábnonti oponu jevišté našeho msloměstské bo
života, musím věnovati několik slov p dopisovatel:
do „Hlisů Venkova“, který mi věnoval několik
poznámek, za které jsem mu — ne sanad po
vinen domluviti— ale udělati poklona,a to z toho
důvodu, že prý začínají kroužit krkavci nad oaším
městem Obyčejně nás mají 21 zpátečaíky, ale po
něvadž daešoí pokrok a vyuúlezy badoo hráti ve
vzduchu blavoí úlohu, považuje moe tímto za by
strého posorovatele. Jestliže by ml t> nechtěl při
znatia tvrdil opak, tedy mu zase dotvrdím ja, že
výhradně v takových místech krkavci krouží, kde
cítí očjské pichnoncí věci, aby je odstranili. A
DyNÍopona vsbůra a začíná jednání IÍÍ započa
tého divadla — k zaslánu taj. p. Vaočary ze dne
5. m. m. Vylíčil jsem ve svých zprávách dřívějších
spůsob, jak je možno za dnešních dob docela 8
malým vzděláním opanovati míst: takového důle
žitébo úřadu, oa které jiný smrtelaík a velikými
stadiemi musil věnovati maoho časa a oběti, nešli
se mobl pochlubiti, že konečné dosáhl pod »bného
postavení. Podotknonti zde sluší, že zástapci velko
statku tehdáž při volbě okresního tejemofka hájili
zásadu kvalifikace a sice právoické. Víme také,
jak dopadl zástupce velkostatku, hospodářský
rada p. Vaníček u jednoho člena okres. výboru
(takto přítele okres. tajem.). Ale jak jsem již
dříve uvedl: starý p. Aut. Taichman, co tehdy
chtěl, prosadil; tak stalo se i zdo. A jak by ne?
Muž tak zvučného jména! Jmenováním okresním
tajemofkem byla panu V. opět daleko více jeho
působnost otevřena, nežli když byl tajemníkem
městským. Tímtéž směrem, jako dříve u obce, začal
pracovati i zde. Nechal se voliti do obecního sa
stapiteletva a soustředil kolem sebe řadu otrocky
poslušných lidí. A viděli jeme kolikráte, že i v za
stupitelstva obecním bázel klacky pod noby svému
bývalému chlebodárci, tak že tento přestal úplně
schůze obecní navětěvovati. (Jisto je, še každý
numá tak tvrdou kůži a nesnese toho tolik, co
snese taj. Vančara) Máme lidi, kterým 8e kolik
kráte dost málo ublíží — a oni se veřejnosti vzdálí ;
u toboto však tato oventnalite schází. Snad nikde
není tolik d+brého, hodného a poslašvého lidu jako
u nás, at u obce neb okresu; obrázek, jak jsme
chudí a nebosí. Nejlepší illustrací toho jest, že
vidíme často občánky uoháseti se o rady, kterých
by se jim dostalo v Zlámané Lbotě u prostého
člověka. Ale tím vším přece Be jen získává po
pularita u co blavního — stávají se tím lidé jemu
podřízení. Ovšem že neskrblí takový velice na
daný V. radou i v záležitostech zvlášť odboraých,
neboť jak z bezpečného pramene dobře víme, radil
jedné občance, jak to má navlékooat, aby se stala
posluchačkou kursu porodních babiček. Ale já
říkám: študýrovaní lidé mají dvéřevšade otevřeny.
K poslušaosti lidí Vaněarových co doklad malý
obrázek: p. Ant. Maděra st., jde-li p) ulici s p.
Vančarou, nesmí odpůrce jeho pozdravit, ba často
těmto ani na pozdrav odpovědět, ačkoliv jinak
pan Madéra v nepřítomnosti svého komeadanta si
počíná na veřejnvati docela loyálač. Stěstím ještě
jest, že takových slabochů je prozatim pramálo.
Toho se obávám, aDy nám bo jedooa příroda ne
sacbvátila a my o takového pracovníka nepřišli.
Uvažme, co všecko má ješté ku svéma úřadu na
starosti — a jest to také proto mon svatou po
vlaností, okresoí výbor o tom informovati, aby
učinil včas nějaké řádné opatření. Okresní tajemník
vedle svého důležitého úřadu má tolik Času, že
může sustávati ještě tyto jiné důležité fanlkce a
fuokce růsných spolků, třeba mónédůietité, jako:
fuokci ředitele občanské záložny, př. blížilele účtů
hospodářské záložny, člena městské rady, staveb
ního referenta, výbora městské apořitelay, výbora
pokračovací koly, člena místní školní rady, sta
rosty „Sokola“, starosty hasičů, předsedy pro
úpravu meliorace, činovníka sušárny va čekanku
(v té. co je dědeček). člena semédělské rady,

z nejstarší české to————.——Ú
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výbora hospodářského spolku, výbora | spolku
„Kolár“ (býval předsedou, ale poněvadě musil by
byl věnovati na to Gas a Blé to nemeslo, tedy Be
poděkoval), předsedy «dboru Ústř Matice Školské
(tady je zvlášť horlivý; vidíme, co odrede peněz),
člena železničního výboru (zde vynalošil tolik
obětí a práce, že mu bylo svěřeno samému vy
bledání inženýra až v Praze, aby potřebné plány
a rozpočty zhotovil). pokladníka okresní nemoosice,
účetního znalce, výbora spolku okrašlujícího, sá
stopce pojišťovny „Slavie“ (to prý uepustí!), jest
jednatelem automobilního spojení (kde tak to žene
ku předu, še z občanstvs se utvořila nová zvláštní
společnost, která se stará bez něho, abychom ta
kové spojení měli), sástapcem pro případ kropo
bití, jest členem pětky mladočeské, členem výbora
pro ochranu proti tuberkulosním nemocem, členem
organisace agrární, delegálem župy bavičské, bý
valým kandidátem poslanectví, revisorem účtů
drožetva řesvíků v Nechanicích, referentem pro
zbadovánínovéhohřbitovav Nechenicícha docela
tiše se povídá, že místo pro nový hřbitov bude
na jeho poli, které mu ovšem dobře saplatíme
Ale vapadé mi hrozná obava, aby se nám ne
upracovul, abychom ho na ten nový hřbitov ne
museli pochovati — a konec konců nemuseli pak
to svaté pole nasvati břbitovem „Vaačurovým.“

(Pokraé.)
Jmenování. Dp. Jan S botka, duchovní

správce okresní nemocnice v Pardubicích, byl jme
nován J. E. kardinálem bar. Skrbenským kurátem
všeob okresní nemocnice na Král. Vinobradech.
Jeho odchodu z Pardubic a zvláště z nemocnice
pardabské želí každý, kdo tohoto vzorného a spra
vedlivého kněze blíže poznal. Láskypinou a obě
tarou povahou svojí stal se oblíbeným u všech
zvámých a zvláště u nemocných, kteří v těžkých
svých chvílích vyšadovali si jeho útěchu nábožen
skou. Přejeme mu ze ardce na novém působišti
hojnost sdraví a spokojenosti.

Místo duchovního správce v okres
memocnici v Pardubicích. Odcbodemdo
savadníbo duchovního správce dp. Jana Sobotky
z Pardubic oprázdní se toto místo pro kněze, jehot
povinností jest vésti duchovní eprávu v této ae
m»cnici. Za to má celé zaopatření a byt vedle roční
remunerace v obposu 400 K. Místo uprázdní se
od 19. dubna b. r.

Bahno kolem děkan. kostela v Par
dubleich. Tolik blabokéhobahna, jako vidíte
kolem děkan. kostela v Pardubicích, nenaleznete
ani v poslední vesnici. Človék musí žasnonti, že
král. věnné město Pardubice snáší to zcela klidné,
když hlavní jeho kostel tone úplně v bažinách a
ablstě. Se strany hlavní ulice města není ke
kostelu vůbec přístupu, leda by se člověk vydal
v nebezpečí krále Ladvika. Toť přece příliš v ta
kovém městě, jako jsou Pardubice. Ručíme za to,
že by takovou sponsta radí páni kolem svého brada
petrpěli. Duplo by se jednoduše ve „Východočeském
Obzoru“ a cesta by tu byla za chvíli jako mlat.
Ale kdo pak by se staral o slušnou cestu ke kos'elu!
Cizinec musí sprásknouti rakama, vidí-li spousta
bláta tam. bde jinde se dbá o to, aby tu byl,

dyt ne ladný pořádek, tož aspoň slušně upravenýpřstap.
Řoholnice = pardubské nemocnice.

Dne 19. daboa b. r. opustí posaradní řeholní oše
třovatelky okresní nemocnici v Pardubicích. Po
mnoho let ve staréi vnové nemocniciza žebráckou
službu v obnosu 10 K na jednu ošetřovatelku ko
naly tu řeholnice s největším sebezapřením na
méhavou a obětiplnou službu nemocným. Vděku
dostálo se jim v hojné mífe ve způsobě níských
pomluv a sprostých nadávek, kterých schopen bývá
jen člověk zlý a bezcitný. Tak odplácí ae svět za
dobrodiní. Na Krista plili také. Nechť tedy blaží
ctihodné ošetřovatelky při jejich odchodu to sladké
vědomí na trnité cestě života, že plnily vždycky
svědomitě těžké svoje povinnosti k Bohu i k lidem
také v Pardubicích.

Úmrti. V Opočně zemřel dne 19. t. m.
náhlou smrtí p. Jaa Sluka, majitel knihtiskárny
a knihkapectví. Pohřben v pondělí 16. t. m. za
veliké účasti obecenstva. Zesnulý vyučil se sazeč
ství v Hradci Král. u p. Lad. Pospíšila a kdyš
závod stal se mejetkem „Politického družstva
tiskového“, byl jmenován | faktorem. | Působil
v Hradci přes 26 let jako vsorný, svědomitý a 0
bratný pracovník Tichá byla jeho činnost, celý
život velice skromný. Ale starostlivá jeho péče
měla snamenité výsledky. Pro avoji vrozenou vlíd
most a vzácnou skromnost těšil se tento pracovník
vřelým sympathiím ua všech lidí, 8 nimiž byl ve
styku. Bůh dej lehké odpočinntí duší šlechetné!

Zo noudní sízě. Dne II. t. m. odbývalo
se u c. k. okres. soudu v Jilemaici hlavní přelí
čení o šalobě dp. Františka Říba, faráře ve Stu
denci u Horek, vznešené na Josefa Exnera, sta
rosta obce tamtéš, pro přestapek proti bezpeč
nosti cti, nasnsčený v ustanovení S 488. tr. s.,
jebož dopnetil se obžalovaný starosta vůči soukr.

dalobci sepoáním azasláním nájerdoého opisunap.faráře J.E. nejdp. biskapu dr. Jos. Doubravovi, žá
daje. v ně sa přesasení faráře Říba. Po prove
dsném řízení byl obžalovaný starosta Exner uznán
vinsým přestupkem proti bezpečnosti oti, mazna
česým v ostanorení $ 488 tr. z., odsousen ka
třidennímu vósení a kuaúábradě oákladu právoího
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zastapování per 90 K 45 b. Jednání řídil c. k.
sosdce Winklář, žalobce zastapoval dr. Bedř ch
Petr, advokát 2 Hradce Králové. 

Z Hlušle. Ve dnech od 7. do 14.březoa
konal sde sv. missil dp. Josef Stryhal S J. z Krá
lové Hradce. Horlívoa a namáhavou práci důstp.
missiooáře provázel Páa Bůh svým požehnáním,
neboť chrám Páně býval naplněn do posledního
místečka a ještě mnozí stáli venku. Závěrečné ká
zaví při svěcení Bv. kříže nutno bylo docela ko
nati venku, ježto asi polovice účastníků nebyla
by se do chramo Páně dostala. Sv. svátosti při
jalo sktoro 1100 věříclob. Kéž potrvá užitek sv.
missie na mnohá léta!

Ze Hlatinaa. V sobota dne 13. březnu
zemřel zde p. Jos. Souček, který více net 42 let
zastával službu kostelnickou. Byla to povaha mírná,
tichá, klidná, kteron každý měl rád | Takřka do
posledního decbu slonžil kostelíku slatiaanskému.
V naděli ješté byl v kostele, ve středu nato byl
jit zaopatřen sv. svátostmi a v sobotu zemřel.
Byla to v kostelíku slatinapském povaba typická
a s ním odchází zase kousek atarých Slatnaa.
Slatinanští katolíci, pokud kterým kostel není cizí,
až jej nebudete viděti vloe v neděli službu chrá
movoa konati, vzpomeňte sobě na místě poavát
ném, kolika z vás přisluhoval při křtu av., při
oddavkáh, kolika vašim příbuzným přislaboval
pti zaopatřovácí a pohřbu jejich, kolika vašim
dítkám podával při křtu sv. křestní vodu v raka
kněze křticího; upřímně we za něho pomodlete.
Pohřeb jeho, ač byla veliká nepuhoda, konal sa
za velikého účastenetví lidstva v úterý dne 16.
března. B i. p.

Chvályhodný čim pravováročného
měéťanstva v Úáslaví. Nepředloženépřistou
pení správní rady zdejšího pivovaru ku kartelu,
či jak eufemisticky problašováno bylo avazu vy
volalo v obecenstra našem hotovou bouři. Zte
teloě bylo dáváno na jevo, že výrobek bude boj
kotován, nebo. nebylo naprosto žádné příčiny
k zdražování, ktoré by nutné vyvolalo jednak pád
moobých malých fivností hostinských jen na děl
pictvo odkázuných, jednak aaplailo by beztoho
rostoucí kořsloy. Majitelé práva várečného, vi
douce obroženy své zájmy a zájmy malého lidu,
odbodlali se k rásmnému Čínu. Na základě $ 8.
svých stanov svoláli p. ing. F. Heroldem mimo
řádnou valnou bromadu na den 14. března, jíž
zúčastnilo se nu 80 podílníků, a na program polo
žili otázku, zakládá-lí 80 na pravdě, že správní
rada ujadnala vstup do svazu pivovarnického
reyonu Kolín, Kutaá Hora, lav, aby zdraženo
bylo pivo. V pobnoté debaté, jež po konstatování
toho ojedoání předsedou správní rady p J. Je
tábkem se rozvinula, anažil se Člen správní rady
p. MUDr. K. Tesařomluviti a vyavětliti stanovisko,
které vedlo předsedojctvo k tomuto kroku, byl
však řečníky z řad podílníků poučen, že krok
tento byl pochybný, ba v maobých obledech ško
dlivý. Zvláště promyšlena a věcnými důvody po
depřena byla teč purkmistra p. dra. Zimmra,
který objaenil, že svaz tento na vlas se shoduje
s kartelem, k jeboš přistoupení správní rada Da
prosto neměla kompetence, poněvadž jest to zá
vasek ua leta trvající, ukázal také na škody,
které by podniku vznikly z boykota, jaký již obe
cenatvo v Katné Hořeprovádí proti zkartelovanéma
pivovara tamějšímu, a upozornil, že i obci vznikla
by škoda, ponávadě klesl by výtěžek pivní dávky,
kterýžto úbytek by poplatalci zvýšenými přiráš
kami musili bradit. Slova jeho odměněna byls
bojným potleskem Na námitku, že klesne výtěžek
ročního podilu, odpovídají pp. Herold, Skřivánek,
Rážička, Riedl a Straka, že radéji hotovi jsou po
dílníci ztratiti us divideadé, než avaliti na sebe
nenávist širokých vrstev lidových a zdiskreditovati
tak podnik snad na dlouhou dobu. Uvádějí, že
svaz tento má pomoci vlastně na noby závodům,
které nosousedskou konkareocí poškodily ceny vý
robků i důvěru občenstva a které nyní tímto způ
sobem chtějí své finanční a výrobní poměry zlep
šiti. Navrhují, aby valná hromada se usnesla, že
pivovar Čáslavskýdo svazu nevstoupí a pivo ne

zdraží. Všichni přítomat podílofci, členové výbora
i se správním radou p. K. Zemanem hlasují pro
návrh, proti tojko p. Lorene, p. Růseler a p.
MUDr. Tesař. Páni prsvovárečníci zasloužtlí si
timto činem veřejcé chvály, která také byla jim
všude vzdáváne. Doufáme, že obecenstro tuto
snahu jejich, rosbíti stahující se kartelářský krah,
bojaě odmění a proti zkartelovaným výrobk)m
okolních pivovarů všude odporučovati bude vý
robek Čáslavský.

Z Čáslavska. Norý „pompesde funebres“
zakládá — zda s nedostatku zaměstnání čí něčebo'
jiného, to nevíme— jeden gradnovaný pán z tábora
„Volných myšlenkářů“. Hausíroje dům od domu
u Dojistkami na spálení po sarti a to prý všecko
sa 35 měsíčně. Mosí to být přece jen pravda, še
e bída, když i graduovaní pánové chytají se po
febních bratrstev a pompfunebráctví. Kde bude

stát holubník s popelaicemi, 84ještě neroshodlo —
soad na Bumbslce. Přejeme macho štěstí a těch
25 také!

Z Čáslaré. Divadlo. Po vavřínech,ješ
sklidila naše Jednota „Jiříkovým viděním“, bylo
opravdovým uměním obecenstvo udržet a upoatat.
Sábnuto bylo k francouzské veselohře „Láska bdí“,

keré těší se přízni velkoměsta zvyklého na sdj to pikantní koření Myslíme však. že pro
naše široké a tak rozdílné pablikam byla přece
Jen překořeněna. Nic nevadí, jest-li snad řada
osob žádá reprisu, všdyt každému chutná dle
gosta. Na soubra ovšem to nemělo vlívu, neboť
naše dámy i pánové ze řad ochotaictva hledí vždy
podat to nejlepší. Bylo tv stejmo i při tomto
kuse, kdy zvlášsě osrédčené s ly naše brály s ra
tinou jim vlastaí i úlohy vyžadající zaačného sebe
zapření a oběti. Oecenstvo teké jim kvitovalo
jejích námahu a byla-li snad zvláště ku konci ná
lada již ztraulejší, byly tím viany jen ty dlouhé
přestávky, za náž ovšem nikdo nemůže, tím méně
režie, které uloženo bylo notaý kus práce. Zbyla
se jí věsk zaosamenitě. Jest třoba to konststovati
proti vtipa, který letěl divadlem: láska bdí, obe
cenatvo však spí, neboť ns prodloužení hry přes
11 hodin nemají ani účínkající ani režie viny. Té
třeba hledati u pp spisovatelů. — Nová poli
tická strana? Živnostníci naši, tvořící dosa
vade kadr mladočeské strany, počínají se organi
s3vat samostatně, Konána byla ustavující schůse
a zvolena do prosatímalho výboru řada pánů při
náležejících rozdílným politickým vyznásím. Zvláště
překvapilo vystoupení p. Pelikána v této straně,
at do krátké doby torlivého soc. demokrata, který
svůj přerod vyložil tím, že bo jeho politická strana
zklamala, protože za ta dvě léta praoic nevymobla.
S toaty novou živnostenskoa Stranou bude snad
ve spojení i agitace mladočeské strany, některými
přislašníky jejími od osoby k osobé vedená, aby
znova poterdily evoa věraost k programu.

Všem P. T. katelickým voličům na
Kutno horsku a Čáslavsku! Za projevdů
věry, jímž jste mne poctili, věnujíce mně svoje
hlasy, srdečný dík! Početně jsme nezvítězili, ale

i skutečoost, že běbem krátké doby získal jsem
tolik nadšených a obětavých přátel, jest mi po
silou a pobídkou, abych evorné a ochotné 8 vám.
pracoval k povznesení a rozšíření naší dobré véci.
Zdař Báb! — V Miskovicích, 16. března 1909
Čeněk Pospíšil.

Glossy k volbám za okres čásinvoko
kmtmohorský. Šílenýjásot osval se ve „Ven
kově“ a jeho odnožích po vykonaném skratiniu na
Kutaoborsku, neboť pokudpřicházely zprávy toliko
z Čáslavaka, bylo pánům úzko uardce. Dostal totiž
cla. rada p. ředitel Blažek na Čáslavsku z 2471
hlasů pouse 1213, což činí 49 procent a byl by
tím slavně proléti. Teprve když Kutnohorsko z 2081
blasů přineslo mu 1467, to jest 70 procent, teprva
pak byl pojištěn. Přes to však celkovávětšina jeho
tvoří toliko 59 procent všech odevsdaných hlasů a
48 procent hlasů všech oprávněných voličů. Jest
viděti, še a politikou agrární více meš polovice 0
právněných voličů nesouhlasí. Tomu říkat: vítězství,
jest věci gusta. A pochybujeme, še eplní se, co
prorokuje „Veokov“, že přichází doba, kdy venkov
bude veskrze agrární. Pocbybajeme tím více, když
si pomyslíme, jakých přímo banebných prostředků
používáno bylo k tomu, aby kandidát národní
katol. strany lidové byl odetřelen. Doufáme ve
zdravý smysl venkova, že i jemu 86 zhoujily ta
kové zbraně, neboť i přední zástapci agrární sty
děli se'sa posledaí letáky p. cís. rady Blaška.
Faror některých stoupenců agrární strany šel tak
daleko, že sabali až na rolisaé poměry kandidáta
jim nepohodiného. Opakovalo 36totéš, co prová
děno bylo proti hrabéti Sterabergovi. Byla to o
pravdu podívaná, když v Kutné Hoře i Čáslavi
ve volebních kancelářích strany agrární podávaly
si ruce všecky přední sloupy ervangolictva, nešrpě
livě čítajíce pomalu stoupající hlasy Blužkovy, a
stál za poslechnutí ten jásot, s jakým vítaly jeho
vitězství. Škoda, že to neviděly řady těch agrár
ních voličů, kteří opravdu katolicky smýšlejí a
jenom s politického stanoviska 8agrární stranou
drží. Prohlédli by a viděli by, že při téchto vol
bách šlo ještě o něco více. o ud-šení domény a
sorchovaného vlivu evangelíků zvláště na okrese
kutaohorském © Všeobecné překvapilo, že pro 80
ciálního demokrata odevzdány byly celkom pouze
202 hlasy a to na Katnohorska jen 78 bl., když
přece při volbách říšských měl tam více hlasů
než J. Ex p. dr Pacák. Nepatrné toto mnolství
však vysvětluje poznámka „Práva lida“ zo dne 7.
března, kde výslovně se uvádí, že strana sociálač
demokratická nedovolí, aby svítěsil — zpátečaík.
Kdo všecko pojišťoval vítósstí *strany agrární ?.
Na Čáslavsku hlavními korteši byli volsomyšlen
káři, na Katooborska drželi sílné palec — soc.
demokraté. Za jakou asi cenu? Že by to bylo roz
šíření volebního práva — pochybujeme. A 8 těmito
dvěma apoločiniteli spojili se pp. očitelé. jimi sli
bovány bonifikace ovon úpravou poměrůslužeb
nich, sbývající M:aločeši, jichž čáslavský i katoo
horský orgán zajisté aoziátoé pomáhaly celými
haldami gratie exemp'ářů, a konečné i peněžní
ústavy. Kdo epočto a uváší všjchon ten volební
Apparát agráraí strany a srovná 6 ním oúepatrné
namnoze prostředky katol. nár. strany lidové ten
podiviti se musí, še při tom všem podařilo 8e sí
skati kaadidátu katolickému 1600 bla+ů. Národní

katol. strane lidová má půda opravdav lidu,v Jehostředních vrstvách, a bade záležetí nyol aa voduu
cíeh krasích. aby tyto vratvy udršely a rosmnožily.
Zvláště na Kotnoborska otvírá ss ké pole pů
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očotní esknmeotáši „Venkova.“
Někočí střaponci našíajteny bylínine ování
výsedkeh volé tak, že věřili, že pravdiva jest

réva „Venkóva“, jako by hár. kat. straně lidové
ývalo stonpenců. Příčinou tobo bylo oskamo

sgrátního depníku při srovnávání katolio
ch voleb Fiských s volbami zemskými. Zatím

Gpsk je pravdou. Visme přehled agrárních blasů
šekých a zemských miaule a letos. V říšských

vol dostal p. Havelká 1481 hlasů agrárních
na Čáklaveku, letos p. cís. rada Blažek 1218 Jeví
se úbytek agrárníků o 288 hlasů. Loni p. Kubr
doatal celkem 2941 hlasů, letos jeko nástapco
celkém 2680; jeví se opět úbytek agrárních 261
hlabů. Patrno tedy, že ubylo straně agrární hlasů
v jejích vrstvách, neboť agrárníka i při říšských
i zemských volbách volí vždy titéž voličové, kdežto
kandidáta katolického na radu říšskou volily
vrstvy jiné, Proto, nic se bát

Na stavbu katolického domu v Lib
čtátě darovali (pokrač.): p. Leopold Říba z Ko

álova 70 K, o oovaný z L-bětátu 10 K, al.skupine mládeže Plačkov-Humpolec 8 K, vdp. A.
Boukal, farář v Pecce, 5 K, sl. organisace v Obec
nici 260 K, dp. Rodolf Laňka, kaplsn v Pobledu
2 K, vadp. ThDr. Josef Novotný, professor v Hradci
Král. 3 K, vadp. Frt. Mů'ler, professor v Kutné
Hoře 5 K, al. Všeodb. sdružení v N. Dvoře4 K,
sl. Všeodb. sdružení v Ruvai 2 K, sl. Všeod*.
edružení ve Verměřovicích 4 K, vdp. Josef Klepl,
farář v Samšině $ K, vdp. Josef Hlavsa, farář
v Nechanicích 2 K, nejmenovaný ze Železnice
2 K, sl. katol. jednota paní a dívék v Pardubicích
14 K. Ze Svojku: p. Marek 2 K; p. Mikáska2K,
p. Korář 2 K. pí. Mikásková 70 h, p. Nosek 1 K,
p. Fejfar 16 K, p. Beran 2 K, p. Beran 1 K, p.
Dejmek 5 K, p. Med.ík 1 K, p. Podzimek 10 K,
p. Zajíček Pavel 5 K, sl. Marie Šoorková z Lib
štátu 10 K, pí. Františka Halířová z Libštáto
40 K, p. t. manželé Pospišilovi z Libštáta 10 K.

Pěvocko-hudební spolek „Doubra
vam“ v Chotěvoři pořádá v sdbotu dne 20.
břesca pro své členy, pro členy spolků „Beseda“
a 'sPalacký“ i jejich půvockou s budební
zábavu. Mezi jinými Šobova Valná hromada vě
declto -dramaticko- pěvecko - politicko - vlastenecko
všecko-zábavného spolku „Hrom.“ (Nevelká opera
v jednom jednání bes proměny). Sehraje mužský
pěvecký odbor. V 8 hodin večer. Drorana „Pan
ebtého domn.“ Zařízení restaurační. Vstupné: osoba
1 K, rodna 2 K 00 b. Veškerá čísla řídí sbor
mistr pan Josef Hoffmann.

Jy A Časopisy
odebírejte a objednávejte v knihkupectví

František Píša
v Hradci Králové,

| Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazů a hudebnin."ly

Seznamy zdarma.

Různé zprávy.
uněšstvo proti pokroku. Cose nyní

pod jménem pokroku všecko děje, jaké výstřed
nosti ba i surovosti páší se pod značkou pokroku,
to Jze věru právem nazvati pokrokovým klerika
lismem. Učedník, který sotva ze školy vystoupil,
jakmile se k některé společnosti „pokrokové“ přidá,
jit jest osvícený, již jest mu dovoleno pod immu
Bitou pokroka spilati tmářů lidem konservativaím,
kteří dloubon řadu let pracovali vědecky do úpadu.
Sedmnáctiletý chlapec v póze přísného soudce do
vede interpeljovati muže o celý národ zasloužilé,
ječetí jim sa odměnu do očí vyjevené protesty atd.
Má ns to právo; vědyť ten hoch jest uvědomělý,
pokrokový a apravedlivě roztrpčený „likoavos'i“,
Besvedomitostí a pošetilosti“ mužů veřejné pracu
Jících. Vidach se zachvěje výkřikem nějšké protí
konmervativní fráze. Hoch beze všeho rotvažování
klade sa svoji povinuust tuto frázi blučoé papouš
kovati všude, kamioli přijde, aby +e o němvě
dělo a v novinách psalo. Posaďie takového kadeta
sa stůl a uložte mu, aby sspcň tří řádky napsal
bes hrubých pravopisných chyb, septejte se bo,
eo jest vlastoč české státní právo. A stroete nad
výsledkem svojí žádpati. Ale běda, kdybyste ze
ednážili před steráími společníky toho oblepce pak

ikalismas, tot nepřítelnároda

a na I" Přitom 8e seppnajná povědět, co nepokrbk a aárodní účely poněžní velmoži ši
dovětí, kteří přece mají daleko lepší možnost do
kásati, co ohtějí učiniti pro dobro vebkorenatva.
A zapomíná 0 na všecky útrapy, aa všecky oběti,
jež kladeny na dltář vědy a národa. Jak pracovali
kněží horlivě pro vědu, o tom svědčí celé svasky
blstorie. A že dobrovolně ve prospěch kultary ob

jiné tato úřední statistika: V Rakousku užívají
1943 šáci ročních úroků 463.336 K se stipendií,
jež saložili kněší. Jmění kněžími věnované ktomu
účelu činí 12,584.602 K. Jednotlivé země jeví se
v tomto poměru ročních úroků z nadací: Čechy
370 ve výši 98.752 K, Morava 207 ve výš: 36.166
K, Slezsko 33 ve výši 4584 K, Halič 329 vo výši
84.108 K, Dalmacie 89 ve výši 22.870 K, Dolní
Rakoosy 147 ve výši 52.180 K, H. Rakousy 69
ve výši 2? 812 K, Solnohrady 39 ve výši 26.096 K,
Štyrako 121 ve výši 32680 K, Korutany 42 ve
výši 7122 K, Kraňsko 197 ve výši 19.304 K, Go
rice a Gradiska 9 ve výši 1182 K, Terst 49 ve
výši 13.904 K, Istrie 1 ve výši 168 K, Přímoří
50 ve výši 12.834 K, Tyrolsko 146 ve výši 27 256
K, Vorarlbersko 92 ve výši 9993 K, Bukovina 6
ve výši 1664 K. — A ten obrovský obnos nebyl
od kněžatva sobrán nějakým morálním nebo fy
siockým nucením. Přijde-li se osobné vybírati na
Matici, na ples, na chudé, tu dá i žid, poněvadž
se bojí, že by ueochota v tom případě uškodila
jeho obchodu. Ale peníze věnovány na stipendia
eze všeho upomínání, bez vnějšího apczornění

zcela samostatným ublechtilým roshodautím dárcův.
A nyní mnozí studující, kteří peníze ty berou, ne
přestávují jizlivě tvrditi, jak jest církev tmářek:a,
jsk má býti „mrtvá ruka“ v pobrdání národa. Ne
mají-li k církvi tací lidé vděčnosti e lasky, neměli
by pamatovati aspoň na to, že žijíce s knóžských
penéz měli by jako slušní jiooši chovati ae k dár
kyni círri aspoň spravedlivě? Věru divné cesty
jsou moderního — pokrokového klerikalis.au.

Kongres výchovy © náboženckém
vymněovam:. V Londýně se cdbýval nedávno
kongres výchovy. Jednou s projednaných otázek
byla o vztabu mesi vyučováním u mravoukuo.
Známý francousský nepřítel mravouky křesťanské
hájil skutečné mravouku bezoábuženskou. Slavný
lustorik begický, ředitel histor.ckéno | institutu
belgického v Řuné, odpověděl mu na místě: „Je-li
pravda, že lidstvo v celku svém, všech vókův a
všech zemí, pottebaje nejekou Čast pravdy a věčný
spravedlnosti, pak jest neméné nesporno, še pojem,
který oní mělo, byl nějak zvlast zatemněn až po
ten den, kdy přišel ten, který pronesl slova, Která
navždy orčují náš ideal: Mitovati bodeš Boba nade
vée a bližního svého jako sebe samého. Cooete-li
tedy dite vychovávat uravné, pak je uveďte sáby
ve"styk smistrem, jenš nemá sobé rovných, který
si přeje, aby dítky sily k Nemu, který úskatečňuje
pro hě, pro nás, pro všecky věky nejvznešenější
vzor člověka: Ecce bumo (ejhle člověk:)“ Sbro
máždění přijalo tato slovo s potleskem. Po něm
ujel 8e slova delegát oniversit amerických, profes
eur Adler, jenž prohlásil: „Po třoetileto zkusenosti
ve vyučování mravonky přišel jsem k drojímu pře
evědčajicímu poznání : předně výchovu mravní oelse'
odděliti od naboženství, podruhé, že nelže podá
vati mravouku jako jiné předměty jen ústní před
náškou; učitel musi předcbázeti svým osobním
příkladem. Proto myslím, že mravní výchova stěží
může být: vložena do rakou státu“

Drzest mémeocká. Ném. poslaneu dl
Stransky v parlamentě prohlásil, že jest tu pru
vokací, když se v německých částech Čech česky
úřaduje (ovšem útadorání německé v českém kraji
máme dle Nemců kliduč anatet). Týž ném. nesná
belivec urazil těžce i České Soudce výrokom, že
český sgndco nemá ani jiskry spravedlnosti.

Nlera“uskou vzaj-maaost projevilv parla
mentě také český posl. p.uf. Hráský, který řeč
syou z největší části procesl zvočným jazykem
slovinským. Němečtí poslanci, seskupení kolem řeč
nika, věra de divili, že Čech mluví elovinsky tak
hladce jako svým matečským jazykem. Ukásáno
tu, že není potřebí Siovanům němčiny jsko do
rosumívacíh» jazyka, o čemš by Nemci svět tak
rádi přesvěděli.

Zuč můáec býti člověk potrestán?
Dne 21. července 1908 měl polský epolek v Kleku
(Poznačsko) slavnost. Kupec Vojtatiak žádal o
dovolení. aby apolek s průvodem mohl jíti přes
měs.o. Dovolení došlo a spolek čel na faru pro
faraře, abyse jejích slavnosti sáčastaji. Farát byl
churav a proto se omluvil popolsku slovy: „Po
pěvadí mi zdraví nedovoluje ae vaší slavnosti
súčastait, tak věnuji spolku 10 marek a přeji vám
dobrého pobavemi“, Za to však byl farář odsoušeu
kpokuté 16 marek, te ve „veřejné uchůzi“ mlu
vij polskya kupec Vojtaťak také 16 marek, že
jako před spolku nemel dovolení k „veřejné

nb Několik vyměněných slov mezi farářema předsedou spolku prohlášeno bned úřady za.
apolkov-u schůsi, v které se nasmípolsky jednati,
Tak vypadá nový spolkový zákon v Pruska.

lh do Ameriky vys Š30valosa de| idý.,

kdy přišlodo Ani na 100fjsíežidů, vtom
60 tislc se samého Husky. Ježto příliv přiatěbo
valecký ve Spoj. Státech vloni sklesl na třetinu,
pstrno s tobo, še židovský odliv z Evropy sůstal

P né silnějšínež ostatníodlivvystěhovalecký.

Nový Yerk je třetím největším městem
německým na oyětě. Berlín má 2 mil. obyvatel,
Hamborg 790.000 obyvatel, Maichov 620.000. Dráž
dany 500.000. Ze 3,600.000 obyvatel Nov. Yorku
jest sxutečoých Američanů pouse 737 447 a 659.000
Němců. Nový York se svými 505.210 Iry největ
ším městem irským, poněvadž blavní město Irska.
Belfast má pouze348 965 obyvatel. Nový York
je skutečnou metropolí Ieraelitův, obývát sde nic
více a nic méně než 672 776 židů. Po Vídni, Pešti
a Praze jest Nový York se svými 177.198 Raku
šany čtvrtým městem rakouským. Dále jest Nový
York pátým městem švédským, sedmým italským
a osmým největším městem ruským.

Podpis analfabotův ma směsce je
latnýma. Nejvyšší soud učinil právě roshodnutí,

imž zrušeny byly rozsudky uižéích soudů o Be
platnosti podpisů analfabetů na směnkách. Podaět
k tomuto rozbodautí dal případ = Haliče, kdy
analíabete, jenž naučil se imochanicky se pode
psati, podepsal směnku, ale následky podpisu nésti
nechtěl. Krajský soud v Kolomyji i vrchol soud
ve Lvově uznaly, že podpis anslfabetův je ne
platným a v důsledka toho že nemá právních sá
vazaostí směnečních. Nejvyšší soud však uznal, še
i mechanický podpis aoalfabetův na směncs je
platným a v důvodech uvedl: Jakmile nějulo
v ploém a zdravém vědomí dobrovolaě svůj podpis
Da směnku dá, ať už oststoiimu obsahu jejímu,
rozumí neb nerozumí a Čístí neb paáti nenmi, pře
náší na sebe odpovědnost za toto konání a je po

kopec ať jako akceptant nebo ručitel směnku saplatit.
Dehtování silmie. Upravá vilnic věnuje

se u nás vědy větší póta U Hradce Král. na př.
vydlážděny části ailoic velkými kostkami šalo
vými, jioá část silnice vydlážděna na zkoušku.
drobnými kostkami: kamennými, na jiném místě
pak použito dehtu k úpravě silnice. O dehtování
silsic a dosad docílených výaledcích pojedoal na
schůzi „Spolku architektů a inženýrů“ v Praze
vrch. stav. rada Fiala. Devatenáct okresů poslslo
na schůzi tuto své zástupce. Dobtování silnic pro
vádí se soustavně ve Francii. Tímto způsobem
odstraní se ze Ssilnic téměř úplně prach, smíraí
se úbytek jízdní dráhy, udržování je levnějším
atd Dehtovaná silnice je bez bláta a není klazkou.
Dehtování děje se vždy po dvou letech a děje
Be jen za velmi suchého a teplého počasí. Dehto
vání je nezbytná potřeba na siln:cích, kde jesdí
často automobily. Nejdůležitější stránkou dehto
vání siluic je zvýšení bygieny, o čemž člen fran
couzské akademie dr. Albert Jurias praví, še
dehtování úplně zamezuje vdechování onoho maož
ství různých zárodků, jež se přenáší na povrch
buoěk slizoých. Pučet mikrobů je i v malém
množství prachu obromný a dle výpočtu chová
jed-n gram uličního prachu na 1300000 mikrobů.
Největší počet epidemických nemvcí vzaiká pra-
videlně v d obě, kdy oa silnicích je nejvíce prachu
a protupotiačaní prachbp na cestách mé obromnou
důležitost ve zdravotgictví.

Velikonoční výlet. O letošníchvoliko
nocích uspořádá Jaroslav Karásek, ©. k učitel
tělocviku v Brač, epolečoou výpravu do Terstu,
Polje, Benátek, na Gurdské jezeru (Riva, Arco) s
do Celovce. Nákiad na celá opatření, jízdné, aby
tování, stravu, vstupné i zpropitné činí s Vídaš
210 K. z Prahy s jízdou přes Linec 218 K. Na
paroiku jede se I. třídou, v Italii II třídou, vRa
kousku III. třídou Přihlášky se zálohouBOkorim
přijímá do konce března pořadatel.

Nejvhodnější obrazek k prvníma.
sv. přijímání pro české děti jest právé vydaný
umělecký a vlastenecký obraz: Sw. Methodéj pa
dává Télo Páně av. Ladmile, Bořivojovi a Českým
pánům. Jest to tedy prvaí av. přijímání panující
rodiny v Čecbách. Obraz mistraé provedl nadaný
český malíř J. Dašek. Reprodukce jest velmi zda
řilé ve 12 barvách ve velikosti 14/23 cm Copa
velmi nízká; při ato kusech přijde jeden na I£
hal. Za tu cena kupujeme z ciziny obrázky jar
marečoí s často bezcenné. Zde máme věc českou
a uměleckou. Proto ji dávejme Českým dětem;
budeme tím podporovati českou věc a u dětí umě
lecký vkus. Obrazek má ua skladě: Umělecký.
závod Jan Kotík na Smíchově.

© Slovensku velice často se mluví, ale
bobužel saulost slovenských poměrů mesi Českým
lidem není taková, jak by toho bylo zapotřebí.
Proto můžeme jen, 8radosti- avítati,; první dva.
svazky „L'adové knižnice“, ve které vydjo: I. Čo
treba vedef každému Slovákovi? a 2. slovenský
překlad ze znamenitého spisu auglického déjepiece
Setona Watsona: „Počiatky slovenskej literatáry“.
Předplatné na L'udovou kaižnicu obnáší ročně 3 K,
se SlovenskýmMájema bomoristickýmčasopisem.
Škriatok 4 K 60h. Jedootlivé brožaryprodávají:
Be sa 20 h, poštou 23 h Každý ovědomělý Čeeh
měl by býtí čtenářem L'adové knižaice, Jako sřetí
svazek vyjde v polovici břesoa: Přehledslovenské
literátáry a v dubgo: Čí treba vedel s ú.lavy
nhorskej. Objednávkypřijímá -aduioietrácia: čase



igu Maj“ + Prešporku (Possony),
Řešplak utca

V šádvé čedké rodině a v šádném
spolku neměl by acházeti lidový obrázkový čt
sopis „SlovenskýMáj“,kterývycházívProšporku
(Pozsony) Šuéplak utca 28. Časepis tento pro zá
bava a poučení slovenského lidu stojí pouze 2 K
ročně, s bumorlstickou přílohou „Škriatok“ a „L'u
dovou knižnicí“ 4 K 60 h ročně. Každý předpla
titel dostane Úprkův obraz „Hudoi“ zdarma.

(Zasláno.)
Našemu bývalému sasloušilému zřízenci pana

Františku Vachkovi, který dovrší 25leté jubileum své
věrné služby, gratulajeme.

Ant Komárek, Váci. Hubka-Rtyňský,
býv. starosta Záložny. jub. c.k. ředitel v. v.

Jan Červenka,
býv. člen výboru, vlád. rada.

(Zasláno).

P. T. panu Janu Novákovi, řezbáři v Kutné
Hoře,a panu Antoninu Ontlovi, majiteli umě
leckého závodu pozlacovačského v Kutné Hoře.

Dodali jste pro náš farní chrám Páně sv. Mar
kety v Křeseticích křížovou cestu dle nejlepších vzorů
provedenou, ze dfeva lípového amělecky vyřezanou
o bobatě řezanými barokovými rámy, dle slohu kostela
v pravdě amělecky polychromovanou.

Jak při kolaudaci dne 37. ledna t. r. tak i při
slavném posvěcení vdp. Akcare. Košťélem, krardiánem
ze Zásmuk, dne 28. úaora t. r. líbila se všeobecně.
Zvláště výrazy tváří všech osob, především Spasitelovy,
vystibují dokonale duševní stav 80b při tom ověto
vém dramat- súčastněných.

Děkujeme Vám erdečně za umělecké, dokonaléa
levné provedení této křížové cesty, která bade trvalou
a cennea ozdobou našeho kostela; můšeme s dobrým
svědomím obě ctěné firmy ofrkevním správám pro ko
stelní prácí uměleckého rázu co nejvřeleji odporačiti
s přejeme Vám, aby Vás jmenovitě veledůstojné du
chovenstvo — jak jste toho v každém ohledu hodní
— svými objednávkami podporovalo.

Farní úřad v Křeseticích,
dne 2. března 1909.

Alois Bovák, farář.
Patronátní úřad v Oumoníně.

Ondřej Gerlieký, zádušníúčetní.

(Zasláno.)
Vyznamenán na jub výstavě Pražské r. 1008
za varhany poolavené vkoncertní sjní: Here

P. T.

Následkem příbodivší se jiš mylné záměny avé
dím tímto ve věsobecnou známost, še šivnost zřízená
sociální organisací dřevodělníků prostávkující a více

„zpět do práce nepřijaté mnou dělníky na jméno jednoho
z nich: Bohumil Tuček, výroba varban a harmonií
v Kutné Hoře, jest podnik zcela nový, který nemá
ničeho společného s mou roku 1869 zalošenon továr
nou na stavba tarhan a hramonif.

Prosím. by laskavě při ctěných dotazech všdy
přesného dole uvedeného zaění f rmy bylo dbáno a
znemenám se v dokonalé úctě

Jan Tuček,
c. k. výs. továrna varhan a harmonií

Hora Kutné.
Kutná Hora, v února 1909.

"Eržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 13.března 1909 1 ni

plenice K 18'40 —21'30, žita K 1430 — 16-50, ječte
ne K 12*40—13*00, prosa K 14:00—16-00, vibve K 16-00

až 17'00, hrachu K 23*00—26*00,ovsa K 8-30 —9-50,
čočky K 30*00—3800, jahel K 24-00—26'00, krap K
2200—41'00, bramborů starých K 4-00—4:40, nových
K 00'0—000, jetel. semene červenéhoK 86-00—96:00
1 hl. jetelorého semínka bílého K 00:00—00000

K 30'00—3200, Iněn. semene K 00:00—00 00, 100
kg žitných otrub K 16-09—00:00, 100 kg pěeničných
otrab 1500—00'00, 1 kg mášlů čerstvého K 2-08
až 240, 1 kg másla převařeného K 0-00— 0000,
1 bg sádla vepřového K 1:80—2:00, 1 kg trarobo
028—6-32, 1 vejce K 0'6—0'07, 1 kopa zelí K 00-00
sá 000, 1kopapetršele K0-00—000, 1kopa kapusty
K 4'00—8-00, 1bl olbale K 18'00—20-00, 1kopa drobní
zeleniny K 1-9—200, 1Pytel mrkveK 400—6 00, 1 hl
jablek K 0:00 —00'00, 1 bečka švestek K 0:00—0-00
1bltřešní K0-00—00:00, 1bi brašek 0:0—00:00. Na týd.
trh v Hradci Králové dne 13. března 1000odbývaný
přívezeno bylo: 1) oblší: pěsnice 187 hehtel., čita

'187, ječmene 6, ovsa 222, prosa 1, vikve 7, hra

chu 2, dodky 2, krap 0, jahel 10, jetel. semínka
16, Iněného semene 0, máka 1. — 3) Zeleniny:

potrlele 00 kop, oerele 00 kop, kapasfj 50kop, cibále
18 hl, drob. zeteimy 30 kop, mrkve 18. pyálů,

brambor 111"/,hl,nelé ©0 ko — 8) Ovoce: jablek
00 hl, brajek0 hl, švestekVObeček.— 4) Drob.

dobytka: vopřů 5 kusů, podavinčat 367 kusů, kůzlat
50 kmaů.

-ee kupteoitentospi: .
KařeiW. jako křesťana vlásteneč,

Píde Jiří Bahuls. Cena 3 K.

Objednávkyvyřídí

itekupoká kulhtiakárnav Hradel ráj

Do HradceKráhvé a okoli! :
Uctivě osnamuji, že dnem 15. břesna

1909 otevřen bude můj

závod COČÁTLCKÝ
a'čalounický

na Pražském Předměstí číslo 71,

Nabyl jsem mnohých zkušeností
v různých závodech rakouských, pilně
sleduji všecky moderní poža avky, tak
že mohu vyjíti vstříc všem přáním p. t.
obecenstva.

Upřímnou snahou mojí bude po
sloužiti vždy solidně a levně.

O hojnou přízeň prosí

Frantiěek Doubrava,
majitel závodu kočárnického a čalounického

na Pražském Předměstí, č. 71.

Atelier pro církevní malbu

Jo Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha-Král, Vinohrady, Čelak. ul, č. 9.
doporačuje veledůstojnéma ducbovenstvu všestrán

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
kříšové cesty, postní obrazy atd.

oa plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

SMP* Obnovuji staré zašlé obrazy. “B
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporačení k volnému nahlédnutí

Ku sv. biřmování

praktické dárky
zp POer onyan G

V. Šolc, Ť
zlatník a střibrník,

přísetný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých,stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodéj se zárukou.

..Ů

Nevšťivonke

všeho druhu-|
: nabfzi

Biskupská
knihtiskárna

—

Mu

ČC
Založeno r. 1860.

Významenánstátní módahit

Veledůstojnému duchovenstvu
a oporučujeseún

Éarla žavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerýchke

stolních. nádob ze stříbra,
nýchkojákyodnejjednodnšěůyo do nejskv

ího provedení, v
vzorkua ryze církevnímm slohu.
ve 6, čistěa důkladné

zhotovnje se v mé vlastní dílný
jen ručně, čímž umožněna
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskapskou Milostí roride
vány.

Mešnínádebyduulatím za ceny
Veškeré oprvy, čádobkoko

stelsích se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše sanílám jen posvěcené.
Vzorky, rozpočty, i

ožína nák franlkohotové z
se zašlou.

Chudšíim kostelům mošnosplácet bes přírášek.
a- Staodporučenísčestnýchuznáníperuce. -|

Prosím voledůstojné duchovenstvo o laskavou přísoš
a důvěrasávodadomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.moNO
KOOCOKOOKODĚNODŘ

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o nálky

(dle Ord. listu č. 3., atr. 92

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusůzalK
wbiskupské knihtiskárně

Hradkl Králové.

OK

Elektrické
=světlo=

pro továrny, hotely, domy, víly atd.

Telefony, výstražné signály,telegrafy.Elektrické vent
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechaických potřeb.

Jos. Baudyě
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v HradciKržťové
Jiříkova třída č. 254.

ee4
FOTOGRAF
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Skvostné 'vzorníky sašleme na pošádácí
sdarma a vyplaceně pouze na mistry krej
čovaké. Žádejte je proto vědy u svého mi

stra. Uapokojí vás v míře netašené.

Zbytky
ku všemu se bodicí máme stále na ok'adě.

Hocha
z lepší rodinypříjmedo učení

Jan Wolek,
zahradník na Hrázce u Hradce Králové.

al klobouk
již třikrát opravený sajak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
w Hradoi Král. poblíž Grandhotelu,

který kromě moderních klobouků má
též na skladě eglimdry,jemné zdravotní
měkké klobouky z plstě a Tiny, slaměnné
klebouky z prvních českých továren, sportovní
čepice jak pánské, tak chlapecké a dětské.

Vše v nejmírnějších cenách.

(non
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektretechn. závodě

Josef Ježek,
MradosKrálové.

ALUjan
vysokokmenů [ výběru

10 kusů K 9—, 100 kusů K 80—,
1000 kusů K 750—.

Smrky
přesazované z řídké sadby velmi košaté

dleté 100 kuuák 70,
100.000., K 600—,

Bleté 1000, K 9-,
103.000 „ K 700—

a veškerou lesní sadbu výborně zakoře
pěnou a ovocné stromy nejlevněji dodá

adívek©kalendariemnar, 1909

Jeťnevyhnutelnou pomůckou pro tao. v reliefech, voch světců, krucifiksů,pořádku milovnou a o rodinu starostlivou rámů atd. atd.
Zvláštěoddíly: „Potraviny“ a „Učetnlotví“ vn
mácnosti a podrobným návodem a praktick mi tenlkamí NEúčetními budou M kám v „ Hodíse
téš za účel pro dospělé dívky, zvláště pro , Opravuje a obnovuje staré
nevěsty.— tná domácnost“ úhledně brožírovanéstoji: kostelní práce.
1výtisk franko80hal. Pro členy katol. spol

nienoci: 1 ex. franko 70 hal., 6
3 K 30 bh,tucet
obratem vyřizuje vydav. Fraat.
„Kvítků“ w Praze—M., Salmovská ul.

Klokorsochajsko-řerbářské
pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
5 SLEZ. PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelníc, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest

Výkresyaroapočlynapožádání.

i u pokladny filiálky v Semilech.

kuponových archů.
Správní rada.

V. Vaock, ChocolatHygiénigue,netřebaodporučovati.
školky,

| Pamětník».Olál. = U



Přiloha
Bodidků

Důttánik Ybábl, kudž-uěťleě.

Strottný kátolický kočs, kteřý jen za
ddměňu Boší slin s čas svého Šivota dilu vy
ehbovatelskéto sksvětil ; stal se vzorem měobým
Wlechotným a nádůným mužům. Zasdrětil nej
většímu všech umění, vadějání duší lidakých,
padesát lot svého života.

Domihik Ydodi (původně se psdí Jbmni)
hatodil se 1, leda 1810 © Dorobiřnu ve Vor
riberko. Vádělání dostůlo se ma v St. Ga'

fena; Ba podzim r. 1830 votonpil ve Štyrském
Bradci do řádo jesaitů. Svou učitelskou Činnost

očal © Tároopoli + Haliči s nejnižší frama

n bí (řídva. Podobně záměstkán byl v Nov.andeci, kam byl přesaté:. Přávé po vysvěcení
má kočze povolala jej řádová poelašnost
z Innsbrácku do Spojených Států Severoame
rických. Sotva že ci a: glickou Pkč poněkud <
ovojil, pcčel na pcčátka roku 1847 dvou ači
tělskoa činnost vě Spriog Hill College, která
těbrvb v červenci 1846 řádu jesuitskémo byla
odevzdána. Vyočoval v nejnižší Jatinaké třídě.
Zde šběrral až do své smrti (8 července 1888).
Jedině přerušení způsobil ml strašný polár,
který 5. února 1869 kollej zničil. Dne 19. února
přesídlil s chovanci a ostatními professbry na
na Graoc-Cotéan, aby tam školní rok dokon

čili. eh pak Sprirg Hill dne 8. prosince 1809opět byla otevřena, tu také Yenny na své místo
ce navrátil.

Školní učebnice latinské a řecké řeči, jež
e peavěřitelnou pečlivostí zpracoval a zdokc
megloval, nabyly veliké obliby a dalekého roz
šíření.

Yeani byl mužem řídké skromnosti, ve
libé sbošností, dokonalého vebemrtvení, vz:r
eteostného člena řádu, plojý laskavosti a do
broty ka svým bližoím a děioně poslačen
svých nadřízených. Mimo modlitbu a plnění
povinností měl Yensl jen jedinon libůstka —
hra na boasle. Již v mládí dosáhl v ní veliké
dokonalosti; bousle provázely jej r. 1830 do
noticiáta, šly 8 ním i sa oceán. Teprv požár
roku 1869 je zničil; avšak Yenni zjednal si
náhradu, opatřiv ei honsle nové. Maohoa dc
mácí slavnost kolleje pomáhal zpříjemaiti či
stými tóny svých hooslí; v sóle však dal se
slyšeti pouze ku přání představených, aneb
k velikým prosbám svých vlastních žáků. Dne
A3. září 1887, tedy osm měsíců před jeho amrtí,
poslouchali starého virtáosa posledně.

Tento skromničký řebolaík spojoval v sobě
s podivohodnoo avědomitvetí a neostávající
Jáskoa k mládeži genia pravého paedag gu.
„V obcování se svými šáky“, píše jeden s nich,
„zachovával P. Yenni nezménitelnoa klidnost.
Neměl mezi nimi žádných zvláštoich miláčků,
ale nikdy také nikoho e nich si neznvpřátelil.
Nikdy se nevaďil; a přece chlapci vycítili, co
jest jeho přáním. I ti nejzábedočnější činili pod
jeho vedením pokroky a mnosí často se vy
elovili, že dobrý ten stařý pán očí je pilaosti.“

Veliké vážnosti a výtečných úspěchů, jichž
-ce P. Yenni až do vysokého stáří u svých di
vokých, malých Američanů dodělával, docílil
neúnavnou pílí, s kterou ge na každou bodioo
připravoval. Bylo mu to až na komec života
nepřestopitelným zákonem, v čemš bo ani nej
nadšenější začátečníci nepřekonali. Nejadaalo
se mu ovšem vědy o to, aby si věc větípil,
mýbrš přihlíželhlavně k tomo, aby způsob a
čení zdukonalil. Obzvláště hleděl dobrým při
rovnáním, neb umělými obraty pílí svých žáků

| drhlen me? A time docílil vždy, že při přísnéni hudisa jeho vyočování žákům nikdy
dlouhou nebyla.

V února 18868 bylo to plných 41 let, co
Yosni ve Spriog Hill gramatickou třídu převzal.
V katalége jeho koleje na c. 1887—8 byla při
jeho jména posnámka: „Magister v Di. roce
učiteleké činnosti.“ To neušlo řeholním před
staveným. Generál řáda, P. Andorledy, saslal
w prosiaci 1887 sasloažiléma muži přípisusnání
a blahopřání. Spolabratři Feotiho o totsto
asvání něco zacleohli, avšst obsahu nesoali.
Když pak vydavatelé Woodstock-Letters (potse
pro řádové domy ustanovené) se onažili, aby

pictvím představených ve Spriug Hill
oslovné znění smíněné listiny obdrželi, tu

vyšlo na jevo, že pokoraý stařec blahopřání
gonorála řádo brsy po obdršení zničil. Obávalt
se, fe by mohla tato neobyčejná známku usna

lostéP jeho odirti jiným dostati se dorakoua býti uvořojněse. Gererál řádo, dověděv se 0

kov neobyčejné skromnosti, čili,aby původní změní dopis rodajel jista Woodetock

Ha bylosádleno. Počátkem duben 1896přinesly Woodstock-Lotteraomez dopie tohoto

Fiesole, 18. prosince 1867.

Volebiý otče + Kristal P. X.
S obdivem sesnávám < našich katalcgů,

še Vaše Důstojnost nyní již 60 let ve škole a
to v třídě gramat. jest činna. Toť něco řídkého;
věcsvláštoího usoácí hodeá, překrásný příklad.
Vaše Důstojnost zajisté to, co jste svého času
při skládání srého posledolho sliba „všemo
houelma Boba před Jebo panenskou matkou
Marií a oelým nebeským dvorem“ v posvátné
radosti a nadšení „zvláště vzdělávání mládeže“
saslíbil, v skotka a v pravdě hojně vyplnil,
tak že směle smíte těšiti se jedenkráte ca -mu
útěchy plnému pozvání: „Pojď slažebníče
dobrý a věraý!“

O mládež pak same, jiš zachovati v ne
vinoosti tolik našemu Spasiteli na srdci leželo,
s jiš vychovávati naše společnost stále měla
za nejdůlešitější prostředek k rozšíření slávy
Boží a pro spásu duší, získala sobě Vaše Dů
stojnost neúnavnou prací celébo půlstoletí
zásluh, které neobmezojí se na jeden lidský
věk snad, ale rovny jsouce zasetému semeni
vsrost:u a vydají užitek utonásobný,

Zároveň dala Vaše Důstojnost svým spolá
bratřím, kteří v práci školní Vašimi druby
bou, příklad, jenž k tomo přispěje, že badou
a tuto důležitou stránku našeho povolání s no

vým oceněním pohlížeti a je vykonávati, svaté
ctnosti trpělivosti, která na tomto poli přede
všemi jest potřebna, ještě více se učiti a proti
onenáhléma ochábnotí zdova choť a horlivost
erpati.

Z. tyto dary Boží budiž nejvyššímo Dárci
všeho dobrého vzdán povloný dík. Jema sa to
badiž čest a sláva!

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečné jakosti I. druh 80 hal.,
IL druh 72 hal Mostarské velmijemné a
silné I. druh 88 Hal., IT. druh 80 h za 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

u W HUMPOLCI, u
o. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Zelivěa pro četné

důktojné farní Úřkdy v Čechách.

Kulturní hlídka,
Kaltarní jiskry.

V Americe, kde je dovolena rožluka matžel
ství, bylo za 20 let rozvedeno na milion sňatků.
Bylo telik roslak provedeno skutečně výhradně
pro lidi nešťastným eňatkom nezaviněně trpicí?
Nenaleslo zde plno lidí lehkomyslných a povinno
stemse vyhýbajících vítanou záminku krozpoutání
svasků rodinných? Roztrpěení uvážlivých Ameri
čanů nad tou neblsbou a stále rostoucí krisí jest
velice významné. — Známo, jak úzkostlivými od
půrci školní rákosky jsou socialisté, kteří přecečasto
i proti dospělým lidem pracují hclemi a kamením.
V socialistickém „Hlasu lidu“ dne 9. t. m. proti
knězi Světi'kovi čte se toto rytířské vyjádření:
„Penéz na poroty nemáme (?), ale máme zdravé
ruce, které dovedeme vložit na nestydaté prolha
nou babu, kdyby byla desetkrát posvěcená“ Nu

nat mb ;deP o potodkuvocialistův ususují, je bumanity M kó
nacházejí mezi radými v liképorosoměsí. Ooby
dělal pokrokový tiek, kdyby takovou surovou brosbu
otiskl list katolický? —Dne14.t.m. oajlezl„Cas“
přikriticeneb výrasů Heydukových: „Vné
dich dějinách je tolik křivd, tolik obavných a su
rových bezpráví, tolik podlých nirskosti, še senám
musí odpustit, překypí-li někdy žluč. Ale to, co
propuká vbásních Heydukových, není bohutel ani
bněv ani dusívá, těžká bolest, které u nás potře
bujeme; je to právě jen známý atarovlastenecitý
mrav, zešpinit odpůrce bezohledné a nísee aš pod
obraz boší, je to saíámá stzroviastenocké Hbost
v nejhorším snižování, která so vrble i na vlastní,
donšát!lidipofdédé,Kdylkdlidešlís dbdekrýchprou
dem.“ — Ano. Ale, drahoušku, o těchto vašich řád

cích by měl přeju Můdďir ještě víos nežHeyduk. Snad jste přece aspoň něco četl z jehé
sarových výpedův a paudálsího odsuzování. —
Kdyš sačala silná propeganda strany agrární, čel

V A

kolo 50, jaká 2 tobo k'asu bede výslednice pro
odborné urědemění Českého- roloictva. A vliv a
grární stavovské výchovy ně jest sde; předáci a
slušně obohatili, sejásali, kdyš jeden r poblavár
stal se ministrem, vycineli přímo horečnomčinnost
při bonbě za mandáty. Roloiotvo jejich se „uvěde
moje“ šťavnatými nadávkami „Cepu“, který jest
vítanou a nezbytovu stravou duší žíznícíchpo jíz
livosti a potupení blišního. A satím — skutečný
hospodářský pokrok charakterisován jest tím, že
v době tak veliké sgrární horlivosti saviklo pc
čátkem tohoto roba pět odborných hospodářskýc
listů, totiž: „Zemědělské Rozhledy“, „Hospodářek
svět“, „Rádce bospodářů“, „Ceský rolník“ a „Listy
pro české bospodyně.“ Tyto potřebné Časopisy za
nikly beze všeho smutku agrární representace.
Vždyť přece agrárnímu hospodáři povede se nej
lip, rosátří-li bodně čísel bezvěreckého „Havlíčka“
Pro rozšiřování volnomyšleokářských tiskopisů ne
mají osvícení agrárníci Času bledět si otázek uej
bližších, jež podm dují jejich existenci i svobodu.
Teprve snad při žalobě výdělkářského věřitele ži
dovekého se jim troehu rozbřeskne. — . A čím se
sabývají některé listy odborné? „Hostinské listy“
opakovaly po pobrokářských lhářích, že poslal
papei nešťastníkům messinským jenom 8roje po
žehnání a obrázky. „Středočeský Živo: stník“ do
vede se otírati o „stadené bratry“ a „nebeské
kozy“. Také namáhavá stavovské prácel — A co
činí hospodářská korporace a Raiffeisenky, v nicbě
se náhodou vyšplbali agrárníci k předním mletům ?
Vyzývají dra Horského, aty se vzdal mandátu. A
drzost jde tak daleko, že až z Ledečska a z ji

ných mist, nespadajících de volebního okresuorského, dějí se ty politické výzvy korporací
bospodářekých. Aspoň Čakovým způsobem 80tedy
fabrikuje „rostrpčení voličstva“, kdyš celý manévr
na okresu Horského šeredně pohořel. [roto beni
divu, že katoličtí zemědělci, vidouce to zneužívání
funkcí, tíhnou pryč ze zajetí a i hospodářsky se
usamostatůají. Co kato'ických peněz věnováno —
na štvavé rejdy politické protikatolických agrárníků

Stařecké umělecké záchvaty.

| největším geniům přicházejí chvíle, kd)
jest dobře se odmičeti, zvláště tíži-li jejich bedr
pokročilé stáří. Dobře jest býti autokritikem a

byl tištěn. Jinak oslava se mění v útrpný úsměv.
Stařeček Heyduk zajisté sepsal spisy, jež

Jeou jiskřivými perlami našeho písemnictví.katvšak potřebí za všech okolností bromaditi i
jaké verše jiné?

Stařeček mosí se vybovořiti — a kde mu
schází svěžest, originalita výrazu. pravá básnická
forma, tam haraší neobratně hřmotným kladivem,
seká kolem sebe širočimou, užívá sprostých vý
ratů, Že pomalu zapomínáte, k jským zenitům
dříve se povsnášel. V posledních letech dává stále
větší průchod kousavé jízlivosti, jako by záviděl
vavěiuy Macharovi. Jeví se u něho zaojatost proti
katoliotvu přímo komická. Chce asbrátka jiti
s módou, aby aspoň některý mladý kadet nyněj
šího „pokroku“ řekl: „Hosdak nestárne“. Chatlák
však zapomíná, že útočnost sama ještě ke eka
tečné slávě nestečí, že hrubé výrazy nejsou ještě
značkou daru básnického. Co Heydak násilně outí
do veršů, to sociálista řekne na fanatických schů
sích jadrněji poubou prósou. Jest zajímavo, že
právě pokrokový „Čaa“, který ovšem proti Ma
charova silnému pepři vystoupiti si netroufá, osval
se spříma proti nehoráznostem Hepdukovým, což
bude ovšem stařečka nejvíce boleti. Takový me
vděk za všecky „protiklerikální“ dlágry!

Kritik „Času“ píše o tvorbě Heydekové::
„Kde co je, čím nejnižší smýšlení protivníky sá-.
banbuje a sostasuje, slova, polohy, aehody, špatáté
koace, všeho je v básních užito, aby se vykonala
msta oa „škůdcích a dobrodrauzích“ nátodních. To.

edí historický soud, to je čirýpegi apř. Heyduk bětývá protivělka Hudovů Mi
de Caubls padli, jéhóž pel vsték „utbfku svého

a za KLÝ90 l kacířem básel“: prý „řádil
86 UTEBU,som náBudyn de Pila MoW“ — ne

ného dona Huertu vytvořil Heýdok sloky s jfslí
vým kozím refrónem: „mek, mek, mek.“ P

úerta měl dělí lb, Hlav jak náprstěk,břiců
jak podětvko, hlad se mu hl „v drobech“. Je

prý teď „jenerálem kozlů.“ O papešskémlegátovi
Karafbtidapátát ak udal, dl, jak
alídí „Hobků Řák.“ Prý Kárdí Vetřlř „v vě
ři páchne, fe), exrdí: pejďeho dál“ Sukně Mí

snášo Korvína „potilu e6 špékem.“ — Leč dostijiš. Takové „básnické“ záchvaty, z ujchž slobs a

6poseta čpí nb sto honů,odsuzujía9 samy.Pěrosydukovo vylilo proti Wtolfkám sprostější
kaluž, ktorou bousmo ulazovati. Stařeček nad

ino svéloApělkoráném babva by mel radějiu ovat nověj ribké dbjóvy z i

d nBadioh,lení KEraby převracejí násory buóřelt

lyriltů. Patří k todtu volíká dávka n. vyllákibatotiky jako nestvůry horší tygrů d vychralora



do nebe ty kališníky, kteří měli „předaost“ nbradně tu, že fanaticky kajelíky prosásledovait
V době, kdy má každý vzdělaný Čech snáti aspoň
zaručené a dobře odůvodněné úsudky Wintrovy a
Denisovy, jest slepé útočeví Heydukovo prostě
komickým. Kdsš nazval jedem šlechtic husitské
drancovníky pravým jménem, rozlehl se burácející

test po všech shelivetisovavých krajích. Teď,
ks Heyduk apílá katolíkům co nejdraněji, panaje
ticho. kdyby se odvážil katolík tak hrabě
nadávati zlořádným kočžím buoitekým, jichž byla
spousta, nebo busitským chamtivcům, kteří se
bravše kočšské statky, na celou reformaci zapo
manělia útiskovali bescitaě rolnický lid — svoji
vlastní krev? Stařeček neví, jak svými výbuchy
mraká vlastní krev, jak Do způsobu mladočeských
frásistů, nyní již doslouživších, seká do té části
národa, jež representuje u nás většinu stále více
vzrůstající a národní práva upřímněbájící. Jestliže
se nedovedl jiným způsobem v moderním prostředí
uplatniti, měl ae raději odmičeti. Pyšná doba
sprostých „Šípů“ již jest překonaným stanoviskem.

A co Vrchlický? Muž, který nám dal „Le
gendu o sv. Prokopn“, rozkošné, nádberné lyrické
básně ? Básník, který procítil ovým šhavým tem
peramentem básně předních evropských básníků
jako žádný jiný Čech ? Musí fabricky vyrábět nové
a nové verše, ať už jsou jakékoli. Sepsal román,
o němž upřímní jeho přátelé zachovali chválybodné
mlčení. A teď ještě drama, jež charakterisuje vý
mluvně jeho tvůrčí dekadenci. „Národní listy“,
jichž jest spolupracovníkem, řekly mu samy jemně,
v rakavičkách: „Cbybil jei, zadal jsi své pověsti!“
„Máj“ ovšem dle svého strýčkovského zvyka ne
lenil vydati svému čelnému členu chválu největší.
Zahroul „Kočičího krále“ chvalozpěvem, který
dobře charakterisuje, jde-li ma o umění či jedno
duše o tuctovou reklamu.

Mledočeský „Národ“ nad tím strnul a napsal
dne 12. t m mimo jiné: „O hře pana Vrchlického
bylo by nejpříjemnější vůbec nepsati. Vrehlický
nebyl nikdy dramatikem. A „Kočičí král“ má sice
všechny obvyklé vady a chyby jebo dramat, ale
nemá ani jediné jejich přednosti: nemá parátnosti
výrazu, lebkosti vtipu a bfitkosti dialogů, které
jsou příznačny starším pracím básoíkovým. Zbývá
jen peumělá, najvně násilná konstrakce dramata a
postavy, skreslené v nedovedné karikatary. Práce
je jedním z četných pocbybení borečné plodnosti
autorovy, jež pominouti bylo by dnes vlastně pří
kazem literární slušnosti. Bohužel však Máj —
povolaná, nebo aspoň oficiálná representace české
obce spisovstelské — neměl dosti taktu k autorovi
(či byla v tom přímo Škodolibost?) a uvedl „Ko
čičího krále“ na scénu, ke všemu na jeviště, jehož
hercům z rukou by sotva vyšla bes pohromy i
kterákoli hra cenné. Ale ovšem spolek spisovatelů
i pří podnicích, jejichž hlavní a enad jedisý účel
je prospěti spolkovým fondům, neměl by přece ani
na chvíli zapomínati, že sám je sdružením umělců
a divadlo že má vždy, i když braje „k účelu do
bročinnému“, s76 povinnosti umělecké. Čt jak uví
tali byste na př. Manesa, kde, bohudík, podobné
poklesautí smyslu pro uměleckou zodpovědnost
není ani myslitelné, kdyby vydal na prospěch ně
jakého svého spolkového fondu tuetové barrotisky ?
Ale „Máj“, representace českých spisovatelů, ne
cítí umělecké své zodpovědnosti. . . Zda hne se

apo v jediném členu Máje umělecká krev, abyvýbor či pořadatelstvo, či koho byla tu kompe
tence a koho je provinění, upozornil, že svůj ne
dostatek všebo uměleckého smyslu nebo škodolibou
beztaktnost vůči Vrchlickému nemá provozovati
pod firmoua na účet „Máje“? Či je „Máj“opravu
jen a jen spolkem podpůrným, jako jeou třeba
naše spolky veteránské, a po umění mu není shola
ničeho ?“

Stařecké nepos.dnost! Skuteční přátelé Hey
-dakovi a Vrchlického by prokázali těmto dříve
tolik svěžím a zasloužilým mužům nejlepší službu,
kdyby a přátelským napomenatím jim otisknutí od
mitli. Bolestno dívatí se ma orly, mávající přelo
menými křídly.LL.M
K DOBĚ POSTNÍ: KŘÍŽOVÉ CESTY,

VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE
vw PBOZIHO HROBU

jakož i sochy Těla Páně a klečících andělů,
dovoluje si nabídnouti veledůst, duchovenstru
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V MOŘE KUTNÉ,

Dilna pro sochařst řezbářství a práce

Školský obror.
Toreadore, pozor! „Český Učitel“až příliš

bedlivě zasnamenává, čím který kněs chybil třebas
i daleko za hranicemi, ať už lepí správu pravdivou
č ucenou nebo vylhanou.Pracuje tak zkrátka
k ní Školy s dachovenstvom“ a sa druhé
skraně se zoufale vytřeštěsým a udiveným stakom

hledí ma te; še někde kněz odražuje se vůbec
něčím „proti pokřokášekým fanatikům pravovati.
Ale pósor, toreadore smělý! Začnou-li batelické
laty rosvinovati dloubou šňůru pokrokářsko-něl
telských přehmatů. neobstojíš v boji! Nabodnešse
ma vlastní kopí. Na př. tuhle jedna maličkost.
V Milavči u Domatlie uprobl v minulých dnech
tamní učitel Josef Steiner s devatenáctiletým děv
četem do Ameriky; doma zanechal manželku
s dětmi v bídě. Aby se pohodlně mobl dostati ze
oceán, vykradi Raiffeisenku, jejíž byl pokladafkem.
Zastával heslo: „Náboženství se škol venl“ Ale
trochu nedůsledně; aniž by čekal, až se nábošen
ství jeho možného blasu ulekne a so školy prchne,
vzal satím do zaječích sám. Horlivě četl „Cep“ a
„Venkov“, aby se ve svém „protiklerikélním“ tára

rv Zkrátka paedagog každým coulem pokroový.

Jak se dělá pokrokovýmučedník. Kdo
by byl o učitelce slč. Kadeřábkové zvěděl, kdyby
si nebyla konpila lacino popularitu protikatolickým
fanatismem? Móda teď žádá takovou zaslepenou
sanjatost jako hlavní podmínku „cbaraktera ce
lého, veskrze osvíceného;“ a s ranečkem takové
pokrokovosti vyšplhá se lebce na Olym» osvícen
cův i kolhavý. Nyní v „Čecha“ uveřejňuje
muž, který nýřanské bojiště osobně sblédl, sají
mavé podrobnosti, o nichž ovšem tisk pokrokový
cbytře mlčí Sič. Kadeřábková byla ve svém pů
sobišti povaby panovačné. Vybýbala ne společen
ským stykům 8 učitelstvem místním a s okolaím
zvláště; nebyla ani členem učitelských spolků.
Stěhovala se při avé veliké snášelivosti « bytu do
byta, až jako veliká vlastenka (nyní najednou tolik
vychvalovaná) uvízla v domě, který jest majetkem
německé spořitelny. I zde dostala výpověď pro
svoji nesnášelivost. Pro tutéž vlastnost zůstala
jedoatelkou odboru „Národ. Pošum.Jednoty“ pouze
— tři měsíce. To jest ta její hlavní veliká práce
národoí za 22 let. Když se platilo na národaí d
čely, nechávala koruny i nikláky v kapse. Teprve
letos uštědřila 2 K na Ústř Matici Školskon. Před
3 lety se otírala posměšně o lidi ty, kteří na Ma
tici platili. Tato rudá učitelka chovala se k děl
nictvu pohrdavě, až to děti poboršovalo. Pravá
„aristokratická demokratka“, jakých jest myní na
kopy. Na veřejných schůzích, v osvěděeních, reso
lacích samá lidovost, v praktickém jednání des
pocie, jaké se málokterý šlechtic oddává. K vůli
pDÍae musil vystěbov.ti jeden borofk, mající vedle
jejího třípokojovéh> bytu pronajata jedinou svět
ničku, aby slečna mohla míti pokoje čtyry. Toužila
po větším bytě či po odatranění nemiléhosouseda?

Ale teď všecko sapomenuto! Prošla očistným
ohněm protiklerikálního prostředí, které ji doko
nale vybělilo. Vystoupila z církve — Aa proto
zazaěte hlučné fanfáry! Ta, s kterou novydrželi
ani pokrokoví Češi, má teď býti co nejvíc milo
vána jak od českých katolíků, tak od Němcáv od
úřadů — skrátka věnde. Poslat ji do redakce „Čes.
Učitele“ nebo „Vol. Myšlenky“, vrátí panstvo te
kový vzácný dar s příslošným poděkováním sa ně
kolik týdnů spět. Ale katoličtí rodičové mají nej
větší povinnost v míčem se proti ní neozvati —
jelikož tak poroučí etiketa pokroku.

Divná škola volného myšlení. Když
pokrokářsko-učitelské listy do syta se naspílaly
církvi, že zabraňuje volnému myšlení, čekalo se,
jak asi vysoká škola učitelů pokrokářských naučí
svoje žáky (nota bene taky paedagogy'!) samo
statně choditi. Ale pojednou se ukazaje, žeta „8a
mostatná soudnost“ se vyčerpává výhradně jedo
vatými útoky protikatolickými u že ti „sebevědomí,
bystří a ukáznéní“ členové organisace jsou ubo
bými nedochůdčaty, která ve svojí rozmazienosti
ani nevědí, co by vlastně měla cbtít. Učedníci
vysoké paedagogické školy volnosti a svobody my
šŠlenky! Sami pokrokoví přiznávají bankrot cblab
ných rozběhů. Pokrokářako-nčitelský „Věstník“

navrhuje, ale od jeho mdlého usnávání daleko jest
do přesvědčení, ješ by prolínalo bytost a nátílo v ná
odvahu a čím.“ — Ale, všdyť jste, páni otcové,
svobodnou myšlenku členstva sami zle pronásle
dovali, jakmile se nebodila na formu vašeho po
kroku. Máte-li tedy nemyslivé kývaly, vychovali
Jste si je sami. Strach před pokrokářským pra
nýřem takové lidi vychovává scela přirozeně.

Pochvalné uznání za horlivé a úspěšné
působení vyslovilac. k. semaká školní rada v Praze
řediteli ústavu ku vzdělání učitelek a sv. Anny
v Praze Vojtěchu Pekařovi, jakož i hlavním uči
telkám M. Celestině Vodičkové, M. Eogelbertě
Skobové a M. Zdislavé Velíškové. Zároveň vzala
3 Bepokojením na vědomí inspekční zprávu o ústavě
a škole cvičné. —Ustav ku vzdělání ačitelek s cvič
pou měšťanskoua obecnou dívěí školou usv. Anny
vPrazo vydržpje po celých obvalné známá
kongregace Skolských sester s mateřince horat
dovického.

„| Hospodářská hlídka.
Věstůík Hospodářského Sdružení

českých křesťanských zemědělců
pro království České.

1. Spolky přičleněné budou dostávati tolik
exemplářů „Věstníka Zemědělců“, kolik korus
zaplatí jako člen přispívající. — Členové řáduí
budou jej dostávati vědy po celé čtvrtletí, na které
mají předem saplaceno. Členové soačinní (s roč.
přísp. 60 hal.) jej sdarma nedostávají.

2. Odbočky až schválené dostanou vybídnatí
Zemědělské Rady ku přihlášení se a předplacení.
„Zpráv Zeměd.“ Přihlášku sašletež všecky, před
platné po libosti. Pro ty, kdož „Zprávy Země
dělské“ odebírati nebudou, bude nutné věci pří
nášeti náš „Věstník Zemédělců“. O stanovy, ješ
se mají přiložit, dopište si nám korespondenčním
lístkem.

3. Sekretariát sprostředkuje odbočkám vedle
spolkových knih teké spolková razítka, obálky
s firmou a ped. Odbočkám, ješ mají více objed
návek, se zvláště doporučuje „koiha na zboží“
(franko 5 K). Obálky pro odbočky s firmou na
tištěnou jsou 100 kusů sa 1 K fraoko.

4. Členové sdružení nabízejí ke koupi dvcj
sečný červený jetel, zcela čistý. Jiný člen by
koupil staročes. oves zelenáč, Zprávy buďte po
slány sekretariáto.

5. Aby ss naši členové vystříbali rozmani
tých chyb při ustavení odboček, vypisujeme tute
celý postap podrobně (na svláštní přání):

Když dojdou schválené stanovy z hejtmanství
(přímo či prostřednictvím ústředí), napíše sat.
jednatel a 3 day přede dnem valné hromady zašle
c. k. okres. hejtmanství toto oznámení (bez kolku):
Slavné c. k. okres. hejtmanství v V úctó
p-depsaný oznamuje, že po schvélení stanovč...
místodrž. vykoná podepssná odbočka dne ....

v místoostip... ....-. o pán 1 Bustavující valoou hromadu s tímto pořadem: 1. Za
-bájení. 2. Sdělení o schválení stanov. 3. Volba
výboru dle $ 12. odst. 2. a'3. (4. Řeč p..... .
Není-li řečník žádný, vynechá se bod 4.) 6. Zprávy
spolkové. 6. Volné návrhy.

V.... dne
Z1 příprav. výbor:

Oznámení toto podepíše a ustav. valnou hro
madu řídí dle stanov člen ústř. výborem aplao
mocněný. Edo by takového zplnomocnéní neměl,
necbať si o ně do sekretariátu dopíše.

Den či nejdéle dva po ustav. valoé hromadě
napíše zvolený sapisovatel (či jednatel) odbočky
toto oznámení:
„31 e. k. okres. hejtm. v Podepsaní

oznamují zdvořile. že při ustavující valad bromadě
odbočky H. 8. v svolení byli:
předeedou pan - . .. .
místopředsedou pan
zapisovatelem pan
pokladníkem pas

V . 9 ' +

Podepiší toto oznámení, jež je zase ber
kolku, předseda a zapisovatel. A tím jest odbočka
ustavena. — Sekretariátu pak zvolený zapisovatel,
jenž bude pak a ústředím jménem odbočky dopi
sovati, oznámí celý výbor, jak byl zvolen, a sašle
to do 8 dní po volbě. Bude-li zvolen svláštní kol
portér na rosaášení listů členům (na to není po
třebí zvláštního povolení), bude také ústředí ozná
men Jinak za kolportéra bude považován za
pisovatel.

6. Odboček je 189, členů 3950. (nepočítaje
členy přičleněných hosp. spolků a besídek).

7. Při přibláškách nových členů badiž přesný
rozdíl činěn mezi členy řádnými a součinnými, a
to k vůli zasílání „Věstníku Zemědělců“. Spla
cené příspěvky buďtež na lístku přihlašovacím
řádně uvedeny, (na celý rok K 1:20 nebo 60 kr,
ba půlroku 60 h nebo 80 kr.) a to tak, jak byly

sa ny, ne jak si je odbočka rozděluje.
8. Komu se zdá, že mu dlouho nejde od

pověď, oechať nejprve uváží, co se každodenně
nehroe práce do sekretariátu, še jí nelze udolat.
Dále však tak mnohý nalezl by odpověď prostým
bedlivějším pročtením zaslaných tiskopisů, nebo
našich věstníků a ušetřil by práce sobě i nám!

Že zásilky uhlí a hnojiv se někdy trochu
spozdí,- toho příčinou je veliký, stálý nedostatek
vagonů na rakooských drahách, na kterýse dávno
stíšno.ti vedou. Mimo to dlušno leckdy nakládati
VAgODyO DOBDOsti větší či monší, dle toho, jak
je dráha dodá. S tím nutao všdy počítati.

9. Při žádostech o přednášky k Zemědělské
Radé badiž vždy podotčeno, že se žádá o před
pášku psučaou, odboroě bospodářskoo, pikoli po
litickou! Naše Sdražení jako takové se politikoa

nesenáší.
„Sebretariát Hosp. Sdrušení“

o Janovicích u Votic.

Proti zřízení privilegované madďar
ské banky v Bernd a Hercegovině podal

v pariamenté pilný návrh dr. Šusteršič„BínaSlovanskéJedaoty. Z přivtěleníBosny6
viny chtějí totiš těžit budapeštětí bursiání a po

Laa4



"mesi jich i vláda
„sabrnípro Uhry.

tové 00 Bosau
otlě satott oaží Bc

všecek výkup bosenských kmetů spoddanství drži
telů begův a agův. V Boeně totiž dělí se ©
-výtěžek půdy kmet (sedlák) s pánem Sedlák pra
oaje a půdu obdělává a pánovi třetina odvádí.
Jedaá Be nymí o výkup. Tes provést má výlučně
zamýšlená banka, která chce sebrat všecek sick,
útraty však mé seplatit kmet a země má převzít
sárako ne 190mil. K. Kromě této maďarské banky
Resmí se žádná drubá výkupem pozemků zabývat.
UPherštíspekulanti borsovní mají vyssávati chodáky
a jak bega tak aga dostati do svých rokou. | Pil
nost návrhu toboto přijala sněmovna jednohlasně.
A vláda ještě vyzvána, aby bezodkladně podolkla
kroky zabrániti ještě v poslední chvíli privileg)
vání bosenské agrární banky. Rakouská vláda staví
se v této záležitosti na strano parlamentu.

Lázně Bělohrad.
ey"

Sklad vlastní
jnéného| pr aptBB

v cenách továrních.
as“ Pište ci o vzorky! JB

Ručníky:

č. 850 bílý Iněný
tet.6 K3h

č. J. B. bílý Iněný
tet. BK40h

Utěrky: K

A.pololněné tct. 270
č. 68 Iněně „ 420
č. 766 Ima , 780

Kapesntky:
1. bílé 1 tet. K 2-20
J. barevné přezné

s měbkounáprsenkou

1 kusz véby za K250)1, .-.., 3
1 „ plátěná „450
1 „Ima. . .550

Prostěradla:

č. 290 T. Tněné K 250
č.200/, » „270
Č.251 „ITa.4%

Při objednávce košil
nutno udati míru

kol krku a délku
rukávů.

závod řezbářský
v Hradoi Erálové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultíky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
vemstvo, že zhotovuje též všecky Části Za
řízení kostelních v obor řezbářskýspada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

Op- Týž závod přijme hocha
| Z Řádné rodiny do učení z mír

ných podmínek, nejraději takového, který na
vštěvoval měšťanskou školu.

PZO SBOS te1 (EX |
Odebírejte v každé obol

krejcarový týdenník

orgán „Sdražení českých katolických semědělců
v království Českém“.

Vychází kašdý týden ve čtvrtek.
Na „VENKOVANA“ předplácí se: Aby mohlo na
venku býti čislo sa 1 krejcar (2 haléře),zasílá so
-poštou od jednou adressou nejméně 6 výtisků.
(Tedy | výtisků na rok 5 K 20 b). —Při zásilce
menšího počtu výtisků předplácí se ms 1 výtisk
ročně S K 8 hal. Odběratelé mají nárok na bez
platné právní, zvěrolókařské a bospodářské porady.
Předplatné a objednávky přijímá administrace

» ANA“, v Praze:> Opatovická ulice. e. 10.

-| Hleďte, aby v každé obel odebíral se
„„VENKOVÁN“. Požádejte někelik čísel na
ukázku zdarma.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
račuje závod avůj veledůstojnému ducho

vedetvu a a. m úředém k opravování
a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšovýchcest
i veškerých chrámových předmětů, jskoš i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

ulacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mocho pochvalných uznání po race 8 hronzová
státní medailie z výstavy v l'urdabicích.

SNP- Závod založen r. 1898. ©

Mřesámní livéy
(ex offo) 40 kusfi za 60 haléřů nabízí

Biskupská knbiskáma.

Koberce| AM | Záclony

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. Plášťě do doště.
Přikrývky

flanelové, z: »rsti vetploudí.

Pokrývky
Da stoly u lůžka.

Župany v každé volirosti
Že'ezný nábytek

v cenách
nej'ernější:k„8 SDA0LO

snížené osny.

Eřijrne se“
slušné solidaí - ''*-1*' ví Ý

děv kobsluzedooukrářství ::

u Josefa Fialy
wm Fradec Králové. M

|

ZlatámedaillePardubice
"9061ZHSdOMSPomP51Z

"a['upom934/7:906196PU0TI

Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1900. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestnébo uz; 11
které jedině kupujte a žádejte:

+MONOPOL.-“
| akclová svíčkárna a voskárna v Ml, BHcleslavi.

| Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
s vranou obnosem K 30.000.

Nlužkazrenkova,
která již sloužila, v stáří od 22—36 r., která
je spolehlivá, dovede samostatně na dvě osoby
vyprat, vyžeblit a uklidit, přijme se na faru

bez hospodářství.

Nestoopiti možno 1. dobna.

Nabídky do 27. t. m. na adm. t. l. pod
značkoo:9+Věrná“

Hradec

jarnímu a

Porné osmy.

Králové.

letnímu období

Telefon 64. Vzory za požádání.

doporačuje ce

(dodavatel J. E. ndp. biskopa)

odborný závod pro veškeré

v Hradoi EKrálové,
uctivě vid. duchovenstva ku provedení veškerých.

v obory tyto epadajících prací. :

oltářů starých

nh607
Nékresy a rozpočty

provádím 00 nejevědomitěji, oSomě svědčí četná
doporočení vid. dachovních.

= Založeno r. 1500,



Doporučujeme===

tajebilů jak ,pid davy
9 $

svůní flatovov.od firmy
JOSEFJELÍTIEK

jemuž
U

Paramenta.

lonáee V, Noškuda syn
(protokolovaná firme)

j v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
E OnatrP, U. Heškudiy, hrálo ro Týprasáticieh)

| doporučuje P. T. věledůistojm. duchovenstva E
svůj osvědčený a často vyraamenaný ,

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
: praporů a kovovétenášty ň
HCennfky, vnorky i roucha hotová naukázku ;

se Ba pošádání franko zašlou.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umělsnkýNárod—

pro Malby

okén kostélních.
PRABA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 29pové blíže Ma
Mbo dáměstí, dříve přis

“ rakůnabm) nměstí da
P rečoje 1 Gpo

ku dodání okemchrá

mových odnojřačnodho aš kbohatémufi
guralnímu provedené a

stce 5 8
rámy, sílčiní vsasením.

Vodkecé , 1 odborná rada beze:
vší závaznostiku definitivní objednávce.

URY*Nestotné veřejnáipísemnápoahvalnáuznání. fi)
Založeno roku 18%.

Rozšířujte

úvahy!!

Voledůotojnému
dacbovenstvu a

slavným patronátním
úřadům +oveluje sí depo

u veškerékostelnínádobys
Bádis:A to: monstrance,packy

obáře, nádob pakaky, paciík
orícay,lampy.lamvů n předee
ně ný olovyhovaje StáréPřed

měty opravuje v původní intenci a
v ohni slatí a stříbří nebo proti de
platka za nové vyměčoje. Hotové
předměty neb výk sasílá na u
kázka franko bez sáťeznosti koupě.

Vie 0niBrajek posvěcrní.Prdos radní.seřbrnýchklenotů, jako: ře,prasýnků, náramků atd. ss
jídelní náčinízestříbra pravého
o vády na skladě.

koní ee tříbrofedrakobomykupuje zanejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paniě a cisolour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19.m

—

O00000000000000000000000
+ há

3 Nejlevnější nákupní pramen $

: vokkerýchpříprav 3
© ||- 8 Odob pro švalleny a krojší

Š kněžskýchkolárků a náprsenek 3
© h +

($ Fejgl A Byčiště *
o Hradec Králové. $
3 Divadelní ulice. +

4 Prádlo — Nákrěníky — Deštníky. $
$ Šle — Kapesníky — Rukavice. $
o Šačrovačky. :
: Výhradní prodej „Triumtaly“| 9+
9900000090000000000000000

PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍHROBY.
KRÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ I MALOVANÉ.

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ
Klečící „ANDĚLÉ“

a TĚLA PÁNĚ
ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ).

JESKYNĚsP.M.LOURD.

JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

P. BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Prmí český katolický zárod ve Yldmi

František uberDílna ka vyšívání

stelsích rouch,

pprčárné (balda) nebes a

zoki prapona požádání
otstarám též ko
vevénádoby,kříže

„ t d.Vsdeň,
VIN. o., Kaiser

ttrasno 5., vedle La
saritského chrámu

Páně

Naukásku sasilá
se vše franco.

žikrátěácmpo11h| 10kgtmelesklcnářského„ARESzP ij onak
| Sklenář. zaručeně vysk.

POKrÁtBOcemjo 15 b diamanty kus za 6 K.
BOkrát80 cm po 17 h Dodáním
BOkrátš2om po 19h kamkoliv drabou.

| K. V. Skuherský,

Ť o.a k. dvorní dodavatel Hradec Králové
a proti hotelu „Merkur“.

Nedernější « tjrrnmnášší

dětské vozíky
M uvelkovýzobeermy

Ďe Jos. Ježek,
vy v BradciKrálové.© Žádejte cemiky.

BB XG6 XEBDXČD X UBK

Jan Horák,
XABB soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vědy

úle roční salsony kollekdl
Ď nejnovějších draků pravých

vlněných kádek
své vlastní výroby, jakož i tus i cize

zemských.
Četná BSRÁRÍ zvláště z kruhů velé

M důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob
e'uze mébe ryze křesťanského závodu 2 ©

s dobu více než třice“ilerého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku,

X vetejemno látky na taláry.
|Též sa splátky bez zvýšení oen!

XOD CSD XG8DX BOBXC3

čpob, dvěmí společnost
zapooaéopolečemtvo +ročenka damesfýh.

v Hradu Králové;
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knišky

úrok a to dle výpovědi.

SEP- Složní lístky na požádání zdarma. U

Uhlí nejlepšíjekoatice nejlevněji.

| Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jakovýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodinyj
v nádherných skříních,

MA řetízky, prsteny, náramky,

jehly ajinázlaté a rříbrné akrosty
— vnejmodernějšímprovedení — f

.. nabízí ke koupi
“ duhánántmo

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. In.

Solidnf obdlaha při mírných oshátů. ůvěy“hodným aásílky na výběr ina splátky bez
zvýšenícen. —Založene r r. 1843.JPN

„Naše Mládež“,
B Sdraženívenkovskéjpládee vČeebáchvědy 1. a 15. každéhozla Oknábpo ka

hročně. Redakce6 k o
ta heahaII.,Bone 4 olse KLÁDEŽY,

Žádejte číslo ne ukázku!



na půl roku£h—

Obraz nejmodernějšího stáfu,
Fanfáry, které avítalv bezohledný proti

katolický boj ve Francii jako nejsvětlejší důkaz
vysoké vyspělosti, pojednoo nápadně zmlkly.
Teď myel, dříve rozptylovaná protikatolickým
bojem, počíná ve Fraocii opravdově ovažovati
o skutečném stavu kulturním i uárodohospo

"„dářském; nyní sebe obratnější šarlatáni ned
vedou již protikatolickými randály odvrátiti
pozornost širých davů od smutné zkošenosti;
nyní jeví se v černém avětle všecka neapřím
nost těch obratných eskamotérů, kteří za cevu
povalení církve slibovali ráj.

Zdálo se důvěřivéma 8 klamanéma lidu»
jako by po páda církve měly do Francie
vpiknonti přímo oslňující paprsky avěží kul
tary, jako by v tom okamžiku čarovným
proatkem z údolí slzavého měl býti vykoozlen
sociální ráj, reformy uejvětší, Nyní však kuždý
vidí, že k povznesení kultnry naprosto boj
proticírkevoí nestačí a že choť k positivní práci

vzdělávací o okončeném boji náboženskémnestoupla. Nestačíjen četné školy; natao, aby
práce vědecká a umělecká byla probřáta jarým,
ideálufm zápalem srdcí ryzích, aby byla ctěna
davy nejširšími. Ale přes všechen nápor před
ních harcovníků v dekadentní, umdlené epc
lečností francouzké obecný zájem o vyšší kul
turní maty, choť k práci ideální vlastně klená,
Zdálo ve, že stoupá, když ee pokládala zavilá
sloba proti všemo katolickéma — za projevy
vyšších mravnostních obzorů, za lásku k hu
manitě a výslednici ideálního rozčileof. A přece
2 dějin dobře víme, jak „jemnocitná, povzne
Šená“ byla duševní úroveň bezobledných cy
niků, kteří sorovým posméchem stíbali každý
projev náboženství. A karrikataroí listy fran
couzské tonou nyní v tak Šeredném babně, že
by sám konsavý Vultuire spráskl nad takovým
„sošlechťováním“ ruce. :

Vizme, jak po porážce církve jaré proudy
francouzské koltury valí se asi vpředl V au

mém „Komenském“ napsal A. Sellner: „Ve
Francii je rovinná docháska školaí sice uzá
koněnu, ječ dosud u přirovnání s docháskou
neší je velmi pozadu. Mnoho mladýeb lidí ani
školy nevidělo; doroste litují, že se ani čísti

FEUILLETON.
Stračidio.

(Dokončení.)

——»Ba jo — se strašidly nic není, raději jít dál
s Čekat, až to takovou šelmu samo omrzí. Nejlíp
jit kolem, jako byste nic neviděli«, dokládal drobný

"Kolíček. «Před rokem jsem šel lesem večer do
Ječmenovs. Jak vychásím ven, vidím v bahnu u
rybníka několik světéek. Poskakovslo to z místa

(na místo jsko rarášek. A najednou div na mne
nepřišly mrákoty; vidím vém ohnivého muže.
Hézel sebou sem tam. Ale já jsem věděl co dělat;
pěkné jsem odvrátil oči a jdu vedle jako by nic,
A nestalé se mi nehoda žádná! Každé strašidlo
není nejhorší. D te-lí na příklad pokoj obnivému
muži, on vám dá pokoj taky.c

oJen to je mi divnés, podotkl Rozmara, »že
ten: obnivý muž mé tolik rád bahno; vždyť tam
může zepadnout. A syčela, strejče, vode, když ten
ohniváč se v ní brouzdal?e

slnu trošku, provde; zdálo se mi, jako by
babno kysalo. To víte, že takový ohnivý muž do
lesa nebo do pšenice nevkročí. Vždyť by zapálil.
A co by z toho měl? Jak jsem už řekl: Dejte
mu pokoj a on neublíží ani kuřeti.«

*sAle jiní duchové nikdy do bsbna nechodí,«
vykládal učené Dratevka. »To tek leda straší kc
lem břbitova, taky přijdou potrestat do lesa nebo
na léuku. Neuškodí jim rosa sni déšť. A je-li
výtr, tencují jako diví. To mejí největší hody.«

»[ to je jináče začal opravovati spiritiste
Klužek. »Co pak si myslíte, že duch jest jen pro
strašení? Kdybyste si deli říci, co js všecko vím,
poznali byste, co je mezi nimi dobráků, upřímných
údcův, a dobrodincův, Který duch lajdá po louce

ani psáti nenaučili. Některé departementy se
zvláště vyznačojí velikoa číslicí aoalfabetů (lidí

zařídil kurs pro apalfabety v Rochechovard
slém kantoco, jejž navštěvovalo 200 rolníků
až do stáří 80 let, aby se oaočili čísti. Také
kursy pro analfabetické vojáky se toho roku
zdvojnásobily.“

Není ovšem divou; v době, kdy 0 nás
v Čechách málokterý voják se nalezne, který
by postrádal předběžného vzdělání v psaní,
počtech, dějepise atd., v pyšné Francii jest
mezi nováčky celá spousta obožáků,kteří jsou

minulost Francie.

Nekatolický časopis „Gaolois“ napsal r.
1908: „Bylo shledáno. žs mezi letoBními no
váčky jest 12000 analfabetů. Loňského roku
byl tento počet o něco menší; avšak rok od
roka vzrůstá... Naříká pan iinistr vyučování
Doameigae: „Počet nulfabatů se nejen nikte
rak nezimenšoje, ale ouopak až děsně vzrůstá.“
.. . Ale jak pak to vyhlíží s těmi, kteří ai

osvojili? Kterýsi důstojník měl dachaplnou
myšlenku zkoušoti nováčky 8:6 setniny, čemu
se byli paučili. . . Zde několik těch odpovědí
(rekrotů): Jeanne d“ Arc? Panna Orleáoská? —
Francooz. královna, eterá r. 1870byla upálena.—
Aosterlits? Slavkov? — Vyslanec Napoleonův.
— Algerien? Alžír? — Země Zuavův. — Viktor
Hago? — S arý advokát a hudební skladatel,

— Učenec, kterýž v roce 1789 udělal státní
převrat (chodioka rekrata spletl ei ho s Vol
tairem). ... Tyto odpovědi, jež působí směšný
dojem, ačkoli nevědomost z nich zírající se
zdá neuvěřitelnou, jsou přece hanboa.“ Tak a
podobně pokračaje „Gaulvis“ dále.

Ve francouzské sněmovně pravil poslanec
Briand: „Roka 1882 bylo v celé Francii 14
procent unalfabetů, roku 1907 však 25 až J0
procent.“ To jest tedy věra pokrok prazvláštní!
Není vinna jenom nedostntečná návštěva školy,
ale i učitelé, kteří raději vtloukají dětem do
hlavy různé svoje „isiny“ a vzdušvé hypothésy
než nejpotřebnější přípravné vzdělání. Kam se
pak požene národ, který se takocým způsobem
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a vzbuzuje hrůzu, s tím bych ani nemluvil Ta
kový nestojí za nic... . Ale já už radši dál
mlčím, abyste se nevysmívali věcem, kterým ne
rozumíte, protože by to dobré duchy bolelo, urá
želo. Ani nevím, jsk bych se jim potom omluvil.«

sNo — no, teda si jenom nechejte svou

Kolíček; »my starší toho víme ze zkušenosti víc,
než co vám našušká některá popletená ženská při
sedánkách.«

Spiritista již otvíral ústa k obraně, když

jedné o nás všecky. To strašidlo už musíme ně
jak zkrotit, aby se nám ženské strachy nezbláznily;
teď málokterá chce vykročit večer za vesnici.
Takble narofičit na ducha Frantu Zatočilova. Byl
na vojně, nebojí se nikoho. A zmíní-li se mu
někdoo tom strašidle, jen se směje. U rybníka
už ten duch byl dvakrát. Zítra je úplnék; to se
tam strašidlo ukáže zas, protože v takové noci
vycházejí strašit nejčastěji. A to by bylo zle, =by
Frsnta něco nedokázal, zvláště bude-li mu přidána
záloba jiných statečných lidíla

Do řečivpadla Hůlkovákterášla kolem kmotrů
pro vodu: »[| dejte pokoj už jednou s těmi stra
šidly! Vždycky mi maminka říkala, abych se
strašidel nebála, sale abych měla strach před zlými
lidmi. Nějeká liška pálená dělá s1 z vás blázny.c«

oMlčte, vy jste nic neviděla; houby můžete
povídat,« zlobil se Dratevka, »Až byste tu příšeru
uviděla, měls byste z toho povídám smrt.«

»Inu. — snad vy; to bych ještě uvěřila, ky
rysare! Kdyby z vás někdo svlékl kabát, hned se
ty vaše hrdinské kosti rozeypou. Natož při spa
tření strašidla! Ale já bych tomu duchu povědělal
Je to hanba, že vy mužští třesete se jako rosol
a že mluvíte jako staré zažehnávačky. Mně tak při
jít to stradidlo do rányla

Jnserty se počítají levně.
Obnovavychází v pdíck v polodna. Ročník XV.

„vzdělal“ a vío Francii míň než cizinci? Stane
se kořistí rafinovacých de:vagogů.

O dani z modlitby, která najednou od
voloomyšlenkářsakých pašů na katolících byla
požadována, již jsme se zmínili. Nyní další
doklad „svobody“. Ministr Doumergne totiž
vyda! nařízení, kterým 86 zakazoje kuždá kri
tika školy, vyučování i očitelů; na kritiku sta
novena pokuta nebo vězení. Dle toho nařízení
nelze osobně žalovati šádoého učitele pro úkol
učitelský, výbrž jen samého prefekta vynčc
vacího departementa jakožto úřad dkolní.
Ovšem takovou žaloba úřada by vědy urážený
katolík podával marně. Ve Francii byl lid
protikatolickou „kritikou“ církve tak bezcitně
ohlopuván, že tací balamatitelé zaslvažili sa
své řádění delší kriminál než velcí zloději. To
však fanatikové dovolili. O Šštvavén učiteli
však katolík pravda pronésti nesmí, Svobodc
myslný náhabek, čelicí výhradoě proti katolí
kům! Vláda ví, jk jsou učitelé proti ní roz
trpčeni z příčin hmotných; proto jim chce „oa
bratovati“ hodně lacioo aspoň samovládou nad
dětmi — ovšem na účet katolíků.

Protimilitaristický roch ve Francii stoupá
netoliko pro zásadní moderní stanovisko, ale
i s toho důvodu, že při obecném úpadku vla
stenectví málokdo chce pro vlast cokoli trpěti.
Vláda tatlá, ale přes to probleskuji nové správy
o šíření rachu tobo.

Otřesy z velikých sociálních nesrovnalostí
se opakojí. Po veliké demonstraci vinařů, po
obrovském vzrušení v Paříži stávka poštov
ních a telegrafních zřízenců státních! Zřízenci,
nacházející se ve službách republiky, která
tolik slibovala, sami ostře proti ní promlavili.
A přeřezáno několik kilometrů telegrafatho

-drátu 600 stávkařů táhlo k sněmovoě za uroz
umitelným účelem. Chtěli dokomentovati ostře,
jak jsou nespokojeni — se zástapci lidu. A
poslanci? Suěmovna obsazena proti státním
zřízencům státním vojskem. Tu rozlobení ú
ředníci honem chvátali do ulice Grenellské,
tam vrazili zadním vcbodem do poštovní bu
dovy, kdež zkazili jemné telegrafaí apparáty,
určené především pro zahraniční telegrafní
složbo. Pak nastala rvačka 8 policií. Stávka
šířila se po jiných městech. I úředníci a děl
nici ve státních loděnicích, v arsenála, dělníci(R ->

„Jděte si, ženská po svém,« zahuboval Dra
tevka, To vaše kázání ještě může snésti véš muž,
my do toho příliš cbuti nemáme.«

oVěsk počkejte, Dratevko, až si zas Na vás
boukne ten duch! To schlípnete jako beránek . «

Francek byl vyrozuměn o tom, jak jeho
čacké povaha byla chválena, jakou důvěru po
strašení kmotři do jeho statného ramene skládají.
Francek si vytloukal právě v síňce matčina bará
ku paličkou žitné klásky. Zamžiksl očima; prý
tohle jest přece jenom na pováženou. Nelekne se
čtyř policajtů, postaví se třebes proti vadroné
bulánů; ale bojovat s nějakým duchem? Kdyby
prý aspoň věděl, jak na něj! A ostatně ať si to
se strašídlem spraví ten, komu ta příšera škodí.
Milejší život a zdraví než veliké peníze.

Po odbyté řeči Francek vstoupil do světničky.
oMatko, tém jsem nahnal! S takovými -pitomci
může našinec dělat cokoli. Chtějí krást a neumějí.
A když ten strejc tolik upřeně se. na žito díval
a ptal se, kde jsem to dostal, odpověděl jsem, te
je to z vašeho sběru. Mně se nestane nic.«

Strašidlo. se neobjevilo druhý den u ryb
níka, ale blízko pole Hůlkova na kopečka v houští.
Vidina tentokrát byla zvlášť strašlivá. Tonča Mo
láková si svázala veliký ranec kradeného ječmene
za kopečkem, aby při svitu měsíce nebyla snadno
s vesnice někým zpozorována. Najednou v houští
objeví se veliké dvé žbavé oči. Tonča vekřihnet
Do výše roste bílá příšers. Tonča ranec pustilo
s už se bnala jako velká voda s vytřeštěným
zrakem k vesnici. Příšera sbýbala se k ranci,
sle v tom jí padly na hřbet takové dvě rány
bolí, až vypadla z role a zaklela jako dva kyry
saři. »A jen ho, jen ho, darobákal« zazněl silný:
hlas Hůlkové. A když padlo ještě pět ran, uště
dřených Hůlkovými manžgli, strašidlo nečekalo

-na šestou | Pelašilo z místa hrůzy letem ptáka.



na námořsích lodích sačali mluviti o generální
stávce. Nestal rosroch strašný, státní úředníci
začali spívati revoluční spěv. A lišák Clemen
ceau usesl tentokrát za vhodnéustoupiti. Sc
ciálně-demokratická konfederace práce tentc
krát vymutila si oa repoblikánských přislohc

hrůses toho rudého kvasa. Dovolívšak židovští
velkokapitalisté, aby oa jejich účet vyrovná
vány byly sociální nerovnosti dále? Dají pra
cujícím, coš jejich jest? Ta jest kámen úraza.
A proto možno dekati otřesy další které
umdlenoa repablíku oslabí ještě více. Proto
všude, ve všeeh státech bedlivý pozor na ty,
kteří těží £ falešného předstírání demokrati
ckých snah! Nyní se kramuří výposně 8 de
mokratismem po fabricko.

Sklad vlastní
měktnÝ Lorinánékezboží

vosnáchtorárních.
aE“Plšteol©vzorky!B

Ručníky: Kapesníky :
č. 650 bílý lněný |1. bílé 1 tot. K 220

tet. 6 K 30 b|1. barevné přezné
č. J. B. bílý lněný K 2%

tet. 8 K40h Kohle

Utěrky: K směkkounáprsenkou

A.pololněné tet. 270 i kus z vébyza Kčč. 68 lněně „ 480,1 > 2 "en
U " . 1 , plátěná 450
č. 756 Ima " 70 1. Ima , 5:50

Prostěradla;
č.290 L.IněnéK 250
č.290/, —, „270|kol krku a délku
č 251 „la , 490 rukávů.

Skladdámskýchlátekmašaty!

Při objednávce košil
nutno udati míru

Volné listy,
Vědecká mravouka. V předchozí úvaze do

věkova, tedy vybídnatím k materialismu, volní
myšlenkáři dávají mravnosti osudnon ránu. Oni
jsou lidé vůbec od rány. Majíť kromě materi
alismu v záloze monici, která trefuje mravnost

neboli nesvoboda vůle v lidském konání.
Kdyby lidé dříve uvažovali, než poddají

se blýskavým slovům, kdyby dříve přemýšleli,

enkářů, dr. Bxrtošek, v Hradci Králové zaf

Hůlková právě tu noc hlídala posečený ječmen.
protože se na polích kradlo pořád a společný
hlídač nebyl k ničemu. Hůlka ji šel právě na
stráži vystřídet, když zazněl Tonačin ryk. Tu
manželé rychle přiskočili a vypořádali se s du

jícího, nalezh staré hrábě a kus roztrhaného bí

Bylo bezúčelno za chlapem se hnáti dál,
protože měl noby mrštné jako laň a zmizel
v blízkém lese.

»Teď už vím, proč to strašidlo tolik vždycky
rostlo. Ten ničema postrkoval hrábě s plátnem
do výše; a tuhle dým připevnil na vrche, pozna
menala Hůlková, ©

>A já zas teď dobře rozumím, proč to
strušidlo tolik strachu nahánělo právě polním
zlodějům.«

Druhý den v Chlebovicích bylo mnoho
smíchu. Tonča se ani svojí nehodou nepochlu

strašidlo prohnali. Jen to je rmoulilo, že nemohli

Při tom zaklení se jim zdálo, jako by to byl
Franta Zatočilů. »Tak? Francek ?«| Všude údiv,
A zdál se přece pořádný. Jenže — proč neměl
kuráže k boji s tím duchem?

Hezky na rychlo vykonána u Francka pre
hlídka. Zas ten chlapík vytloukal paličkou žitná
ztnka, když pátravé zraky v baráku se objevily,
A v chatě objevena kořisť veliká. Jak na půdě
tak ve sklípku mnoho nejrůznějších podin pole
ních, jichž Francek nikdy nesel ani nesáfaj. Fran

se mu nijak nepodařilo, Starosta mu řekl; »Cblepe,
ty bys. mohl v mazanosti. zivodit se ševcem
z Kopníku.»

logofoval si takto: „Jest smfo klad
stánovisko dnešní vědecké thgorie ' oabblému
svobodné vůle. Does jest souhlas o tom mezi
učenci, že lidská vůle jest detorminována, že
pic se neděje bez příčiny, že jest to jaksi
notnoé, co chci konati, še odle nade svo
bodná, že činy člověka mejeou výsledkem jeho
poahé osobní neomezené vůle, že zodpovědnost
za lidské činy, je-li vůbec, je kollektivní (hro
madná).“ Dr. Bartošek tím popřel mravnost.
A oo řekl tatíček Haeckel o myšlení lidském?
Na sjezdu itulském přednášel, že člověk musí
myvliti dle složení mozkové hmoty a že tedy
není svobody myšlení. Vězme tedy, še máme
volné myšlenkáře, kteří nemohou volně myslití a
máme budovalele nové mravnosti, kteří nemohou
mravně jednati. Tak co znamená neustálé to
vyvolávání o volném myšlení a vyšší mrav
nosti? Nic jiného než Kašpárkova tracblohra.
Melonce tu o vyšší mravnosti, tu zase o ne
svobodě vůle, volní myšlenkáří vhánějí se do
těsné chodby, až konečně na místo ve vysně
ném chrámu svobody a mravní dokonalosti
ocitají se u jatek, na nichž jsou siláckými po
rážeči a sami zároveň obohými poráženými.
Ovšem povrchní pozorovatel z velikých jejich
posoňků věru mohl by osusovati: aha, teď
bude závoj roztržen, za okamžik spatřím vše,
co závoj zastíral, dovím se, jaký jest smysl
mého života, co mám Činiti a k čemu jsem
úrčen. Zatím však volní myšlenkáři na otázku:
kam? dávají odpověď, která blásá konečné za
padnatí člověka v nicotu a která obsahuje
bezmezné zoufalství. Ještě dobř., že zmatená
nedůslednost jejich názora kde komu jest pa
trna a že soustava jejich pod určitějším roz
borem rozpadává se jako křehké nádobí, má-li
se ostatně v ní vůbec co rospadávati.

Jak neznámým jest toto sdružení lidí samo
sobě! Moucha v Esopově bájce seděla na ují
ždějícím voze a volala: „Jaké množství prachu
jsem zvířilal“ I volní myšlenkáři nepochybují
o tom, že jsou bodovateli nového světového
názora a nezávislé mravnosti, která prý jest
dokonalejší než mravnost křesťanská. Ale co
skutečně jsou a co přišli vykonat? Pošetilé a
nemoudré věci: opraščovat dávno do kouta za
hozenou veteš snah materialistických.

NVolná Myšlenka“, tak to stojí v zeleném
jejich sešitko, „asiloje o novou, positivní mrav
nost. Morálka bez boha bylo jedno thbemaje
dnání sjezdu pařížského. Podívejme se tedy
jejich morálce trochu na zuby, stále majíce
v paměti, že se řídí darvinismeam.

Jsou hlavně tři předpoklady mruvouky
volnomyšleokářské: vývoj, determinism a své
zákonnost (autonomie). Předpokladem, že se
člověk vyvinul ze zvířete, odnímá 80 mravnosti
vše, co duševoího a nezměnitelného. Pravidlem
mravnosti jsou jenom pocity, jak povstaly ze
stava původně zvířecího. Jest-li člověk jen
vyvinotějším zvířetem, pak živočišné pady
jeho jsou jenom zmocněny, vikoli však pod
řízeny tomo, co nazývá se vyšším životním
principem. Z toho nad alonce jasněji vysvítá,
že volní myšlenkáři nemají měřítka na určení,
které činy lidské jsou mravné a které ne
mravnó, ba mravným puk jest právě smyslné vy
šivání se, jak toho žádají živočišnépudy 6
Jesné pfirozonosti. Mravouka to věra jem
zvířecí.

»Ale, pantáto, tak zlý přece nejsem. Ten
okradl lidi hodné, ale já jsem okrádal jenom
zloděje. Nahnal jsem jim strachu, že jich polovic
přestalo dělat noční výlely.«

»A proč právě zloděje?«
»Inu — myslil jsem si, proč bych se dřel

s trbáním jetele, s vyhrabáváním bramborů a ji
náť, jestliže mi poslouží jin? Postrašil jsem vždycky
teprve tenkrát, když byl ranec už hotov; ten jsem
si pak pohodlně odnesl. Stejně by to zas ukradl
někdo jiný. Já jsem dost dobře vyslídil ty cestičky,
po kterých chodily ty zlodějské noční kuny. A
jak takový zloděj utekl a rozšířil hrůzu, tu jsem
se užnemusil tolik bát, že mne někdo překvapí.«
A Frantu, udeřiv se v mocná prsa, dodsl hlasem
zvýšeným: »Však jsem, pantáto, obíral jenom ni
čemy; žádnému hodnému člověku jsem nekradl,
Da to já nemám srdce ani svědomí. Teď mi jen
řekněte, kdy jsem co ukradl některému poctivci
a pak mne teprve odsuzujte! Můžete býti rádi,
že jsem ty noční můry rozplašil.«

Ovšem že na tenhle výklad se nedal ste
rosta chytit, neobměkčil se ani za mák. »A kteří
zlodéji to, Francku, byli?e

»No — mám-li už sedět, aťsi tu hořkou polévku
snědí taky jinf.« Francek prozradil několik jmen.

A hned potom se ulekli lidé, dříve- tolik
postrašení, znovu — když jim učinili visitu čet
nici. Chudáci byli tolik okradeni Franckem —
a teď ještě kriminál|

Starý Rozklada si pak fekl: »No — už se
tady v obci stalo hodné věcí! Ale sby zde někdo
okradl tolik zlodějů, to přece ještě slýchéno ne
bylol Teď už se tady takové strašidlo med ne
objeví a kmotři snad ustanou v pověrečných po
vídačkách. Ale s Hůlkóvou bych se nechtěl pustit
do hádky, když ta ženská i strašidlo dovedla tak
brdinsky postrašit! Jí by se lekl sám Rýbrcoul.«

6 zase člověk jegi poučován,
o prudkým 6 svých vošilnjch padův
a náraživostí nemůže so brázítí a dů
sledně, nemaje svobodné vůje, nomůše býti
sodpověden za své Číny, čímě smazáa roadíl
mozi dobrem a slem. Omravním řádo nemůže
tu býti řeči. Nemá-li člověk svobodné vůle,
jspa všecbay jeho číny indiferentní (jedno
stejné), není ctnosti ani hříchu, aten, jeaš činí
dobrodiní svému bližníma, jest roves tomu,
kdo bližního okrádá, vypaleje a vrašdí: Až
všichni lidé volnými m káři budou takto
osvícení, hoj, jaké to budou zlaté časy pro
všeliké zločince, když se jím umožní, svoji
Noezávislou mravnost“ i vědecky odůvodňovati I

Autonomt neboli svázákonností uvádí sa do
mravnosti dokonalá anarchie. Prohlásí-li se,
že člověk jest svým mravuím zákonodároem,
není tu vyššího obecně závazného pravidla
(normy), které by bylo pro posuzování lidských
činů směrodatným a rozhodujícím. Neboťjest-li
člověk svým nejvyšším mravním zákonodárcem,
vyplývá z toho, že se může od svých mravních
předpisův a povinností dle potřeby osvobozo
vati a že nemůže mu býti okládána poslušnost
vůči cizí autoritě.

Tím provedli jsme důsledky tří volno
myšlenkářských předpokladů sice podrobněji,
ale kde kdo může poznati, že důsledek jest
vlastně jeden a týž, totiž zoičení u rozvrat
mravnosti vůbec. Volnomyšlenkářská mravouka
nezná žádného nejvyššího dobra, nemá jed
notného mravního ideálu a pevného mravního
měřítka a kromě toho jest naplnéna neroz
umnými odpory. Velmi dobře tedy sami sebe
odsuzojí těmito slovy: „Skatečná ryzí mrav
nost může býti dotvrsena jen rozumem, nebo!
není mravné, co jest merorumné.“

Sledovati volné myšlenkáře v jejich vý
vodech jest dost obtížné a vyžadoje maobou
trpělivost, protože člověk, aby nespastil z mysli
jejich pravého základu, stále musí odbazovat
spousty plev v podobě oslnivých a mnoho
slibných slov. Ukaz tento napovídá, že sami
tuší, že vybodovati novou mravouka nejsoa
schopni a že mnohomluvností třeba nahrazo
vati skutky.

Či není to mnohomlavnost, rozkládati
mezi jiným také o mravonce vědecké? Co má
věda co činiti e mravností? Věda přece svými
výtěžky alehčoje a zpříjemňaje život, ale mra
voaka právě má úkol arčovati, jak tyto vě
decké výtěžky rozdělovati, aby dobra toho
dostalo se všem. V mravouce jsou hlavními
činiteli: svědomí, vůle, povinnosti a chápání
jich, poměr člověka k člověku a k Bohu, a to
vše jest docela jiného řáda, nežli poznatky
vědecké. Zase ukázka, že volní myšlenkáři se
jiš docela rozmyšlenkovali. Abychom však se
ještě důkladněji přesvědčili, jak bonchají na
prázdno, posvitme si na ty důsledky jejich vě
decké mravooky.

Nemá-lt člověk svobodné vůle, musí se
směciti dosavadní trestní právo a před soudnoa
stolici vlastoě patří společnost, která posavad
soudila a sartí trostala lidi, kteří vlastně zlo
činci ani nebyli. Vždyť to řekl také berlínský
profesor Liszt, že zločin jest vlastně nemocí
společenskou. Přesvěddujeme se všdy hojněji,
že rozsudky podléhají vliva takových blábolent
8 anivorsiteich stolic. Jakmile běží o zločince
z vyšších tříd tak zvané moderní vytříbené
kultury, najdou se vědy listy, které zločinné
sjevy vysvětlojí buď vrozenoo zločinností nebo
nervovými nemocemi. Pak ovšem pochopujeme,
že takový p. Liszt ojal se i Hilsnara a že sej
ména „Neae Fr. Presse“ toto moderní nazírání
na zločiny tak horlivě. pěstuje. To vše však
znamená, zdravé právní přesvědčení a cítění
lidu podvracovati a otravovati.

A které jsou důsledky názorů volaom s
šlenkářských na poli národohoapodářském a
sociálním vůbec? Neúprosnýboj -všech proti
všem a neobmezená, bozcitoá konkorence. Vra
tislavský profesor Sombart mravní povinnosti
z hospodářského života vyloučil úplaě, neboť
jinak byl prý by to konec všeho hospodářského
pokroka. Jen s tohoto hlediska tedy dlažno
vysvětlovati ohromnou přemoc kgapitála proti
třídám pracujícím, ueboť kde se nemusí člověk
oblížeti na svědomí a mravoost, tam ovšem
brotálná vítězí, kdo jest silnější. Tady jsou dů
sledky darvinistického „boje o Bivot“ v plné
slávé své. To jest ta mravnost, která tek
velice dobře utkvěje v hlavách lidí a která
vo svém nejkrásnějším výkvěta zal: člověk
povstal sám sebou z bahna, právě tak jako
víře, tedy také nio více není; kdo je silnější,
jen ten má podle přírodního zákona právo
bytovati. Každý pad jest dovolen u oprávněn

byť i na úkor jisých. Boj o život, vlastně
ušívání života, nezná smilování. Tato mravonuka
obíjí v srdci láska jedoěch ke drabým, ničí
soucit a milosrdenství, jest to avangelium ab
solutisma, práva cilnějšího, evangelium vášně
a pošitkářetví. Sobectví, bezohledné sobectví
jest ovocem této mravonky i ua poli oárodo
hospodářském, odkudž pochopujeme, proč právé



v Gubě, kdy tyto volnomyčlenkářeké
+0 ujímají, rosevírá se tolik propast mesí h
tarým a nemagytným kapitalismem a třídami

ujícími. Jen lalo uravouha pojišťuje hapá
Čotiským třídám moc a vládu ovělem.

A teď si představte, že volní myčlenkáři
slibojí osvobodití leds od břídního a maj
obvoství.To jest: volní myšlenkáři násory, jež
vnikly v šivot hospodářsky a spůsobily
Šravou dravost kapitalistickou, ještě rosbojňojí
a podporojí, řikajíce, že lidé uzdraví se jen
zvětšenýmidávkami jedu, který jim v menších
dávkách posud byl podáván. To snamená:
člověče, ubij posledat Špetku rozumu, kterou
jeme ještě « tebe nevytloukli, a přijmi za
pravdo, co ti povídáme. Tím podávají volní
myčlenkáři nejstkvělejší důkas, že potřebají
jen těch lidí, kteří nedovedou myeliti, či ji
nými slovy : potřebují blupáků v nejpečlivějším
výběru a v nejdokonalejší formě. Na konec
rekapitolojeme: požadavek vědecké mravouky
jest nesmyelem, mravooka volnomyšlenkářská
na podkladě nesvobody vůle, darvinistického
vývoje a boje o život vede železným chodem
ke zhoubbým důsledkům v práva trestním a
ke kapitalistickým násilnostem na polí hospo
dářském, jest lo tedy mravouka podoratná.

+ *.
Naše vídeňská politika. Zabraniční napjetí

- odvracuje pozornost od vnitřní politikya není
tedy divu, že novinářské úvahy o vídeňském
eněmování ustapojí širokým rozklsdům o o
tázce: vypukoe-li válka či nikoli? Hlavní úlo
boa vlády bylo, aby co nejdříve byla vyřízena
předloba o vojen. nováčcích. Za poměrů klidných
předloba tats byla by zajisté předmětem smlon
vání a stálo by to mnoho průtabu a vyjednávání,
než by došla svého vyřízení. Dnes však vláda
oemusila se namábati, nehof nejmocnějším pří
mlovčím u poslanců jest válečné nebezpočen
ství. Očekávalo se tedy určitě, že ochota po
slanců nebude ce masit vynacovati,

Pro nás jest zajímavo, že z našich po
slasců hlasovalo pro nováčky jen něco přes
polovici. Ovšem weti oponenty třeba počítati
české sociální demokraty, ale i mimo ně byl
přece dosti značný počet těch, kteří svými blasy
vyjádřili se proti. Že uvou oposicí prospěchů
národních u vlády nevynotí, asi sami dobře
„věděli.Byl tedy jejich projev nedůvěry zabro
cen jen okamžitě proti vládě a — jak poměry
a nálada se utvořily — nebude míti také sna
telných výsledků, leda snad ty, že příslošní
machři postarají 80 o to, še uárod český u
roshodojícíeh krabů bade očerněn jako neloy
ální a protirakooský. Jest v tom divná logika,
Vhod i nevhod rozkládá se, če jen vRakousku
můžeme zabezpečenu mítí národní existenci, a
kdyš přijde hodina zkoušky, odepírá se témuž
Rakousku a jeho armádě rozmnožení vojenské
moci. Jest pravda, máme mnohé žaloby proti
nynější vládě, ale json doby, v nichž mužná
rozvaba musí voliti to, co prospívá zájmům,
společnýmvšema obyvatelstvo.K politice ná
leží sice odvaha, ale také rosvahe. Vlastnosti
tyto mosí býti nerozluočcé a v měnlivých odá
Jostech je určena činnost bned té a hned zase
oně. Jako máme sto důvodů, abychom čelili

není ani jednoho důvodu, abychom odpírali
státu, čeho potřeboje ve chvíli nebezpečenství.

Jsomovšem nadšenci ztábora taskzvaných
stran radikálních, kteří se domnívají, že dělají
elovanskou politiku, ale skutečnost ukazaje, že
slovanská politika musí se předem pěstovati
udbritý státu, a Se nesmí spočívati na vsdaj

předpokladech sabraničoích. Čí chtěli
čeští oposičních porasití vláda? Kdyby byl
býval kontingent nováčků na vábách, byli by

přiskočili vládě napomoo sociální demokraté,což by nebyli učtnilí poprvé, umějít se v kri
ttekých chvílích rychle rozhodovatí. Ale dejme
tému, že by vláda byla poražena. Co s toho?
Byla by povolána bnod jiná a osad ještě nám
nopřátelštější. Jest jasno, Se povolení nováčků
spamená sesílení armády a tííb podporu míru;
ustr oddtžpňuje vojenskou pomoc sěmecké řtše,
čimž zase domácí Němci ztrácejí jeden důvod
nátlake na vřádo, aby Blovavy, zejména Oechy,
tlačila ke zdí.

Jinak ovšem oouhlaeláse-i ©padikáč, jove sněmovně protestovali proti válce. Válka,
jeko bromadné zabíjení a mrgačení lidí, jest
motyorně hrosná a serová, Jestliže jest potřebí
jistého soocita vzhledem ke zvířatům, tím více
vůči člověku. Proto nelse ani pochopiti, če

táním války saměstoávali se srotámím poklona
ponovoikoví somsední říše Viléma Ii. Na teto

okázale„oetorance přízeňmasí ovšem Slo
vané+naši říčibladětitak jakokepeo posornéproblíží ei podezřelou směoke. vněš pře
mrštěně holedbavá řeč některých listů známo
ských,fo jdeoválku monisvětemslovasským
a Běmecým, dobasuje, že jims nejde o právo
o-Jidsbost,výbrě o ekojenínárodnostníhoŠtva
vébo bazbariemu, ato Dení důkazem ani vyšší
vodělasosti ani Úlosofolého dacha, bterýmil

sdobají. é políako přiložené na, záépalnog

henalci války jeat hříchemproti BobuA „protiem. A
doba Ked po -tak ochotné vědy se

Válečnénebespečensíví.Nelibujemesi dělati
výlety v zahraničá! politiku, neboť člověk jest
tsk ovládán blízkými zájmy národními, bo
spodářskými a politickými, že dle svého mě
Mtka měří všechno a že těžko osvojuje si ble
disko neatranného osuzování.
válečné napětí skýtá dosti jasných bodů, které,
byť nebylo lze viděti do tajných kabinetů di
plomatických, dávají možnost určiti, pokud
vanicení války závisí od samého Srbska nebo
tajných jeho našeptávačů. Byť v Srbsku ros
bouřená myel lidových davů nedala se tak
snadno směstnati v řečiště mírnější a rosmy
alné úvahy, jest tam přece dosti lidl inteli
gentních a politiků z povolání, kteří by mohli
dávati střízlivou formu tomu, co jako žhavá
láva vzdouvá ee a vaří ve výhni rozčilené ná
rodní mysli. Ale právě proto, še tito odpovědní
ředitelé srbské politiky plují anebo nechávají
se proudem unášeti, možno pravdé podobněse
domnfvati, že jim byly učiněny určité sliby,
pa které zavěsíli svá naděje a že podle roz
lišných nápovědí domnívají se, še válkou mexi
Sebekem a Rakouskem budoa vyvolány válečné
srážky ještě na stranách jiných.

Z neunavných a divně kroacenýcb vý
kladů, které uveřejňají diplomaté evropských
států, najmě zahraniční mivistři, vystupovalo

speva mesi řádky přání, aby se něco semlelo,aje s doložením: Já si meobci v tom prsty pá
liti. Přímo řečeno: = vlky srbsko-rakouské a
z konfliktů dalších jiné mocnosti sobecky by
chtěly těžiti, ale každá z nich si myslí, že by
bylo jako dobře, kdyby začal ten drahý. Rusko
hiaje úlohuochránce Srbska, alo války se bojí,
Italie vyčkává, Aoglie ráda by se vrhla na
rostoucí válečné loďstvo Německa a očekává,
že se do toho předem pastí raský Ivan, a
Francie potají tonžebně mžourá po Elsasku a
Lotrinsku. Drah draba pošťachaje a strká, aby
vbcdil jiskra do eada-naplněného prachem, ale
vělchcíti milídrazíbáztivěaskakajíacoavají.
Diplomacie evropská hraje, anebo aspoň z po
čátku hrála neopřímnou bru jak se Srbskem
tek -sama 8 sebvu, a lehkovážní Srbové lehce
tenčí avoa životní polku nad bezednou propa
stí, od které je dělí jen papírová tenká stěna.
Kdyby to páni evropští diplomati mínili s mí
rem opravdově, pak by řeč jejich musíla hří
mati a byla by prozářena pravdou, která so
nechá snadno poznati. Souká se však jenom
pokrytecká řeč o míramilovnosti, jíž odpovídá
falešná ozvěna, a veškerá velebnost diploma
tických projevů stává se prárdnou slovní nád
herou.

Ale v obromné náplní neupřímnosti, jež
vleče se jako těšká dusivá mlha, uzavřeno jest
dobro, jež mate a zdržuje výpcčty sobeckých
diplomatů. Dobrem tím míníme spolarozhoduo

stech. Lid, jenš oa svých bedrech nese břemena
penóz a krve, všade proti válce rozhořčeně
protestaje a hlas jeho leckde prodírá se k svo
bodě a vítězství. Lid vyrůstá na světovou ve
ličina a bude brso nejdůležitějším činitelem
moderníhu života, « kteróéhož důvodu ty tam
jsoa doby, kdy mohl ne příklad francouzský
Ládvík XIV. říci: Stát? To jsem já!

Nechť se sebe ulenějí rozkládá, že nálada
válečná jest cosi nevyzpytatelného a že postačí
jen malý náraz nebo náhodný otřes, aby vy
buchi požár, není to přece pravda! Lidé a

v rukou, nejsou kdesi a cosi a neženou se
kamsi, nýbrá žijí, myslí, osozují a jednají,
nejsouce vyopanými a besoládnými fgorami,

které by poháněny BD temoou osudovostí.Kdyby tomu bylo tak, jak se leckdy bloupě
vykládá, pak by lidé byli nedůstojní světe a
svět nedůstojný lidí, pak by svět skotečně byl
velikým blásincem, v sčmě nikdo neví, 00 jest
mo chtíti a jsk jest mu jednati. Proto i v ny
nějším čase, válečného nebezpečí diplomaté
stoji před eoadnou stolicí přítomnosti a bu
douenosti a mají před očima beď sachráněné
životy a sdraví ototisíchr, anebo sdronjící
kletby mrsáků, nářek vdov a sirotků. Mají-li
tedy diplematé ovrogětísvědomí, s
jistě o to, aby váléčné oapětí satiselo v propast
nieoty.

Obrana.
. „Pane dro Giemberko, jak to bylo

stou „máhodou“? Kdyby pánové mlčoli,ne
rozmazovali by zbytečně stíny nejmodernější
svojí morálky, vysalezené obratem roky
scela náhle — k ochramě pokrokářeského pro
vipění. Ale statej prajdvníci chlabí se dál.
„Osršta L" nosžejňuje: projev městské rady
kyšporocké, která přoteslýje „proti dle, mínění
právníků „křiklavémpo:bezepáví, páchanému ns
poslsaci dra. JindřinkuŠgtmborkovi, který olal

se obětí powy klerikalisma“ — — Uveřejněnydalší projevypokrokových“ korporscí ve prů
spěch Štemberkův. Bodejt by chtěli ti lidé
spravedlivě asuzovati, jedná-li se © potrestání
kačze a vysekání příslušníka „pokroka“! Jejich
„mravní stanovisko“ jest orčeno boed, jakmile
svědí, o kterou osoba ce jedná. A dne 18. břesna
slovntně adeoý baccalarice pokrokovieasie takto
přemýšluje: „V případé dra Štemberky nestalo
te v pravdě žádné porušení listovního tajemství.
Pokud se dra Š. samotného týče, nemohl by
avi jako svědek býti vyslýchán, kdyby oa něm
Ipělo nejmenší (!!) podežření. Také onen učitel,
který ma dopis zaslal, se takového porašení
nedopostil (ouvé !) Jedná se zkrátka o náhoda
(ale hodně čiprnou, že?) Vědyť nikdo (l) ne
mohl míti tušení (ani. ten učitel ?), še dopis
jednoho kaplana drahéma kaplanovi, nota bene
v německém území, mohl by se nějak týkati
procesu se řídícím učitelem Peiskrem.“

A tohle hnusné šroubování, vykracování
a překrocování má býti vodítkem „mravně
rozčileným“ pokrokářům! Aby se však poznalo
ještě víc, jak ten pokryteocký rozšafa se natí
do nevědomosti, konstatojeme zde zoámá fakta.
Kaplan sám vlastnoručně dal dopis do poštovní
schránky o Borohrádku. Dle úředního vyšetření
jednoho svědka p. dr Štemberka měl v race
dopis kaplanův i s obálkou, na níž byl otisk
poštovního razítka :Borohrádek.Krátcea dobře
zjištěno zcela určitě, že psaní poštědodánobylo.
Nadto naprosto dokázáno, že adresadt v.p. Nráč
mar dopisu neobdržel. Aby nezbednost celé té
„shody“ ješté lépe vysvitla, pravíme tolik,
fe kaplan psal list dne 17. dřesna a dme 19.
břesna byl již celý uveřejněn s přísadou
vého pepře © „Osvěté lidu.“ Mohl tedy ten list
vůbec do Kanštátu dojíti? Jen uvažte tu zpra
vodajskoau rychlost, přímo báječnou! A teď
„Osvěta lida“ praví, že onen učitel Štember
kovi list ten zaslsl. Jak? Telegramem? A ve
dopustil se porašení listovního tajemství. Adr
Štemberka, který přece věděl, že takový sou
kromý dopis není psán pro pokrokáře a který
měl v ruce dopis i s obálkou, neporašil lis
tovního tajemství taká!! Ach,vy dobrodiacová!
Nikdo z pokrokářů nemohl míti tošení! Proto
vzácná kořist byla oveřejněna v novinách rych
losti telegrafické jiskry! Dřív než venkovská
pošta dopis adrassátovi dovede odevadati, již
se tiskl v Pardobicích.

A tahle rozmarná „náhoda“ jest jaksi
chronická. Právě za rok, zrovna 17. března
t. r. poslán důvěrný dopis faře borobrádecké.
A due 19. března byl dopis ctevřen v Boro
brádko rakou cizí a pak teprve zase odevsdán
poště. Tenhle 17. a 19. březen jest věru pro
ubohé mučedníky pokrokářské dnem kritickým.

Ovšem kdyby se konstatovalo coxoliv,
svoje „mravní stanovisko“ nezmění aci jediný
pokrokář. Kde vládne fanatická zášť, tam těžko
Čekati smysl pro pravda.

UMEL.PŘEDMĚTY OBRAZY

KNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

O všechevropskýchjazyků+domáškoudo domu
v původních cenách dodává rychle s správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v FXradoi E rálové.

(Založenor. 1809).

Novéjísění řády.
bŮ Telefon č. 17.

Politický přehled.
k
U

nýbrž naopak schválení této předloby jest
taktickým postopem, kterého právě oposine

sování Slovanské Jedaoty pro předlohu tgto
správně posuzuje bradnský „Hlus“: „Zvítěsílo
stanoviskc, že nejedná se 7 tomto případěo
nijeký projev důvěry vládě, dýbrž n zálažitosé
státní, jež vyřízena býti musí za každé vlády
a za nynějších poměrů vzhledem k nebezpeči
sitnáci zahraniční zvlášť.Stát heníbar. Bienat
stát jsme všickni, stát je společným naším.

domem,z něhožnemůžemoa. rene kojení a..NelíbíJí se nám, aneb najáme-lí po
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rejdům, Ala M Jošt) Běco lepšíbo.NaPo
bps:
Paé to tedy bylo usoeseno „jednohlasně“. Ostatní
Sa l s přítomnýmvelitelemzcelaaprávněodsoudili zneužívání sboru k účelu agrárně polití
ckému. Přes to však prý protest sám. Od
kobo jen, „Venkove“? Pověz! U jiných pak kor
porací, (prostoupených silně od našinců), vedli ci

sgrárníci jako úboři. Ar nestršili blamáž, podepsána věc des vědomíkatolických členů, da i
člená výboru. Není nad šikovnost! Někteří ro
zumějsí agrárníci sami mají slost na ty mazené
koyfy, vědí, že se pořezali; a kdyby sačaly volby
znovu, dostane zde dr. Horský hlasů víc než dříve.
—!IZ Hrošky se nám sděluje, jak odsuzována byla
zpráva „Cepu“ o té nedůvěře. Dr. Horský vy
mohl pro .tu (většinou sgrární) obec nouzovou
podporu 1800 K. V každé obci jest nějaký zelený
generál, který má k ruce čilého běboana. Tak i
zde. Ten a tím běhal, jako by ma hlava hořela.
Podepsali se mu někteří, kteří ani nevěděli nač,
Měl by ten ubohý vykonavatel mít hlava sehnutou
a opakovat si Často prosbu: „Aby nás Pán Báb
při sdravém rozumu zachovati ráčill“ Každý na
Šinec zde se směje, jak mobcu agrárníci požado
vati od Horského spět to, co mu ikdy nedali.
Ion ovšem, poslanec Horský nevymobl šikovnou
sabvenci 1000 K některému bobáči, nevymohl ji
nému dosti zámožnému agrároíkovi 500 korun
Ba chlívky pro vepříky. Proto rozmrsení. Voliči
dra H. jsou naprosto spokojení. — Z Hlinného
vyslovuje se dru Horskéma od obec. představen
stva neochvějná důvěra, jiní odvolávají podpisy,
ješ ma nich byly vymámeny šalebným předstírá
ním. —Tak končí „horlivá práce agrárnická“ pro
venkov. A ti lidé při svojí komedil se nozastydí!
Teď — v oynější rušné době nemají nic pilnějšího
na práci, neš podrývati poctivému národnímu pra
eovníkovi půdu — snad aby se pozapomnělo na

agrárnické avy při volbě Holancově. Místo 00by se ti lidé chopili opravdové národohospodářské
práce, vyvinojí nepoetivé intriky a kazí svým fá
děním zachovalý venkov. A chtějíli tak velikou
váhu klást na vylouděné projevy nedůvěry, nechť
jednají důsledně a hodně si povšimnou té spousty
projevů proti volbě Holancově! Proč jen přešli
tak bladce protestní výkřiky tisíců voličů? Proto,
vzácné panstvo, vaší opravdovosti a nějakému „ná
rodnímu rostrpčení“ vašemu nikdo rozumný nevěří
a valí komedii, umělému fabrikování „nedůvěry
jen 9e musí nemáti.“

V protestantismu čarodějníce dosad
straší. V číje 155. „Kčln. Volkeseituog“ píše o
soudním přelíčení, které se konalo před několika
day v Branáviku a které ukázalo, še v Bruněvicku
dosydvěří lid na Čarodějnice. Že pověra ta rot
šířena je ještě dces také v Sasku, o tom mošno
se dočísti v knize E. Johna vydané v Aunaberku
r. 1909 (Aberglaube — Sitte und Gebrauch im

eůchsischen Arzgebire, str. 138.) Totéš platí oo Meklenbursku. „Víra ma tajemnou moe Čaro
dějnie“ — píše mekleoburský pastor K. Boyer.
(Zauberei und Hexenprozesse ia evangelischon
Moklenbarg. Berlín 1908) — udržela se v oašem
lida až do dnešaího dae. Bruněricko, -Meklen
barako a Sasko jsgn země protestantské.

Cesty českého radikalisma. Tolik
vyvpějosti už by česká veřejnost mohla míti, aby
nepokládaja každý sbrklý výkřiksa ohromující
projev lásky k vlasti, aby nepovašovala práskásí
bičemdo vzduchu sa udatnost Jiřího z Poděbrad,
aby povyk nezralých bochů neproblašovala sa vy
dajné zemětřesení, před nímě nepřítel strachem
koprní. Také trumpetkami a tahací harmonikou se
ještě s'ň parlamentní nexbořila. Co bylo oposičaího
povyku v táboře radikálním před novým sabáje
ním Hšské radyl A teď? Když poslanec
Kalina v debgtě o pijném návrhu Šusterčičova
mlaviti jako generální řečník, sjištěna jeho nepří
tomnost. A tak debata skončena dle přání vlády.
Pogl. Kipfáč psal do „Čes. Slova“ dlouhoo agentu
provokatérovi Maškovi. Hrozil vládě, jak se vytasí
© písemnými doklady o vlídných stycích proroka
térpvých policiL Blovanské jednoje, davši se
ovýésti hrďibodu ní Špice nár. sociklů,

Pk JhrlŘáar ogkodrojaké tajnosti Klořáě vynese na svčálo denní.A bác
Kdyt Orlnophrožený kanonýr vyzvám, aby sy
střelil dlouho shromažďovaný náboj, prohlásil, že
zatím mipvit nebude, není prý dostatečně se svými

důvedy Rřipeavo „ Aměl na topřece tři měsíce. A bidypak "přece promluvil, byla jeho řeč
o Maškoyiskoro jenopakováním toho, co dříve

„Cba, Blovo“ jk ,, A. tak „připravenačeskéopokicí drpjnánovké bjamář, — Dle sdělení „Práva
Ma p Řovýní řečníkůk debatě o kontia

světů 005 $ při orčdyšbí pořadu. shledáno,še posl. Káfíců Bylvylogováň dvakrát. Předseda
sněmovny který podpis jeho jestbe R Kajivy,

hor th Óvdem čijno, že jeden byl lalšo„že Úpdymár.sociálové odevzdali obmyslně

dv K , takovýc yůr "de 09 má Vídeňodu? Hřed svýmivoliči. ježítito lvové hřívy,
ve: Vidí sp prodnění v sysly a škodí k radosti
německýchštváčů pořěnti českého poselstva.Magho
krát děkujemeza | ty par

o pad al vli jseuteko laonrezky, před pimiš aicb utekou věgeký,

sr lo kgré | „ůlavěranVAÍka. .
4. "> . 7.. a 1..

Jak jven 00. demokraténárodní.
za je

schůzi, ma níž jejich řečník Meisner při řečí o né
rodnostních aporech zdůrazhoval, že Se nemá po
ulouchafi „nárednostních štváčů“, že 600.demokracie
jest stranou mesinárodní, še české děloietvo musí
jíti roku v ruce s Němci a naopak. Vsnikla bouře

nevole. Přítomaí členové odbora Národní jednotypokládali slova „národaí štváči“ za urážku,
Ze Meisner usnal sa vhodno se omlouvati. Rudý
tečník prohlásil bes obalu, še při národním smíro,
který jest natný, musí odstoupiti Němci Čechům,
ale i Češi Němcům některé posice. Ovšem 24
pomněl vysvětlit, které posice má darovati náš
národ Němcům. Vědyt přece i každý nestranný
Němec může věděti, Že Češi drží všecky svoje po
sice plným právem, kdežto Němci mají macho

sic v držení neprávem. Věru nevíme, co bychom
Ještě víc měli Němcům darovati — zvláště v ny
uější době, kdy německý blok tak směle sabá na
neše přirozená práva. Odpověděl na ta slova ve

přítomný Němec snašil se mu lámanou češtinou
nadávati. Patrno, jak nespravedlivým Němcůmjest
právě strana českého katolického lidu trnem v oko.
— Téhož dne konána rudá schůze v Polské Ostravě,
která jednala o českopolském sporu. O ní napsal
„Opavaký Týdenoík": „Průběh schůze ukázal o
pětně, že v předácích česlkýchs0c.-demokratických
Dení ani stopy po Českém aárodním uvědomění,
neb aspoň po spravedlivém a objektivním nazírání.
Že se Čechové domáhají, aby Be jim stalo po
právu tam, kde mají starý nárok, prohlášeno bylo
za politické čachrování. V'astoé vyznamenal se
některými českými kraby tolik fedrovaný dr. Witt,
který se zvláštním důrazém uváděl, že sociální
demokraté neuznávají slovanské vzájemnosti a ne
schvalají polako-ostravskou odvetu za Rychvald.
Dělnictro na Sleseku nezná prý nacionálních ta
banic a nechce je znát. Ve skutečnosti nesmí neb
nemá aspoň znát, poněvadě by pak dra. Wittovi,
Ciogrovi a ostatním vůdcům vůbec pšenice ne
kvetia. „Duch Časa“ pak ujišťaje, še zachování
jasyka není sociální demokracii jediným účelem,
cílem je prý lidství v nejširším smyala slova;
jasyk pak je pouse prostředkem k dosažení jeho
a to ještě ne hlavním. Na konec byla sice na
achůz: ugaešena resoluce, kterou 8e žádá zveřej
nění čaských škol v Rychraldě a polské na Pol.
Ostravě, ale jakou cenu má takové usnešení po
sýkladech soc. demokratických předáků, posoadí
každý snadně sám. Zde ani netřeba poznámek.“

Český obrázek při schválení před
loby © mováčcích. Předloha o nováčcíchpři

jata v„paramentě 298 proti 103 blasům. Slovanská Jednota usnesla se blasovati pro, ale přesto
nebylo přítomno 22 posmnců a s těch jak obj
čejně scházelo nejvíce Mladočechů, čímž zaova
ukáseli, jak vážně ber.u maodát poslanecký. Pro
— hlasovali z Mlad čechů pouze tři Excellence a
poslanci Brdiík a Kratochvíl, tdežto acházeli:
Čech, Čipera, Čelakovský, Kaftan, Kramář, Ma
štálka a Hrázký. Ze Staročechů, kteří jsou v mla
dočeském klubu, hlasova'i pro — Žáček, Neuman,
Pražák a Vrtal, kdežto Kualp, Srb a Svozil chy
běli. Z ográrníků odešel prof. Velich a Bergman,
rovačš acházeli Náprstak, Rolsberg, Rozkošný a
Stasěk, k nimž se družilo i 6 Jihoslovanů. Kdo
uteče, ten vyhraje — stává se při blasování be
slem některých českých poslanců. Voličové jejich
měli by se jim jinak podívati do očí. Čeští radi
kálové blasorali tentokráte proti, ale po tomto
čisa ohlásili své vstoupení do Slovanské Jednoty.

soc. dem. hlasovali proti, někteří odešli.
Po realtstichku. PrcfessorMasaryk vyčí

tal SlovanskéJednvtě nedsiednost, žese rozhodla
blasovati pro nováčky a „trzaj“, če se mosí hla
sovati proti. Ale sa ones Maoeyk i Drtina, kte
rým obyčejně problém není dosti jasným a kašdý
má jiné mísění, zůetali ve své nedůslednosti dů

nlednýní. Neblasovali proti, nýbrš před hlasováním— odešli.

Ko štvaní proti obchodní smlouvě
se Srbskem raduje se především náš soused
Německo, které chystá se navásati hospodářské
styky se Srbskem — m.domlavi-li se Rakousko
so Srbskem — jak to očisílo již v Rumoasku
beze všech obětí se uvé strany.

Maďařipřejí “ války. ŠtěpánTiszaV megnátské sněmovně přímo volal po vypovězení
války Srbům ©Máďaři totiž rádi by se dnes pc
stavili do světla nejoddanějších pomocníků dy

bobstě zaplatit.
Zaop.

vejímů. Dlezákona o teze vojenskéze dae 18.
června 1880 má v případě mobilissce nárok na
vojenskou podporu manželka, dítky a rodiče vo
jíns do sbraně povolaného. Bratří a sestry mobou
podpora obdržeti tehdy, prokáší-li, še je bratr

|rolníci, úředníci atd. nemají však nároka na pod
poro, neboť podmískou nároka jest, aby i nej

od osobotho výdělku mobilisovaného vojína. Každá

asi 60.b. U 'ogob,bydlících v nájmu,zvýší 08

, obaokfy Polorina. Za"day do 8 latTyplásíuď i

|

"20polovice obadšn arjondko.:
— "Rodiny resdřvních -důstoje skýsh
úředníků, poad tito sejsouv civilníotétoí slušbě,
obdrží příbytečaé drolé třídy, 819-Kročně a.

despělen.ostbu<.
"4 P0jen

kromětohoonstentačcíobnos:5O-Kměsíčně
tedy celkem měsíčně as 118 K.

s ontimgoné branců, který na rok 1909byl povolen, obnášípro vojsko a námořní dec
108.100 mušů, pro zeměbrana 19240 mužů. Pelet“
pro armádu po 31 let jest nesměněs, třeba že
Správa vojenská nalehá atále sa zvýšení 'poštu
branců. Pro zeměbranu zvýšen byl loni počet
branců o 7000 mužů sa výhody,které -poskýtnaty
byly jedsak srušemím posledních dvou eričení,
Jedoak zavedením podpor pro rodiny chudých zá
ložníků. Ze103.100 rekrutů připadá va naši po
lovici říše 59.024. i

Hlinka vítězí. Dle správy brado. Hlas
slovenskému trpiteli Hliakovi' dostává ce s Říma
v jeho církevním spora s maďaronským biskupem
Parvym zadostiučinění. Parvy -šádá potvrzení
suspeose (zbavení úřadu kněž.) Hlinkovy, ale
kongregace mu novyhovuje. Parvy žádá zbavení
fary na základě posavadního výslechu svědků bez
jakéhokoliv procesu. Kongregace mu nevyhovuje.
Hlinka žádá zrušení saspense jakožto protisákon
uébo trestu v jeho případě. Kongregace vybovaje.
Hlinka žádá obnovení procesu. Kongregace vylo
vuje. Hlinka žádé, aby k tomu byl delegován J.
Ex. kníže-arcibiskap olomoucký, jako jeden z nej
bližších nestraaných biskupů. V Římě ovšem
memohcu Hliokovi dopomoci k vysvobození z po
litického žaláře, k čemuž nemají žádného plno
mocenství a autority. — Dle „L'udorých Norvia“
nehodlá však biskup Parvy savést proti Hliakoví
proces pro domnělou simonii (svatokupectví), pro
kterou byl Hlinka bez procesu zbaven fary. Tím
Hlinka stává Be úplným vítězem.

Strach ©pomíze. Nedávno divili jsme 0%,
jak v Haliči a Bukovině jest lid a tak malým ob
sorem duševním, že na poahé pověsti o válce, roz
šiřované židovskými podvodníky, vybírá své úspory
z peněžních ústavů, aby si je sa slato vyměněné
sám bespečněji uschoval. Anajedaoa i vzdělanější
Čechové strachem posedlí brnou se do záložen a
epořitelen, vymabajíce odtad své úspory „ve zlaté“,
aby si je bezpečně ulošili do — penčochy. Sta
rosti ly jsou zbytečné. Dobře o věcí té prohlásil
© poslanecké sněmovně ministr foancí ryt. Bilik-.
ski: „I kdyby k válce došlo, zůstane soukromé
vlastnictví věcí nedotknutelnou. Nechápu, jak jes:
možno věřiti a rosšiřovati, že by stát vlastaím
občanům oproti zákonu sebral jejich majetek.
Zprávy tyto šíří určití agenti. Tak chudé Ra
konsko není, aby muselo bráti svým občanům ma
jetek. Kdyby vlast byla v nebezpečí, pak jest sde
sněmovna, která by jistě ukázala, še rakouští ná
rodové jsou obětaví a dala by státu potřebné
prostředky. Nikdy a nikde se cos podobného atáti
nemůže, aby rakouská vláda pcložila raku oa cisí
majetek, který považuje za svatý. Vklady do zá
ložen a spořitelen jsou jisté a zůstanou ardotknu
telné ať jest mír nebo válka, a protovkladatelé
Bemají příčin svých vkladů vyzdvihnouti. Doufám,
že toto problášení stačí, aby vkladatelé byli aspo
kojení a aby zbytečné rany přestaly“

České spolky sa hrauleomi zemí
koruny české Národní rads česká
svláštaímí dotasníky za sdělení přesných adres
zabraničních českých epolků a kroašků, případaů
Jednotliveů, kteří by mobli poskytnouti Národaí
řadě české pro případ potřeby různé informace,
jakož | téch majitelů restaurantů atd. v císině,
jichž majitelé jsou Češi nebo pokud se v mich
Češi ucházejí. Bude totiž v nejbližší době © se
vém lil. vydání péčí zahraničního odboru Ná
rodcí rady české vydán „Adressář českých za
hraničních spolků v Evropě“, jehož důlešitost
byla všeobecně uznána a který přispěl snamenité
jak k utešení styků mezi Čechy zahraničními «
Českou jejich vlasti, tek i k poznání českého sa
hraničí. K adressáři tomuto pak mé býti připe
jen seznam bolelů, restanrantů, kovérem a pod.
v cisině, jichž majitelé jsoa Češi, nebo kde jsoa
vykládány české noviny a scházejí se naši
Jasé. Aby publikace tato dle možeosti byla úpi-
ným a správným obrasem spolkového života Čes-
kého zabraniči, jest v zájmuvěci, ;ajjy dotazníky
tyto byly všude neodkladně vyp'nčay, opatřeny
podpisem odesilatele a zaslány na adrema: Né
rodní rada česká, Praha (Vod'ěkova 20.) — Vedle
tobo šádají dále pp. oostovatelé Jos. Kořesský,
Al. Svojsík a E. St. Vrás jeko spravodejoté
sabravičního odbora NRČ. pro Čeebymimovvrep
ské, aby Národní radě české zasílány byly věrmi,
kdož správné informace mají, pokud možná úplsé
a přesnéadrosoytaké těch českýchkrajanů sa
hraničajeh, kteří tijí mimo Evropu a Soversí
Ameriku, jelikož se připravuje také vydání adre
ssáře českého zahraničí mimoevropského, ve
kterém kromě tobo- prostřednistvím důváralků 
Národoí rady české v ŠeveraíAmerice uveřejoba
bade také sesnam všech větších spalků, úkol, cá
rodaích demů.a časopisů česko-amoriských.

Plův spolek koná v pátek dne 2. dubas 

0 3.b.odp. v domédedáotykatil. tovaryšůae“
Čuní prolojsslamis. volné- Dromdy. 4. Apakreii



Námi 6, Volbavýboruasákzadaíků. 6. Volné
Podmáslí — lékem. V městskédětské

pemocajei císaře Bedžitba v Berlíně dolší dobu se
zaamenitým výsledkem podávalo Benemocným ko
jvacům podmáslí. Zvláště při poruchách zažívání
-8e podmáslí, střídavě s mlékem z prsu kojných
podávané, výborně osvědčilo. Se stejným výsled
kem potkalo se podávání podmáslí | u dětí trpí
cích nejtěžším onemocněním žaludku.

Obrat ma Balkáně? Neočekávanězní
„Evropou ruské problášení, že dohodou mezi Ra
kousko-Uherskem a Tureckem jest otázka Bosny
a Hercegoviny definitivně vyřízena. Toto problá
šení za souhlasu ostatních signatárních velmocí
zaáláno srbské vládě. Nás.edkem tohoto rozhodnutí
vzdel prý se srbský kotunoí prioc Jih nároků na
srbský trůn, dle jiných zpráv prchl do ciziny před
rozhořčením idu, ježto jest označen jako vrah

ne komorolka. V Srbsku nastává prý vystřízjvění ...

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 20.břesna 1009. 1 bl

pleniceK 18-50—21-30,břtaK 1480— 1580, ječme
neK 13:00—14'50,prosaK16:00—15-00,vibvoK 18-00
aji 0000, bracha K 30-00—00*00, ovsa K 8-00 —940,
čočky K 33-00—-00-00, jahel K 23-00.—00*00, krap K
23*00—45-00,bramborů starýchK 400—4'40, nových
K 00:0—00'0, jetel. semene červeného K 80:00—100*00
1 hl. jetelového semínka bílého K 00-00—00000
máku K 81*00—00*00,Iněn. semene K 20-00—24*00, 100

kg žítných otrub K 14:00—00'00, 100 kg pěeničných
otrub 15-00-——00-00,1kg másle čerstvého K 2:16
až 240, 1 kg máslapřevařenéhoK 0000—0000,
4 kg sádla vopřového K 1'76—2'00, 1 kg tvarohu
0 30—082, I vejce K 0'6—007, 1 kopa selí K 10:00
aš 120, I kopa petržele K000—0"00, 1kopa kapasty
K 4'00—500, 1hl olbale K 16:00—18-00, 1 kopa drobní
zeleniny K 1-0—300, 1pytel mrkveK 8'00—'400, 1 bi
jablek K 8-00—10:00, 1 bočka Švostek K 0:00—0'00
1bl třešní K 0:00—90'00, 1hl hrašek 0-0—00:00. Na týd.
trh v Hradci Králové dne 13. března 1909 odbývaný
přivezeno ©bylo: 1) obilí: pšenice 334 haktol., šita
258, ječmene 45, ovsa 249, prosa 1, vikve 13, bra
ohu 2, dočky 22, krap 0, jshel 5, jetel. semínka
20, lněného semene 6, máku č. — 4) Zeleniny:
petržele 00 kop, osrele 00 kop, kapusty 20 kop, cibule
283 bi: drob. zeleniny 34 kop, mrkve 156 pytlů,
brambor 178 bl, selí 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
18hl, hrušekOhi, švestek00 beček.— 4) Drób.
dobytka: vepřů 18 kusů, podevisčat 752 kusů, kůzlat
180 kosů.

Listárna redakce.
De Nechanmie. Teprve v příštím číslemožno

uveřejniti „IV. jednání“ jakož i jiné zprávy z Vašeho
měste. K vůli svátku bylo natno nzávěrka očiniti
dříve.

Kupte si tento ople:

KareliV. jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Sahula. Cena 4 K.

á Objednávky vyřídí

Biskupská kaihtiskárna v Hradci Kral
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x Do Hradce Králové a okoli! £
h = 24
M Uetivě oznamuji, že dnem 15. března A
E 1909 otevřen bude můj 24

Ě *
ZáT0U COČÁTNISNÝ$p no 9

E u Pabtén Podnět, čo 11.

a Nebyl jsem mnohých. akušeností "AM v různých závodech rakouských, pilně A
in eleduji všecky moderní požádavky, tak %

že mobu vyjíti vstříc všem přáním p. t.
obecenstva.

Upřímavu snahou -mojí bude po
sloužiti vždy solidně a levně.

O hojnou přízeň prosí

8 JraatikekDootrata;"Š
majíték závodu kočárnického a čalounického

na Pražském Předměstí, č. 7. M
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Elektrické
= světlo=

pro tovársy, hotely, domy, vily atd.
'Felefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Taatalové,Vol
trámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

K DOBE POSTNÍ: KŘÍŽOVĚ CESTY,
VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE

w PBOZIHO HROBU
jakož i sochy Těla Páně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ,

Dilna pro sochařství, řezbářství a práce
kostelní.

Mešní wína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská auherská vína
za 1litr po60,68, 12,80,88hal avýše.
Lisánské výtečnéjakosti I. drah 80 Hal.,
II. druh 72 hal, Mostarské velmijemné a
silné I, druh 88 hal., II. druh 80 h zaLlitr.

| ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

s W HUMPOLCI, u
c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné
==———| důstojné farní úřady v Čechách.

Jesef Štěpán,
odborný pezlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod evůj veledůstojnéma ducho
venstvu a 8l. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelesných
náhrobních křížů;

zlacení pístaa a růsmých předmětů venku se nale

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

p rozgnýte obed- úplnětrogntšé aše jednání dostavím se na požádání taktéš
bez nároku na cestovné.

státní medailie «výblavy v Vardabicích.

Nejlepší sukna,
moderní panské i dámské látky a

potřeby krejčovské
nejlevněji koupíte v prvmím ryze českém,

osvěděeném velkozávodě

Skvostné vzorníky zašleme na požádání
zdarma a vyplaceně pouze ne mistry krej
čovské.Žádejteje proto vily u svéhomi

stra. Uspokojí vás v míře netudené.

Zbytky
ku všemu ae bodicí máme stále na skladě.

C. k. místodržitelstvím konoessovaná.

Realitní kancelář

Inž. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

JE Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda „Jak „(nitroromaká takzahraničn

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král. k

LÁTKY na NÁBYTEK
kretomové, erepové, ripsové, gebelinové
polo- i oelohedvábné v nejmodernějšíchl- EMEvzerech.

PLYSE ©
hladké a vzorkované v rýzných jakostesů.

Prýmkářské oby mábytk

přesně k nábyškoovýmláti mhodící jako: šňůry, střapce,
pení atd. — — — -=

LINOLEUM, 
VOSKOVANÁ PLÁTNÁ

do koupelen, lázní, pisáren, úředův atd.
- sa nejlevnější cenn nabísí firma 

AAOTOK VPRÁZŮvadis u,

-——

M

Ř
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klobouk
již třikrát opravený a jak vidno.
ještě dosti slušný pochází od

Jus. Dvořáčka
v Hradoi Král. A Grandhotel“
ved v eylináry,

E ma DĚJ u, |měkkéklobouky 7
klobonky zkmh "eeskýí továrh, $

dopise jak pánské, tak chlapecké a

—
.



Dleamoseatměstského zastupitelstva v Hradci
irálové 36 dne J7. března 1009 obsadí se místo

Správoe vOLÁrnY
a elektrárny

král, věn, města Hradce Králová,

9 místem tímto jest spojeno roční oležné
L 3200-—.besplatný byt v budově bydroelektrické
tanice, palivo a světlo.

Uchazeč musí prokázati, že absolvoval nej
péně vyšší průmyslovou školu v obora strojnic
tém a elekt:otechnickém a že je prakticky vzdělán,
Jy mohl při montování vodovodů a elektrického
'edení samostatný dozor a sodpovědnont na se
síti. — Věk vyžaduje se do 35 let. Čtvrtletní |
rýpověď jest každé straně vyhražene.

Žádosti opatřené příslušnými doklady přijí
nejí se v bodinách úředních inel. do 10. dubna
1909.

-E perkmistronskéhoúřada
král. vězného města Hradce Králové,

doe 17. břesna 1909.

Starosta:

Dr. Fr. Ulrich m. p.

ramofoný,

G fonografi,
desky a válce

nejsolidněji koupíte

. Ku sv. biřmování“

m

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
eoudní zualec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a
hodin v druhu.

Prodej se zárukou.| l

| Váci. Vejvoda,
kloboučník

proti gymnasiu
odporučuje plstěné
a slaměné kloboukynejlepší jakosti,

ceny mírné.
Pouze český výrobek.
== Též přijímá všecky opravy. E

-Ripyní českákřest. sec- svépomocnáfirmev Hronověn. Met. 1

Látky všeho druhu,
ješ. © domácnosti jsou. třeba, vyrábí a lovoě dodává
«Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“

v Hrenově. Král. České.
Vsorky a cenník zasílají 5e zdarma a fraoko

a požadují se nazpět jen teekráte, nebylo-li nic
objednáno

Továrnanaoottagová——

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrác spol.
v Hradci Králové.

Oklady:
Badapošt, VIII.ker József.
kórát 15 =. — Praka,
Ferdinandova tf. 48. —
Vídeňž=VII.,Mariahilferstr.

!

P. T. duchovenstvazvláštní výhody. E

OXXAXXOKXX

Služební výkaz
jakopřílobak žádostio

(dle Ord. listu č. 8.,str. 33
dostati lze 1kus za 3bal. —50 kost *

Josof Je žek (exAřesí ná iné 2 “ vbiskupskéknihtiskárně%
BradoeKrálové. Biskupská.knihtiskárna. | S OOOOGOGKIOOOCKNŠÉ

Novězzená Ony SÍN DÁN KARLA MACHAm | m PRO VHRADCIKRÁL.,
„Ceny levné.

4,
náměstí Františka Josefa,

Rychlá obsluha. í

7 Eekont směnek N
kdorý

—L
+.

kap K600000— Reerrnífady K

v Hradci Králové.

Eskont faktur
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Příloha
Besídka

a ostrověArbe.

(9 Po dvokrát jsem se stal hostemneúmavného dr. Luegra, v jehož chorém těle stdlí
posud tak zdravý doch, toboto obratného
vůdce své strany a obávaného politika. Po
prvébylo to o posledním ejezda rakouských

[atoliků, kdy se nás ohromášdilo na 1600
k hostině na radnici vídeňské, na kterou
městská rada povolila 20.000 K.*)Po drahé stalo
se to pouhou sáhodou, jíš by se musilo dostati
jiného pojmenování, kdyby se jednalo o ně.
jakou vypočítavost s mé strany.

Vyjdo si 16. března po snidani Da pro
chásko, kdy vidím v přístavišti Ikánském,
kam jeu obyčejné menší parníky dopravní za
bloadí, kolébati se nádhernou bílou jachtu, na
níž čto jméno „Pelegosa“. Tážu se, jaký to
parník a elyším, že to J. Exo. dr. Larger od
jíždí na Arbe, první dalmateký ostrov, jibo
východně od Veglie. Slyšel jsem o městečko
Arbe vypravovati jako o zbořeném výstavišti
staré italské renaissance a zajímavé zvláštnosti
vůbec, tcašil jsem opatřili je, ale nevěděl jsem,
jak bych se tam dostal, ježto menší přístavy
rakooské Riviery nejsou 8 ní ve spojení.
Vetoupím na palubu a tážo se, mohlsli bych
konati cesta sebou; byio tu však jen oěkolik
pávů a dam, kteří mne odkázali na J. Er.
cellenci.

Představím se, ale vídeňský starosta byl
sám hostem a netroofal si rozhodnouti, ježto do
mácí paní byla choť gen. ředitele Lánderbanky
p. Lohosteina, jenž ku poctě Lucgrově byl bo
stitelem. Ta však pochopila sitoaci a s ženským
taktem vstela, podala mi ruku a zvala mne,
bych pro dnešek byl jejím hostem. Ta teprv
rozpoznal jeem situaci, ale bylo jiš pozdě;
můstek vyzdvišen a Pelsgosa, již ministr ob
chodo dal k disposici vídeňskému měšťanostovi
k jeho pobytu v Lovraně, takto jachta, jež
slouží pouze micistrům a místodržitelům k in
spekčním cestám, sličně počala ee otáčeti před
svědavým ikánským poblikem. Představiv se
všem spolncestujícím, jichž bylo 20 a mezi
nimiž většinu tvořili členové vídeňské městské
rady s náměstkem dr. Porzrem, továrník Pí
voňka, milionář cís. rada Schab, dvorní rada
a chef oámořní správy = Tersta Delles, jenž od
vlády byl k ovítání Luegra vyslán a j. Že p.
Gen. řiditel o všecky potřeby svých hostí, kteří
byli hostmi Luegrovými, ee postaral, a to způ
sobem knížecím, netřeba podotýkati. Upomínka
ne roztomilou společnost, v níž kněz mohl ee
oltiti jako doma, nezmizí mi nikdy z paměti.
Moře bylo prostřední, pro dámy nebylo roz
bodné příznivé a delfínům přínesena nejedna
oběť, když se I.ď očtla v „canal di mezzo“.
Po levé straně pusté ekalzaté stráně Veglie,
po pravé ještě strmější a postější břehyostrova
Oherso — věra celý nový svět pro oči diváka.
Kol poledne ukázal se na obzoru neméně holý
ostrov J«nssina od něho na levo poněkud o
vegetači avědčící „Arbe, jemuž Chorvaté, kteří
jej asi £ polovice obývají, říkají Rab, K němo
mířila naše Pelagosa, by jej oplula a přistála
v městečku, jež leží mesi 2 zálivy na jakémsi

poloostrůvka.
Jak neúprosný je ten lineál a ta tužka

byrokratů! Ostrovy istrijské i dalmatské tvoří
jednu řadu stejnorodých útvarů, na nichž
zřejmě se jeví pustota i charakter Kraso. Jsou
se svými horami jen jakýmsi předhořímsněhem
kryténo Velebitu, vystopujícím z nekonečných
mass vodních na povrch. Proto také většina
ostrovů má totéž vodu, jako Kras sám, jenž
svými pod mořem jdoucími prameny skromně
chudé ostrovany opatřoje. Republika benátská
spáchala ta pravý sločin, vykácevší lesy Krasu
a ostrovů přiléhajících a nepostaravší se o pa
třičné postupné zalesnění. Což divu, že bouře
a lijavce poznenáhla snesly všecka prst do
moře a že tu zůstaly jen ojedinělé kotliby,
aneb skromná místečka, jež pilná raka lidská
hrázemi a stromy proti strácení se půdy zaji
utila a jež v úrodné nivy, většinou výbornou
révou porostlé, proměnila. Výminku činí, pokud
oko moje bylo s to postřehbnouti, ostrov Arbe,
jehož zeleň přniových lesíků lahodně se od

bvětlé šedě opukových skalisk odráží. Pamatujise ještě z let ve vězeňské duchovní správě
strávených, že učivěn byl kdysi návrh, aby
sem na tyto dalmatské ostrovy rakouská tláda
deportovála část svých těškýchzločinců, sde

o ně kolonie vystavěla a je kulturou těchto
lých strání zaměstnávala. Má-lí Francie ovůj

Osyenne, Rasko erou Sibíř, Anglie své vězeňské
osady australské, proč by Rakoasko, nepěste
jící jinak t. sv. -politikykoloniální, nemohlo
zhostiti se sěkolila set zločinců způsobem po

+ 9) Owšem nynější stanorisko českých katolíků
k haegrovabip jest dostolnéně známo. Poza. rad..

doboým? Sasd by jinak vypadaly ty dabé
stráně, kdyby ta bydli! Jid podnikavý a ne chodí
a neovědomělí občané. Dr. Lueger podnikl výlet
na Arbe především proto, že zastupitelstvo
tamní nabídlo města Vídni stavební místo za
darmo k stavbě vijly pro ehoracé a odpočinku
potřebné magistrátní úřednictvo. Mně se však
zdá, že se to pánům radním mnobo nes:mlon
valo a také právem. Uředník z Vídač, jde-li do
mořských lázní, žádá a očekává jistý comfort,
o uěmž oa Arba nemůže býti řeči. Je na po
váženou, sraziti do vějakého podniku na př.
10.000 K a míti na konec prázdnoa villa, v níž
nikdo nechce bydliti.

K účelu deportace by se to hodile, ale
pro pány? — Ti se přijedoupodívatna zvlášt
Dost mořskou, bledí však, uby se dostali ještě
týž den zpět. Likavým Arbe rozhodně není.
Městečko, jsouc vystavěno z kamene tamního
po způsobu starých pyramid, při nichž rovněž
neuputřebeno žádného vápna, z kvádrů přise
kaných a oa sebe položených, téměř strácí se
a nijak nevyniká szopukové fedě.

Byli jsme přivítáni městskou radou, jejíž
členové nás též alicemi městečka, jež čítá 900
obyvatei, tedy asi šestina celého obyvatelstva
ostrovního, provázeli. Kdysi mělo svou perioda
lesku, kdy ještě Venezžie tu vládla a biskup
zde sídlil, dnes je Arbe z polovice rosvalinou
a s drahé polovice na rychlo a chodě doplnč
Bým přístavkem neurčitého slobu. A to vše
má ca svědomí mor, jenž r. 1456 z orientu
sem byl zavlečen. Je zde někvlik cbrámů,
z nicbž jen t. zv. dóm jakž takž udržoje 60
ve staré slávě, ostatní jsou chuďoučké stánky
Boží, jež bylo hy lépe rozbořiti, ježto jich
udržování je při tak nepatrném počtu obyva
telstva nemožností. V dómě, v němž aloženy
v zlaté arně ostatky sv. Krišt: fa, jsou stally
podivohodné vzácné práce řezbářské a v ko
stele sv. Justiny obraz Tiziánů“, dlažba pak
jeví zbytky umělé antické mosaiky. Též ná
stěnné malby mosaikové zdály se mi býti
vzácnou prací, ale kde možno věnovati takové
spoustě starých staveb pozornosti, když |. ď za
dvě hodiny odjíždí? Věž, t. zv. Campanilla,
náleží k nejvyšším a nejskvostnějším v Dal
macii. Každý p.rtál proveden v staré italsn6
renaissanci, sem tam trocho ještě starší gothiky,
a všude sv. Marek, patron republiky, se Ivem.

Obyvatelstvo se chovalo slošně a klidně;
ženské dívaly se sice z oken, ale žádná ne
vyšla na ulici. Při věf chudobě žádných do
těrných žebráků, krátce zavátý koat světa,
zvláštní v každém způsobu a jediný snad svého
druho. Avšak již stojíme opět na palobě a
fot graf apravaje svůj aparát, aby oás, bezpc
chyby pro „Illustrierte Zeitug“, zvěčnil.Na mólo
stojí příslošníci klubu chorvatského i italského
Odonud: „živili“, odtad: „eviva“ ozývá se
nám na pozdrav, zvonek zní, Pelogosa těžce

dýchá Arbe ztrácí se v šedi a my nsedámoečaji.

POJIŠŤUJTE SE NAZIVOT

u bankySLAVIE vPreze.
SD- Píšto ©sazby. -PN

Ntarožitné knihy archivu měst
ského v Chlumei n. Cídl. a po

známky písařovy v nich.
Napsal Karel Khun, dékan.

Staré tyto koihy mají zápisy o kšaftech,



dejích domův, rolí, zahrad, viafe); pak jsou to
knihy grontovoí, knihy sedění radních, práva
purkrechtního, řízení soudofch, řízení sirotkův,
či registra sirotěí, počty (děty) obecní s mála
let, registra živých daší z pěti let 18. století.
Nejsou všecky zachovány,objevo,í se několika
leté mezery téměř ve všech.

Všecky jsou psány na dobrém papíro. Nej
starší (s 16. stol.) mají podobu velmi prak
tickou, jsouce formátn čtvrtarchového (od I.
1988), registra sirotčí (!. 1641) čtvrtarchu ob
délníkového, pozdější ze stol. 17. a 18. archů
celých, boď sešity nebo vázány v deskách.
Desky buď jednoduchá kůže vepřová nebo dc
cela listy pergamenové. Škoda těch desk a
je:tě větší škoda téch starých la'ínsky psaných
antifonářův a mšalů, ze kterých jsoo vytržeoy
a jež jsou zajisté ze 14. století. Jsou velmi
krásně psány a mají jednoduché barevné ini
ciálky. Ze stoleti 17. wnajídesky dřevěné, koží
potažené; jsoa to však vazby pozdější. Zají
mavo jest, že v některých jsou na prvé straně
některé historické údaje. Tak nejstarší z roku
1638 má značně setřeloo, pozdější poznámku :
Letha Panie 1496 tan patek po vzetj Panny
Marie na nebe stjnali havjrze a Podiebrad.

Na prvé česce dvou koib jsou dvě, letc=
počtem se různící poznámky o kostele (velkém)
Uhlameckém, totiž na desce „register sirot
čích“ z r. 1641 psáno: „Letha 1536 počal se
stavěti kostel Cblumecký a utratilo se naň
vobecních peněz 300, ba nákladu panskýho 400
kop 54 gr. míšenské, a pán jim dal zvlášť 200
kop a potom sám jest nakládal jeho mocí n3
krov, oa klenatí, na dlažení; tak že jest k sa
mému tisící na něj naloženo.“

A oa desce manoala N. Ž. od I. 1614 po
čínajícího jiný opěto tom zápis: „Tento kostel
Chlomecký dělán a staven jest k rozkazu a
nákladu urozeného pána Jana z Peraštejna a
na Helfenštejně, dědičného pána twěsta tohoto,
a dodělán letha od narození Syna Božíh) 1443sa
ouředolka ty časy Thomáše Štěchovskýho, Za
chaře z Plotišť, Jiříka Myslivce, tebdáž ho
spodáře města, a dostavěl jej mistr Petr, kterýž
po dostavení jest umřel a tu také pochován
jest. Pán Bůb všemohoucí rač se srmilovati nad
jeho daší.*)

V jiné koize, totiž „registrech sirotčích,
jsou docela tři staročeské recepty: jeden na
dělání špicglosu a dva na goltfarb.

Kromě přesně úředních zápisův čísti lze
sem tam při očkterých knihách i aktech ú
ředních pozoámko písařova, nebo nějakou jebo
průpověď, zbožný nebo i náladový jeho vzdech.

Písař radní zkonšíval nové péro, jež si
sám s brku sřezával. Nového papíra bylo oe
hrobě, sbytečného jako dnes nebylu. Zkoušel
na přední nebo zadní desce nebo na prvém i
posledním listě. Obyčejně byly to průpovědí
modlitebné, což projevuje zbožného té doby
dacha. Pane, smiloj se námi! — Pán Bůb
s onámi! — Bože můj, spravedlivý soudcel —
P. Bůh s námi, za námi i před námi vše dobré
rozmnožuje mezi námi. — Nebo na prvé stránce

*, Z těchto odlišných sápisův viděti, že by byl
kostel o 93 léta dříve dodě án než so stavěti počal!
Zábada tuto r.zlaštíli jeme takto: Byly dva zápisy
o kostele Chlaumeckém; onen v registrech sirotčích,
nám známý, a pak jiný, ním nesnámý, zněhč však
písař aci |. 1619 přepsal zápis do manga anodr. 1614.
Že však značky staré pětky(6) neznal, opsal na místě
]. 1843 — léta 1448. Spolusi nepovšimnal, če zápis

pr mlaví „o početí stavby“, drahý zmínka činí „ododělání jehc.“ Ta pak jeví se tento závěr: Kostel
počal se stavěti |. 1596 od neznámého mistra stavitele,
který jej postavil ae pa klenatí. Potom nějaký Únase
stavéti přestalo, aš mistr Petr, pokra'aje ve stavbě,
dodělal kostel |. 1648; tak 8; se o kostele velkóc
pracovalo po sedm let.emlonvách svadebních, trsích (koupích i pro

(dodavatel J. E. ndp. biskupa)

odborný závod pro veškeré

v Hradoi Králové,

v obory tyto spadajících prací.

oltářů starých

Mákrosy a rozpočty

provádím co nejsvědomitěji, o čemě svědčí četná
doporačení vid. duchověteh. o

Založenor. 1809.===



n oenno nema | no pána,isa? jeden, dle písma vie bo
sámokládalpísněaf ok ns
uměl, nebo g059ls Sámjss zamilován, akonše)po dvakráte póro na milostných slovech: „ukaž
mi ličko své překrásné“

Při novém létě (novýrok) Sos si písařredcí jiš nápis buď „sedění radního“ nebo „ří
epí sirotkův.“ Tax nadepeal 1. 1688, 1. dno

Janusrii, den nového léta:
„Za pargkmistra pane Jana Zoubke při

ovřadě města Chlamce n.Cidl. řízení sirotkův.
Pape, rač dáti vo Štěstí a ve sdraví, v lásce a
y pokoji rok tento šťastný 62.ve vjem dobrém
započíti, projíti, akončiti a na jiná mnohá léta
pásledující do vůle B- ží všechněm přečkati,
zbychom v lásce, svornosti a opřímnosti žili,
— to sobě opřímným sordcem viušejíc, žádáme
a žádati povinni eme. Bůh milej ví, shledá
me-li se všickni. Pán Bůb s námil“

Jiný písař napsal na zadní stránce asi |.
1640 dva verše latinské (jen pramálo čitelné).
jež též česky přeložil: „O pacholátko pěkné
barvy, líčko tvé krásné se změní, neb maosíš
odsud odejíti, v prach neb zem 8e obrátiti.“

L.1641 má písař docela tajcé písmo, svou
poznámku, zčásti řeckým písmenům podobné,
s části svó vynalezené značky. — Jiný písař
ujrpěl asi ztráty peněs a na posledním listě si
ve své poznámce trpce naříká: „Pane Bože, rač
mě sám potěšiti a naděliti, a tomu, který mě
o těch 25 A. připravil, v pekle zaplatiti.“

L 1637 žádá primator Václav Pokorný za
sachovací list; „syn jeh> po řemesle svém šov
oovakém da jiných zemí až do Tarek se ode
brati míní.“ Dle všeho daleko nedošel, nebot
pozdější písař poznamenal pod tento zápis: „a
dostal se přece v Chlomci do hlíny misto Tu
rek a zemí cizích.“

Jacbim Helbre dostal ee do vězení šatlav
ního zámeckého, že své vůle užíval a vrohností
avou88 spravovati zanedbával. Avšak přísahou
před končely stvrdil, še svého života polepší.
A písař psal: „Na to pamatuj! A jestli že
utečeš, žádné inilosti nenajdeš, ale na vosle
nebo do basy pojedeš, a tu trestání jistého
poujdeš s potom 60 do pekla dostanes.“

A při jiném, jeně také přísahal, že již
panství prázden býti nechce, ale doma zůstane,
8 po čase přece opět sběhl, připeal jiným in
kogstem písař radní: „a utekl jsko jiná šelma
bohaprázdná.“

Kateřina Borianka J). 1644 muže evého
Matěje za nic ai vážile á jemu před domácími
i cizími lidmi: šelem, zrádců, zlodějů, loupež
níků podávala; však ji páni za to vězením
šatlavoím opatřili. Aby ho prosta býti mohble,
přislíbila před dožádanými přáteli, že již tak
veačiní. Ale písař po čase k její výpovědi a
narovnání připsal: „od tý pak doby kolikrát
ho oplundrovala!!“ — „L 1656 25. Jalji na
den sv. Jakuba ku pogtivosti chrámu Páně sv.
papny Voršily s obstarání doě dvojí cti a

octivosti bodného kněze VáclavaAlexandra

Řaltiezra Kopidlanskébo,ten čas pana dókanablameckého a potom pánův officialův hořej

ší s dolejšíhokůruliteratskéhoa vší poctivéo města Chlomce jest postasen ke cti a
chvále Boží positiv (varhany) skrze pana Bnocha
Capriciosa, měštěnípaMěsta Nového Pražského,
konštovně udělaný. A pan Martin Štoček (var
baník) zamlovil se ma něj po dvě letů darmo
bráti, vd obce šádného plastu nežádati, čehož
tské rokoo dáním pp. officialům potvrdil.“
Pleař radní však tu poznamenal: „Však ale
oeepinil, a tak lbářem sůstal; mnoho připoví
-dal, nešli málo plnili“

Mesi sápisy z r. 1666 psalpísař radní:
„Na Boha spoléhám, když jakou žalost mám,
ouf mě s ní můž sprostiti, žalost smutek od
míti, a v radost mé neštěstí když ráčí, můď
přivéati.“ A 1. 1668: „Milosrdný Bože, prosím
sa to, rač se znáti k ovému stvoření, neboť
sejsem než popel abláto, odpostiž mi mé pro
vipění; když bodu na Tvém soudo státi, rač
«e ke mně mileativě snáti, dej mi s Tebou

CŘ o perve=, nal
Černohorskému se stádem jednohotelete; vy
mlouval se, že od věka k roztrbání přišlo.

Z práva pověděno: vdnh Molidmi, ji “dovolává, prokáže, že šaloby prázdenbýti má.
ik všedoale ajbaka utekl. Aplzařdele přj
psal: „Čert ho šelmu vsal, jel ne něm do
mlejna.“

Každého nového léta (nového roku) ko
nalo se „řísení sirotkův“, ježpleařradní v „re
gistrech sirotčích“ zapsal. Buď sepisování si
Fotci znova, ansho při šlám roce u ai

rotkův dle potřeby nebo dle správy Kontvposnámky o jich pajyta, ohovádí nubo-povofií
T i .

BPůtnýh leh Jestpomtmpdv leben17.
století psáno: .

l 1621: skatávají — jpz O PR
— bednářem — př —při sámka
—chodídono jv ei —vnohy —

pob?Nea hadic:kachtíka ed JMtipáea —Lorese v

ská: ty se obě podařily k světu! Jakub Vo
kerka při sámku sa mušketýra —Jao Vokorka
na vojně holduje. — 1644. Kateřina Strakova:
o té se neví, od mooba let lotraje — Jas
Steblík při meteři, živí matka — Dorota Kan
cova má se v Hradci vynajíti... — Jiřík
Bmoutný na vojně litnantem. — 1646: Dorota
Benerova lotruje a H>ry — Marta Mikoláš>ova
v Praze vdaná „po skulení s vrchu“ — Aona
a Alšběta Snetákovy, ty lotrají, Kateřinasestra
ové vůle užívá, svou věrava prací se Živí; a
(později plsať připsal: „podle světa“) — Václav
Mikolášův vdovu v Čáslavi za manželka sobě
vzal i atekl od ní jako lotr bohaprázdný —
Václav Krejčí klakoje — Pavel Krejčí v Tulči
se oženil bos vůle vrohbnosti — Jiřík Váňa lo
traje — Václav a Jiřík Uzdářův vandrojí —
Petr Zíval je mušketýrem, je velká šelma. —
Kateřina Palečkova; pozdější písař svou rakou
připsal k jejímu jméma o svém předckůdecí
štíplavou poznámku: „B.! písařji dobřezoall“
— 1649: Jiřík Prysle nestatečný, hrbovatý —
Pavel Mráskův študýroje; a připsáno: a již ba
vojně — Matěj Jelínek vzatý od vojákův. —
1660: Jan Bener trubačem oa vojně. — 1652:
Jaa Voštěrálkův kachařem ve Viaších. — Matěj
Líbal hudcem. — 1662: Jakob Kolářův; vzali
jej do zámeckých register. Sedláci praví, že jim
matka jeho náleží, o něj se nebudem vaditi,
e Pánem Bohem! — Dnrota a Anna Záveských
jsou zvalašeny a již starší a arosaměny, své
vůle užívají. — 1674: Matouš Nosek je mezu
láníkem. — 1675: Jiřík Hijek řezníkem, má
se ženiti; ponějakém roce připsal písař: „už
je starý mládenuc.“ - -. 4

Kulturní hlídka,
Vlastenecký klerikalismus.

C) už všeho namloveno o zneužívání nábo
ženství! A aby bodně byli zbičováni katolíci ny
nější, jde se až do století XIV. Toť se rozumí, še
takové slořády církevoí musí býti nsbraževy no
vým, obrodným, v pravdě křesťanským řádem.
Pryč s klerikalismam! A po hřímavých slovech
mladočeského radikálního reformátora oslaven Has
písní o „moichů rotě líné“, která x chraplavých
brdel pronikala do pokojíku chudého kaplana,
suaveného dioubými cestami do přespolních škol
a k saopatřování, prací kancelářskou atd. Kaplan
svěděl, jakým jest netvorem; řeklo mu to řvavé
hrdio placeného fanatika, které ei na Husa vsp:
mošlo výhradně v tom okamžiku, kdy « tobo
koukal dobrý bakšíš. A novohasité dobře rozuměli
vlasteneckémua kčeftu. Láva vřelých citů vlaste
neckých hoastla, aš so měnila ve zvonivou minci.
Hositská doba se jím stala z'atodolem. Jestliže
staří bositští cbamtivci sebrali netoliko církevní
jmění, alo i statky slavné Karlovy university,
proč by si nepospíšili jejich hrdinní potomci, aby
s té doby taky něco měli? A husitsko-vlastenecký
kšett byl v dobrém chodu. Vynášel peníze, tačné

Ře See tadedaym m eristenc orají ne
vědomost po bad nikde jiode ne uč j ne
mobly. A o Huaori ga mluuilavždycky tak, jak
toho vyžadoval débtý o Bus oěkolilkrát pře
barven. „Pojďte se, lidičky, podívat! Já vám ukážu
v panorámě usa nejlepšího. Dosud sde nebylo
vídáno'“Jednou Has nabarren fermaží tak, ls
vyhitžel jsko neviané mučený beránek, který vlastač
kocišem nabyl Podámhéze00 představou jako re

U re který,agi % P tabBook W
věřil; jindy s teče a cepol me Hasstbeologa, een spor Ret prý nyní bez
cenný; jen tea Hus bade pro nás dobrý, který
bojoval za volnost myšlenky vůbec. Jabou spoustu
paresitů musil ubohý Has po smsti živit! Kašdé

poobybná exie:ence chtěla z prachu Husora, doýna wrženého, alepit avpoň několik desítek. A

do počal přece poněkud váznouti, protože| nepřinášel žádného prospěchu, začali se
lvové ohlíšeti po něčem výnosaějším — a pucovali
třebas s poníženou útlonou kliky c. k. henoolátí.

taguvmějjí.mladočechy, kdeří pro národ poetěvějia
dověji 1, nač jejich předchádcav

Pak o oředehostmíKrazičeníapevail „ba
sitský dach“, to patro s taho, jak prázě vlivní
mladečeší boufač žobřomili o c k. vyzmamnenání,
až tou dotěrností sama Vídeň byla rozmrzena.

„Díval jsem sezde ve Vádai na mladečeskoa

partaj s p p lidi, NE sdo sasinpovaliAárod;nazpůsob,jskýmjejzastmpo aDa
efákt jejich „bojování“, jak bylo líšeno českému
Mile v Názod. Listech. Dlouho jsem nemobi uvěřit,
že jeto všemožné,a dyš jsm uvěřil,nomohbl
jsem pochopit, jak jeto možné. Nikdyse miani

jazyk, aby mlgzila v C b pravý opak toho,

ozhae 4 al. ecbáchcitovalaPísně0 a ai les po kolenou do vládaí vět

máhali trafiky, povýšoní, subvence — a doma na
každé echůzi hřímali proti Vídoi a dávali si od
hlasovávat nejzařivější revoluce tý miž voliči, jichš
jména a bolesti gi byliprávě před tou echůsí za
psali do aotosů, aby nezapomněli, kam všude ve
Vídni jít. Nemohl jsom poobopit, jak možno v par

lamenté bít do mioistra a v kuloárech lézt za um
a šebronit a nota bene bít do něho 'řeňí, kterou
si takový meohrožený zístapce národa daj
ed durmalisty a potom mo zaplatil za mi jako
dráteníkovi. Nemobl jsem pochopit, jak možno se
dát volit sa poslance a přijet jen oa den, kdy se
vyplácejí diety; jak molao, drát 89 o maadát de
delegicí a potom jít hájit do Cárudimi lichváta
Komerse, a nebožtík Eia dával wi ko všem těmble
a jiným sábadám cynické výklady, ale do Národ.
Listů psal tak, jako by bylo vše v nejlepším po
řádku: všichni ti zastánci našich svatých práv
měli gloriolu vlastenectví kolem hlavy, všichni
byli vesměs Arietidy a Cinoiaaty, jakmile otevřeli
ústa, tajil se dech celéna Rakousko, a když tea
milý Eim chtěl obrátit vozem, obrátil jako dobrý
forman na dlani a obrátil tak, že nikdo obratu
nepozoroval — vždycky jel ku předu a sypil své
fráse, až se prach zvedal. Česká politika Šla jako
ten taškáři nepálený král v Andersenové po
hádce: ničeho na sobě neměla jen košili — ale
národ jásal nadšením nad nádheraým hávom jejím“

obře. Ale Machar by měl dodati, že tehdy
mladočeský novohasitismus byl v plném květa a
Jaké ted; červivé jádro mělo to pompásní nadšení
pro „reformaci“. A pak nepověděl, jak zisk z hu
sitství vztábla na sebe strana realistická, klyž
přebrala neobratným mladočechůÉmpastory.

Ostatně tací dobří novohusité měli svoje
předchůdce už dávno — uš v dobi, kdy vlaste
nectví vynášelo blavaě kriminál a kdy bylo patěsbí
zvláštní vypočítavosti s přím) židovského obchod
ního dacha. aby parasita něco z vlastenectví měl.
Již Havlíček varoval pled řeavými rad:kály, kteří
svoje „brdioské vlasteneotv:“ nabízeli za zvonivoa
minci, když 6 nimi ani jejich nejbližší nemobli vydr
žeti. A zvlášť charakteristický obrázek z doby ataro
vlastenecké uveřejnil náš proslabý berec Jiadřich
Mošaa v 13. čísle „Humoristických listů “ Prokop,
ředitel vlastenecké divadelaí společ tati, pod oími
Mošna atrádal, rozaměl výtečné vlasteneckému
kšeftu. Prokop aměl oznamovati svůj příebod
„uměnímilovoéma obecenstvu tohoto steroslavného
a vždy vlastenecky a umělecky smýslejícího měa:a“.
Zatím však jeho hlavní prací hereckou bylo pití
u sadění u kasy, a níž častěji asnul. Po předsta
vení sedi na jeviště a hromáždiv personál, Osa
moval:

„Dne 2 listopadu dávala se u nás hra
„Ďíblova bařína“. (Slora „u más“ silně sdůrasail,
jako monarchové rádi říkají „My“ místo „já“.)
Vybrali jeme hezkých pár slatých, leč pro maši
osobu nemnoho zbude, jelikož hrajems do dílů a
především máme na zřeteli zájem a blabo orých
pánů herců a panen hereček. Tož píšuteď a 33
počítejte: Na „Dáblova bařiau“ vybrali jsme 44
zlaté — plus. Nyní misus: za sál dva zlaté, m
cedule (ty jsem dělal já) zlatý padesát, hudba
čtyři dvacetníky, osvětlení devadesát krejcerů,
čištění sálu dvacetaík (taky játo čištění pro ráděl
a mic za ně nedostával) dekorování slatka (taky
moje práce), otopení dra zlaté (ale netopilo 8e);
a oyní po deaních útratách přijdou díly.. Bo
čítejte: dva díly pro mne jako ředitele, dva díly
pro naši milostivou paví šlechtičnou z Kostů (šema
Prokopova), jeden díl pro moe jako herce a jeden
pro naši milostivou paal jako berečku (mikdg ne
hrála), jaden díl na bibl:otéku, dva díly na kon
cessi, jeden na permesti, dva díly ns karderobe,
dva díly na rajzegeld ze čtace, pět dílů aa po

vsbuzení návštěvy divadla, několik díjů ennikdy nežekl) na hbělné útraty — vá tedy
šestatřicat krejasrů čistého pro vás. Ždejsou
Je vás patnáct, vesmite kašdý dra brajcary, 0
těch šest sbýrajícíhh už se bohdá spravodlině
rozdějíte mesi sebou! Někdy nezbylo mal tolik.
Te říkával Prokop: „Mali byste doplácet, ale já

šlenhetaj maf, doplatím to zavás; jen bu
ai, konsjte trpělivé své povinnosti a

vás nemine — ne-lí zde, aa omOMmsvět jistě.cd
joy dojdete. Badiž vám útěchou, še ijá strádám

(4 tolia dílů ej bral, hrabivec!), že i já
s vámi; ale nadajde jitro, že s ch obětí šťast
nější potomci posdreví Slastacu Vlast!Pro typ

vp pro ty badono, trpíme a strádáma abyst kdyni pože Jim Aeby ne. mášichsz
sontých rov vyhkrely růže A 5%

ostnčinění.“
Věra typiský půlklad.staraviaatenec! | Mojine

vás „kamnsřel jsem na.ta jím stále. předhazo
vanou Vlast, ns těseko, ©o.sejí týhé! P
Jomm býti ulastencem, protože tah. čmrodní lídý,

jeka Prokopy se. ln.ní hlásí a vydávají seza: jeji

mspravedlivé naiyg
pěee

BRRa lidaněvréby arů. Mě danabo vobaRS o mov ,
Apřece prošeti mnohoa modbokalžak o ma.
slětné lásce kvlasti, o omaretk.obětasestl.
Jentrochazapracovacýharecjest.mušém



lým. Jak působila všaki ta nejvlastenočtějšíčetba
na jshe:povaha?. Případ tskového ředitele diva
delní ěnosti není «jedinělý. Pravda, že někdy

„přijde ředitel svým podaikem o všecko. Ale na
-druhé straně zase tohle slušl zaznamenati: někteří
tací Vlastonečtí lvové jsou k personálu samá vlíd
sost, rosplývají se přímo demokratickými, bratr
skými výlevy padělaných citů; ale to Jen do chvíle,
kdy sami mic nemají. Jakmile však mohou hercům

„platit o Šesták nebo o dra denně víc, rázem z de
"mokraté jsou kavalíry, kteří-ne stýkají 8 persaná
lem jen jaho hejteení e kmény, sedají v hostinci
besky djleko od podřízených, sekýrají, jak) by
platili místo osmi destéků denně celými pětkami.
To nepravíme k haně staru hereckého. Ale právě
to jest významno, že i u stavu tolik zobošeného
vlastenectví se praktikuje leckdy zrovna tek jsko

-u sazobaných buržoů.
T.ď ovšem vlastemecké kursy hodaě po

klesly; vlastenecký klerikalism jiš tolik nevynáší
a proto k vůli dobrému z:0patření klekají boofy
stracených existencí před novodobou modlou s o.
cemokracie, před židovským měšcem, před „Volk
meu myšlenkou“, zkrátka kdekoli kyne saopatfení
výnosnější než v kanceláři vlastenecké fráze.

Jisto jest, že čím klerá idea jest světěj i

tím více se ji dá od chytráků zneužívat, tím jsJi dovede chamtivec zpaněšiti. Toho by si mdi
-svláště v nynějším čase všimnooti lidé ti, kte
křičí výhradně proti klerikalismu katolickému.
Vědyť se zneužívá bríšně jak vlastenectví, tak
vědy, pokroku a bumagity.

Kulturní jiskry.

Pokrokářský „Pozor“ napsal: „Náboženatví
pokrokové bájí do poslední písmenky (!!) vzne
Šené zásady Kristem hlásané, klerikáloí nezacho
vává z toho učení ani poslední píamenky.“ —No,
tohle tu ještě nebylo, třeba že pokrokářskádrz sat
Jest už příliš známá. Jeden pokrokářský žid napsal
v „Osvěté lidn“ veršované povídání, še vlastaé po
krokáři Krista proti nám hájí; jest to ovšem nejvíc
vidět z volnomyšlenkářských záchvatů, „dokasají

"cích“, še ani Kristus nebyl. Ale napsat, že „po
krokové náboženství do poslední písm-nky .. “
atd., k tomo už jest potřebí nadoormální chuti po
balamacení. Namanuje se tu otáska, sda ten lhář
sspoň někol.k písmenek ze zásad Kristových (hlavně
věroučných) četl

Privilegovaní vlastenci ae činí. V českém
městě Kroměříži pokrokáři při obecních volbách
propadli. Jak jenom po lé blamáži dokázati, že
Jsou Stranou reformní, upřímné vlasteneckou ? Učinil
se krátký proces. Kaučakovitá morálka pokrokář
ská vědycky si ví rady, chce-li si pomoci z tísně
a bodlá-li potrestat odpůrce. Volnomyšlenkářští
professoři Stržínek a Béňa s pokrokářem drem.
Stroseem podali proti volbám protest s tím odů
vodněním, že volební listiny byly vyhotoveny
pouze v jazyku českém a nikoli také v německém.
Tak! Panstvo, které jindy proti formalitám tolik
bouří, obytne se i protičesté formality, vyšťárá
sěbteré už dávno zapomenuté, nepokrokové usta

ph ÚU když por pro svoje cíle potřebuje.né Dychom s takovou četou proti N
aroovali p čmcům

Kdo má největší zástohu o to, že zachována
jedeotapísemnéhojazykanašehokrálovstvís io

ven?O tom podáre zajímavý dolkameatživoto.
Satiiév, koče Hrocházka,který napazl: „Hlas“

Uejš Procházka založil), valaě byl rozšířen po
celé Moravě a prospíval nejen církvi a šivotu cír
hovnímu,ale i vlasti české tím, žečelšil přísně
jako Bušil přesných forem mlavnických, v jebošto
úlépějích:bráčeli napotom všichni kněží na Moravé,
kteříč tentokráte akaro jediné ze všech stavů mo

ars) česky psali a laiky v češtině cvičili“ —
n když nectní začalo vynášet, obsadili

vadělsná,zlirnřené pole Hberfání advokáti, zištal
pareeiti a dobrodrazi, kteří kněžstvo sačali vybá
nět: s jeho národních posic a docela sačali vylu
čevati Katolický lid s národa.

V Čechách v denké polovici minalého s oletí
láska lb četbě mezi lidem vejprostšímmocně po
vsbusena „Dědíctvím Maličkýeh“. Tam, kde ku

čtení byla naprosté apaře. kde o knihu se nestál.,povídky Pravdovy, hresbargrovy a knížky „Dě
diepním“ vydávané vítěené razily si cěsta svým
popalárním sfotlem. Teprve po těch koihách stě

se do českých dětín knihy jiné — i miro
Watllkků Kdydy nabyl Katolický tisk udinilposodby vs rn Mo n koš
něhy nebyly čtoey. A odměna za Imtolichou kel
taraí činnost? laraelita ranku v ruce a požidovště
lým pokr ubdhis dnké kgira z národa.

»Volňá myšlenka“ jeví atále činmost přímo
borečnou. Volavmyšlenkáti omějí k svým bozrě

reckým cílůmvyplodára tak raffaované' prostředky,a jr pod Kn Ebyvyblaí, aby kteřís., 4* pos o to, a
odpovědí na pří

ežý

Jy

pou; to grý bude nejlep
K vá. olná myšlenka“

w ppěřáj,poč růsk hotěbe
. © a r přivésé do

J ,výší maja a pa
ve své zpupnosti hodně neptipálilo prsty! Sejdou
30 přihlášky ty, pak nopromioví pouze úřady, ale

i lid, k'erý se chová snášelivě k pokrokovým pae
ud taoobfde Alttéir prot, M tifd ne

přestávají Iháti, jak jaou dobrými křesťany, lopšími
nežkoččí.A.jakyne:zachováld k takpvýhud
teiském odpadlíkům, kteří volbách do s-m
ského sněmu hoafáů agitoval pro agrárníky tvrze
ním, že negh ani pošřebí straur katalické, Zo
stejoě venkov jest katolický? S takovými pokrytei

M si teprv katolíci vážně promluvili. A — ohlebař,
or myšlenko“,n velicebázlivý. beztrátu
jednépribranájůn drede Ikati jako předskovem. A tak dl» všěho „Volná myšlenka“ fala se
kerou do vody. A podaží-li se jí plán přece, bade
aspoň jasněji; sabrání 8e pokryteckým švindlům
na moohbých schůzích a rodiče i úřady se zeptají,
jací jsou to-cbarakterové, kteří, přísabavše ns ná
božeosko-mravnívýchovu,jdou raku v races témi,
kteří drze lhou, že ani Krista nebylo.

Proti zištnému zneužíváníumění. ji

Jakmile se ozval některý katolický list proti
neslošným obrázkům. iboed měli lidá „vyšších
mravnostoích obrorů“ p? ruce spílání o „pervers
ních klerikálech“, o „studu nestydetých“ a jiné
jizllvé názvy. A přece každý věděl, že takové
obrázky kopují ómahem oikoli lidé toužící po
amění, ale mladiei lb vůli „legraci“. Nyní mluví
proti kramaření s uméním samy „Národní listy“.
Dne 18. t. m. čteme v témž listě:

„Píše se nám: „Ve školské hlídce „Nár.
Li-tů“ bylo oadyno záslažně upszornéno na foto
pornografii, roztahující 86 ve výkladcích obchodů
e poblednicemi a 80 etanoviska duševního a ko
nečně i tělesného zdravotnictví mládeže žádáno
sa nápravu v té věci. Zlořád nestoadných foto
grafií v nuznačených obobodech vzmábá «e však
stále více. Nejedaá se tn o reprodukce slavných
obratů z galerií a uměleckých výstav, na nichž
se nudity vyskytují. ačkoli i ta jméao starého
aneb) i moderního mistra bývá začasté jsnom
posvécení prostředku nestoudné bamižsosti, ale
v prvaf řadě dovoluji si upozoroiti na svrcho
vaně urážející Serie pornografických podobizen
podle přírody. Žádný akt ani malovaný ani ko
pečně fotografovaný nemůža býti tak obscénní,
jako tyto svlékací anebo oblékací sony v tu
otech výjevů, 8 bioskopickoa věrností provede
ných a pravidelné o dvou osobách pojednáva
jících. Kozo čení haasu takových „galanterních
srtikiů“ stačí tato uápovéď, ostatně — jsoa ve
Ře-né vystaseny | Některá aluánější.závady, naší,
nají si tak že nejoblečenější z těchto fotografií
dají navrch a ostatní zaní vystrkají jenom hla
vičky. Docela bezobledná hamižnost vylo!í a
zavěsí celý „flirt“ vedle sebo, a že ti spekulanti
chystají pastva pro mládež, viděti z toho, že své
zboží vylládají všem?žně alsko. Také bývá po
Škole realistů a gymnasistů u takových výk'aiů
jako macb os eyrapu To jsou nejčastější kupci
takového zboží. Že se něco podobného trpí, js

odkudž 80 vyvážejí tyto nadity, veřejně je vylošiti,
měl by „proces verbal“ na krku téhof dne a věc
by skončila těžkou pokutou. Ve Francii vůbec
Dvsmějí se jinak prodávati než pod tak svámou
„fermeture“, obálkou, kterou může rozlepiti jenom
kupec U nás rosvěsují se na veřejné ulici jeko
nácorné vyučování zrající mládeže. Jest ještě
jeden a tice říšsko-německý drab těchto porno
grafií, daleko sprostší, poněvadž se pobybuje okolo
nenasnačitejných naturalií, ten však nezdá se být
ani tak nebezpečný, poněvadž je svrchovaně od
porný. Pedagogové a lókaří znají následek tohoto
opapírnického odvětví“ ma fantasii mládeže a o
úásledcích takového soustavného dráždění útlých
Čivních soustav netřeba ae rozepisovati. Ta musí
býti zjednáca náprava a 8 takovou žádostí musí
sonblasiti každý slušný člověk a přítel mládele,
systematicky zlořádem tím otravované.“

Hospodářská. hlídka,
Doves masaze irbska, Kdeltomin

podsim nříboaa denní porážka dosahovala40.
už 60000 kg masa vepřového a 20.000 až 30.000
kg masa hovézího. does klegis denní přípravu
mass pro vývoz ms polovici. Dobytek jest také
meoáí a hubenější. V říjau vážilo zabitá prase
průměrem 145 kg, daes váží průměrom jea 116

Mezi městy dovolenými pro vývoz už jen se
nalézají obyčejaě Vídeň, Pešť a Praha Dříve bý
vala cílom velmi Často i O:trava, teď už ř.dčeji,
někdy i města Linec, Hradec, Zábřeh, Cheb, Li
berec, jedova dokoace i Brno. Does nestačí srb
ský vývoz poptávce, která žadá větší partie, než
jaké moboa menší města odebírati. Hovězího do
bytka mnohé dny vůbec se neporáží, ani příbon
nijaký není. Celkem za těch sedm měsíců od září
d> wace březnavyvezeSrbsko dobytka vepřovéhu
asi 20.090 kusů, a hovězího asi B000 kusů. A to
v měsících, kdy jinak odprodej dobytka i vývoz
bývá nejsilnější. Podmínkou vyvážeti dobytek jen
sabitý zboršily se poimínky prodeje pro Srbsko
tak, že by dovolenéhopočtu35.000a 70000 vepřů
snad ani z polovice nebylo dosáhlo. Aspoň první
rok nel

Nový kolenisační zákom podán v u
berské saěmovně ministerstvem orby; stat má vč
novati oa 120 mil. K ua utvoření statků střední
velikosti, které v Uorách jsou velmi řídké. Roz
umí se samo sebou, že by kolovisace a tvoření
nových středních statků šlo jen na prospěch ma
darisace.

Zelinářství. Dle statistických dat přive
seno roka 1907 do Rakouska z ciziny 301.682 g
seleniay (3016 vagonů); z Uher 154 286 g, naproti
tomu vyvezlo se z Rakouska do ciziny 284.117 g
seleniay, do Uber pouze 22.679 ag.t j. 227 vag.
Celkem dovezeno do Rakouska 4587 vagono zele
piny, což representuje samu přímo0aromnou. Kdyby
Cizina z pěstování zaleainy ic neměla, nepášto=
vala by ji. Dobře píše fHospodátský list Chrudim
ský: Ty časy, kdy bylo možno zeleninu za babku
sohnati, už jsou ty tam a nevrátí se. Když jsme
probírali otázku vylidňavání venkova a bíječný
postup v zalidňovácí měst, ukázalo se, že tento
neobyčejný vzrůst měst vyšaduje kolosáloí roz
moožení i živo:ních potfeb, hlavně tedy potravia.
Nad z'rátou trbů ječmenátských bofekujem> | bu
d oucnosti vývozu cukru našebo 80 iekáme, ale ne
chceme se přikloniti k tomu, do čeho uás poměry
přímo nutí a lákají. Pěstování a vušení seleniny
ať nám nahradí to, co v jiném obora domácí pro
dukce zvolna strávíme.

Zemědělství v Srbsku jost nejdáleži
tějším sdrojem výživy srbského lidu a zaměsthává
se jím 849, všeh) obyvatelstva. V Srbsku není
volkostatkářů; jsou tam jen menší rolaíci, Mtbří
8e O zvelebení semědělství nevalné starají; h 
daří se, jak se hospodařívalo před stoletím | Bur
biřování intensivního bospolaření, meliorování půdy,
zaváděníhospodář.atroj a j, překážínetolikone
dostatek odborného vzdělání, ale také nedostatek
hmotných prostředků nezámožnéhoa rolniciva. Ce
krovka pěstuje se teprv odl něbbířka let, kdy byl
založen v Bělehradě cukrovar. V ovocnábatví jest
nej :dležitějším pěstování švestek. Vůbec přírodní
poměry v Srbsku jsou pěstování ovoce velice příž
pivými. Hlevotm pramenem výživy srbského rul
nictva jest chov dobytka.

Návrá na nrušení pozomkové daně

podalida 17. t. m.maříšakéradě poslancinašiProkop, Šabata,Šechl a soudrazi: Zákony ze dne
24. kvétna 1869 f.s. č 88 a ze dne 12. července

1896 f.s. č.121byla daňpozemková dppravont 8 vrtiagentována, kterýto kontiogeat dlevygočteného
tak zm čěstéhovýnosu katastrálního jednotlivých
parcel! byl rozdělen. Ježto národobospodářské po
měry od roku 1869 velícp se v soprospéch zemů
dělství změnily hlavné tím, že téměř veškeré plo

br Uoeryzapožádání.



diny v ceně klesly a výrobní náklady se sdvoj
aš strojnásobily, vyšetřený tehdy čistý výnos
naprosto dnešním poměrům neodpovídá. Vuvážení
tobo, že nepřízsivými hospodářskými poměry se
rolnictvo: velice sadlnšilo, dále v uvážení toho. že
na sákladě této tak nespravedlivédanětéž veškeré
adtonomní dacě se odvádějí, Jeví se dnes pozem
kové daň v této formě naprosto pespravedlívou.
Proto podepsaní navrhují: Budiž dab pozemková
zrošena s úbytek státních příjmů tímto zrušením
nastelý nahrážen buď Jednak daní s přepychu, jed
nak osobní daní s příjmu, jež budiš neobmezeně
vzestupnou. V obleda formálním navrhoj: me, aby
tento návrh přikázán byl výb.ru beroimo.

Rtleaějí1 nerosěj

aE dětskévozíky

ae
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,

Skvostné dárky

v Hradci Králové.

Žádejte cenniky.

ke všem příležitostem

jsko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
KS jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

E


M nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obelaha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

NÍ

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
u Hradci Králové,

přijímá vklady na knížky
==za49 až5" =
gp- Složní lístky na požádání zdarma. "U

| nejlepší jakosti

Vi úvěrníspolečnost
i (proti Grandhotelu) ::

úrok a to dle výpovědi.

Uhl oonejlevněji.«

ESDMG6DMSD 88DX 663X

ŽJan Horák,soukenník

Á Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
S nejnovějších druhů pravých
x vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
. zemských.
Cetnů úzmámÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze meho ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňe, prosím, malou objednávku na

x zkousku.Veleojemnélátky na taláry.
(Též na oplátky bez zvýšení cen!

xGEDG8)XA8DX 6DXGBB

CeXBYUXIX6DXGBXEBI

X

Doporučujeme

Nejlevnější nákupní pramen
tak

806dešpromadlyakroj Ae vyváy =
kměšskýchkolárkůa náprsenek | 5SAPONIT s. . svůní fialkovou.odfirmy

Fejgl A Byčiště $| |JOXEFJELMEKOME
Mradeo Králové. piste sl oceny.

Divadelní ulice.

Prádle — Nákrčníky — Deštníky.
Šle — Kapesniky — Rukavice.

Šněrovačky.
Výhradní prodej „Triamfaly.“

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P. J. Beštudly, faráře vo Týprashtieleh)

čuje P. T. veledůstojn. duchovenstva|

O00000000000000000000
Ř00000000000000000000

©0000000000000000000000o

ZIKTTTAKUTTTCE"4 doporu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod x
všech kostelních paramentů, k

praporů a kovového náčiní.

PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍHROBY.
KRIŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ 1 MALOVANÉ,

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ.«

Klečící „ANDĚLÉ“
ATĚLA PÁNĚ

ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ).

[0BRAND20E

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce) 

JESKYNĚsP.M.LOURD. S odbornýpk SE) — umělecký zárod —
JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE ki Ko —

SOLIDNĚ,vyusně A LEVNĚ . : pro malbuDOPORUCUJÍ UCTIVE =

P. BUŠKA SYNO VÉ + Ja 8 oken kostelních.
v SYCHROVĚ. JSA PRAHA.

JH + PREDVT - 8. 146 st., Malé Karlova
a Š ul. čís. 29nové blíže Ma: 1 lého náměstí, dříve přes

A 60 roků na Malém nápo měst: pod loubím) dopo
i : ručnje tej

Prmní český katolický zárod ve Yldní

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

GEM“ stelních rouch,
s ©korouhví (balda

chinů), nebes a

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému i
guralnímu provedení G

„ see 1 se delemými
"zál (e rámy, sllčmí vsasením.

Veškeré rospočty, skirsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OB" Nesdetná veřejná | písemnépochvalná uznání.<
Založeno roku 1830.

AHED)
88)

bys

spolkových prapo
rů; na požádání Rozšiřujte
obstarám též ko- , |m Časovéúvahy!!atd.

10Vídeň, ;am
VII. o., Kaiser

straese Ó.,vedleLa- Velodůstojnému

saritakéhochrámu duchovenstvu a .
Na ukáskusasilá slavným patronátnímúřadům dovolnje si dope

proělit veškeré kostelní nádoby a
ní a to: monstrance, balicby,

cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, Kropenky
atd. ové výroby, předpisům
církevním vyhovojící Btaré před
měty opravuje v půrodní intenci. a
v ohni zlatí a stříbří nebo protř do
platka se nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
káésku franko bes závsznosti konpě.
Všeseposíláposodomné.Prdcsruční.

se vše franco.

K
Pp.sklenářům a zahradníkům

. nabízíme sklo tabulové do pařeništ

b [10kg tmele skle nářského222K24krát?á cm po Il
2Akrát?6 cm po 18 h

p 24krát90 cmpo lé hb . +
: Sokrátaj cm po 18 p| Sklenář. zaručené VySk. | Syšedveškerýchslolých 6 stříbrných blenotů, jaka:

P8krátš0 cm po 16h | diamanty kus za Ó K. | madenek, křížků, pratýnků,náramků ad. 3;
S0krát30cm po 17 h Dodácím prsteny, tabatěrky jídelní náčíníze stříbra pravého
30krát32 cm po 19h kamkoliv drahou. 1 čínského vědyma skladě. éStaré slato, stříbroza drahobemy kupuje sa nejvylší

JAN STANĚK,
pasiř a cisolour

"Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. a..

oeey

m————ě—0>>>.— K. V. Skuherský,
c. a k, dvorní dodavatel HradecKrálové

proti hotelu „Merkur“.

—=

olínskou cikorku!



v olš o, aby esásí aanozo bylovyhraženo
. 6 konforedtl, v níž by se postavilo po
bok Srbsku. To byla sprcha pro Srbsko nejbo
lestnější. Hlavní ochránce Srbska kapitalóval
a tak bojovné kraby srbské ccitly se v na
prosté berradnosti. Jiří se vzdal práva násled
pictví; horečka válečná utichla, jeko kdyš do
velkého plamene pastí se silný proud vody.
Avglie a Francie ještě naléhaly, aby eoRo
kopeko podrobilo anglickým názorům 0 dal
ším uspořádání erbské otázky. Vídeň však dala
na jevo,še se nemíní podvoliti, še již déle ne
sečká, ale zakročí, nepřistoupí-li Anglie na
návrhy rakooské.

A nato 31. břesna odevsdána bar. Achreb
thalovi tato srbská nota: „Vzhledem na dří
vější notu srbské vlády ze dne 14 března
avědšící rakousko-uherské vládě, jakož i proto,
aby bylo odstraněno veškeré nedorozumění, jež
by moblo z toho vzniknooti, obdržel erbeký
vyslanec rozkaz, aby podal c. k. ministerstvu
zabraničních záleřitostí tato vysvětlení: Srbsko
uznává, že nebylo skutečností, v Bosně nastavší,
ve svých právech dotčeno, še se tadíž přizpů
sobí rozbodoatím, jež učiní mocnosti vzhledem
na článek XXV. berlínské smlouvy. Srbsko vy
hovuje radám velmocí a zavazuje 86, že upnstí
od protestu a odporu, jež od minalého říjoa
aonexi kladlo, a zavasoje 6e dále, že změní
směr své nynější politiky vůči Rakousko
Uhersku a še bude na příště s Rakonsko
Uherskem šíti v přátelských, sousedských po
měrech. Na základě těchto prohlášení, jakož i
v důvěře v pokojné úmysly Rakousko-Uherska
avede Srbsko svou armádu, pokud jde ojejí
organisaci, rozložení a effektivní stav, opět na
stav z jara roku 1908. Odzbrojí dobrovolníky
a čety, propnetí je domů a zabrání na svém
území tvoření nových nepravidelných sborů.“

Ovšem že nota tato byla ve Vídni příznivě
přijata. A tak válečné nebezpečenství jest
aepcň pro doblednoo dobu zažebnáno. Tak
prohralo Srbsko svůj rozběb bez boje na celé
čáře. Slovanětí diplomaté vůbec celkem bráli
smutnou přitom roli. Kdyby mebyl ruský mi
nistr sabraničních záležitostí udržoval mesi
Srby a Černohorci klamné naděje, mohl být
pokoj až dávno. Tři státy nemasíly vydati ob
rovské eomy na mobilisaci vojska; nebylo by
slzelo tolik postrašených čen a matek, jicbž
mužové a synové k vejeků byli povolávání,
nebyl by otrpěl obchod a průmysl tolik škod.
Teď ať Klofáč srovnává svoje veliká slova
s drenou skutečností. Srbsko, které chtělo svými
požadavky rosšířiti svoji moc za hranice, má
nyní nejtrapnější starosti s vlastní domácností.
Ji telegramy ohlašojí, jak za s7iřených po
měrů vnitřních král Petr chcese vzdáti jménem
ovým i jménem celé dynastie Karaďorděvičů
srbského trkno. A co bude pak? Dostanou Br
bové bystřejšího a pečlivějšího krále? Jiš psBÍ
problašoje se, že velmoci nestrpí provolání
srbské repeblíky. Kóž těžce zkoušen Slovan
stvo konečně došije se šťastnějších ohvill Aby
Pek novým nepokojům se předešlo, jest roz
hodnou povinností Rakouslná, aby se o přivtě
Jené slovanské země oteovaky staralo -a nedalo
je vyssávati od cisineů. Tak 00 vživRakosoka
na Balkéhěotuří nejlépe.

OASOPISY
A NOVINT

vfechovropakýchjasykůs donáškoudo domu
' vpůvodních cenách dodává rychle » správně

B. E. Tolmana
„v Mradoi IErálové

(Zaledeno r. 1888).

Novýjizdní šády.

odA

djaným slovem všech přátel roz
VAaskutečňnje ae sice pasvoloa, zato

však velei ryčhle vzrůstají na jeho účet dluhy

obce Přejaké, tá 4i, kdož-heslyono prvnívyslovili, byli toužili,jak nepatrné úspěchy.
Dese.snjm uskotečněním obci Prašské,jistéby

o s
voje Pra

je byli raději pomechalipro sebe. Z připojo
vánípředm nemáPraha e nemátaké její
obytatelstvo deposad přašádaého prospěchu,
ješto v tom poměru, v jákém vsrůstají různé
vymoženosti v přípojovaných předměstich, jsou
odstrkovány a sanedbávány potřeby kmenových
měst Pražských, v prvé řadě Menšího M
Pražského. Zatím co ee účet obyvatelstva
pražského boduje nespojení elektrickom drahoa
do obcí předměstských, již připojených nebo
připojení vetříc hledících, nemá na příklad do
posud Malá Strana se středem Prahy leč jenom
nedostatečné spojení jedním antomobilem po
starobylém mostě Kariově — nehledě ku spo
jení elektrickou draboa po novém kamenném
mostě u Národního divadla, kteréžto spojení
jest neobyčejně zdlouhavé a doposud nedo
statečné.

Že podobných příkladů jsou celé řady,
netřeba sage a do omrzení opakovati. Obyva
telstvo v předměstích těší se dnes výhodnéma
spojení drahou elektrickou, jest o ně posta
ráno v ohleda zdravotním i bytovém mnobem
lépe než-li o obyvatelstvo pražské a podobně
i v ohledu školském. V předměstích bodaje se
dále dokonalá kanalisační síť, zdokonalojí se
dlažby, opatřuje se osvětlení; a v Praze?
V Praze ponechává se zatím památný kostel
av. Václava na Zderaze zkáze, až rozžuype8e
v rosvaliny — — Dlahy obce pražské při tom
vsrůstají úžasnou měrou, miliony se povolují
na Staroměstské radnici pražské zcela bez
starostně, bezdebaty, pouhým zvednatím raky,
stále nové a nové. Povážlivé toto hospodaření
nemůže vésti a také nepovede nežli k úpadku,
ba k bankrotu obecního hospodářství pražského,
které nemohlo se doposud lépe presentovati
než-li procesem, který projednáván v těchto
dnech v Praze s některými správci obecních
dvorů pražských, kteří nejen avoji drůbež,
nýbrž i svoje koně dali si krmiti v obecních
domech na účet obce pražské. Kam podobné
bospodářství v hlavě i údech povede, nežli
k bankrotu? Json to poměry, které dozazují,
že Staroměstské radnicí pražské doposad ne
dostává se oné pevné raky, která pevně acho
pila by se otěží rozmařilosti a strhla je opět,
nežli bude úplně pozdě.

Nesmyslné hromadění dlohů na účet praž
ského poplatnictva mělo by již přestati, neboť
nadcbází skutečně nejvyšší čas. Došloť tak da
leko, že Městská spořitelna, tedy ústav samým
městem Prahou založený, byla již nacena od
mítnoati obci Pražské žádané půjčky — aby
nebyla nucena jednati proti svým stanovám — —
Kéř manie rozmnošování dlahů obce Pražské
dospěla ka svému kooci, tím více pak manie
dělání dluhů k vůli — připojování předměstí!
Obecní starší, kteří jsou na radníci dnes, a
zítra kdes — — nedovedon snad ani pocho
piti tu velikou zodpovědnost, která na ně byla
vložena vysláním dó obecního zastupitelstva —
a proto musí býti upozorňováni kdekoli možno,
že jsou epoluvioní nynějším hospodářetvíth, kde
obeení finance spějí stále k úprdku.

Jsou-li tito mužové unášení manií dělatí
dlehy, af se konečně vspamatojí a přestanou
dělati zatím aspoň dluhy — — pod zádtinkoa
potřeb předměstí | .

JUDr. Karel Groš opět prašským starostou.
Diky neprosiravosti a obabostí vedení sdrušekí
strany národní čili staročeské na Staroměstské
radnici zasedne po instalaci JUDr. KaralGroš
opět na primátorském stolci král. hláv. měsťů
Preby jeho svoloeco miafečeiýdh obecních

v době oplynulé čínsosti starosteňnské drů
Grošče doslával kraté rány a vyvrcholil ve

stranoechyby starosty dra Gřoše v minulostí,

dovské firmy, kompromis s pražskými židy a

českého sdrušení v-rukoo dobře zoámébo rytíře
s Littengriina, a- vyslovíme nepokrytě avůj ú
sudek v ten rosum, že starosta dr. Groš, má-li
sůstaviti svému úřadování památka takovoň,
jakou jako starosta: pr města vkrálovství
Oeslkém:sanechati po adbě má, že masí obrů

ho.doposvdovládalo,i svou činnosti. Musí dbáti,
my: události, které jméno

smýkaly kslétn a blátem,
úašt co nejtrap

všdý jenom s velikou
trpkostí dro Arošovistotošňuje

ve nynější badočstvýví v Prazu jský v málokterém: pohla politické strany — a

proto ať je body aspoň hledí v poslednícuchránit — ostádných stár, nemůte-li

Jeho- štít pyoovvá na Staroměstské rudoicičlstý na parbáťko budoucnosti — —

máteřé českých

oěji a kterých bude
vspomínéno.

©

Vyrovnejte nedoplatky
se Obnovu a vé Uvehy.

Obrana.
© valné hromadě Jodnoty sv. Ho

thoda vo Vičmí. O svátku Zvěstování Panny
Marie uspořádána valná hromada Jednoty ev.
Mothoda vo Vídoi sa předsednictví poslance
dra Ant. Cyr. Stojana. Z celébo jednání věc
ného vyznívala žalost katolických Čechů vídeň
ských s oprávněný stesk. Jedoota oplakává svého
nezapomenatelného předsedu zemřelého prae
láta dr Ant. Horného. Radaje ve z toho, že
sskoupen kostel a klášter pro české řeholníky
a stálé české služby Boží. Co brstka Polákův
a Vlachův, jakož i cizozemeů Francoazův od
dávných let ve Vídni již má, to teprv po pra
olch trpkých, po svízelech hrozných a přemno

ýoh podařilo se českému lidu ve Vídni, jenždle úředních zpráv počtem více neš 100.000
duší ve Vídni bydlí. Dle pokladniční zprávy
má Jednota sv. Metboda 317.638 K dluhů. Ví
deňští Češi katoličtí přinášejí oběti pro služby
Boží a pro kostel převeliké. Jest to převalnod
většinou naprosto dělnický lid, jenž od úst si
utrhoonti musí, aby dílo nade všechnu pochyb
nost Bohu milé a pro vídeňské Čechy předů
Ježitépodporovatimohl. Jedná se téžo časné
a věčné blaho. Sami vídeňští Češi si nepomohou.
Nelze říkati: „Ve Vídni dost peněs, nač tam
ještě postlati peníze ?“ Není to pravda. Z Vídně
rozlévá se zloba i dobro po vlastech oašich.
Nemůže býti lhostefjno, přijde-li, navrátí-li se
v náboženském ohledu náš rodák domů zka
žený anebo náboženských povinností dbulý.
První je kletbou a neštěstím pro domov avůj,
drohé štěstím. Přispěj každý, čím můžeš a ne
očekávej teprve zvláštní prosby. Adresa zní:
Jednota sv. Mothoda ve Vídni III., Rennweg 8.
— Všemohoocí Pán badiž přeštědrým odpla
titelem a odměvitelem každému dárci!

u Kdo te chtěl přesmrtvoly katolíků
jíti s vítězným márodnímpraporem ku
předu? Dr. Pacák v Katné Hoře dne 28. března
promlavil mimo jiné toto: „My jsme měli a
máme svůj veliký program státoprávní, prográm
velikého dosahu, ale také program, kterého se
dá dosábnouti jenom v dobách abnormálních.
My neměli programo pro dobu normální a ne
měli jsme programa, abych tak řekl, pro ak
tuální potřeby. Veliký státoprávní prográm
se neuskutečnil a všeliké malé věci, které se
dosáhly, považoval náš lid vzhledem k veli
kóma programu státoprávnímu sa nic a buzena
tím stálá a stálá nespokojenost. My jsme lidu
věci nevysvětlili, pravdu nepověděli, ponechali
jsme lid v rokou nesvědomitých, které tohoto
rospora mezi skatečností a ideálem vyušili.
Bylo by tedíž zapotřebí, abychom se tešli a
vedle velikého programu státoprávního vybu
dovali si program aktaální a veďle toho pra
covní program pro nejbližší dobu, abychom tak
dle času a potřeby dobývali hospodářské, sodi
ální a politické potřeby našeho národa, pří
tom připravovali cesty našim programům akta
úlním a velikým, ideálním státéím, tak aby
chom oa jedné straně krok za hřokempodé
hati potřebám našeho lida a na druhé straně
budili sájem a lásku jeho k velikým našíte
státním ideálům. —Při Ibučení se spořitiekým
životem povašeji za avoa povinnost hříchy své
spytovuti a nápravu zjednati. Poctivě se při
znám, že neméně jako jiní mám naotbě tn
týž břích: v tom jeme chybovali, že jsme ne

k odili mesi lid a jemu plnou pravdu nemlyo .

Věra' zajímavé doznání jednoho s lepších,
pilaých pracovníků strany mladočeské. Tehdy,
když se za čilé pomoci paetorů fanaticky čtvalo
proti iatolíkům a proti dra Riegrovi,měli ra
ději pánové přemýšleti, jak by bylo Jse semi
nenti celý národ pod arčitž, důsledný a vý
sbedný program. — Ovšem mindočeši málokdy
pomovali lid věemě,stěíalivě. Alejakmile začal
červenec, běhali s Lžipogiovým patštletem od
místa k místa „poučovat“ o Husovi — vlasíně
nesbadně čtvát proti katoliotvu a tak trhatá
národní jednota. Jaké jedovaté střely vypou
štěly přitom pověstaé„Šípy“, o tom banba
psáti. Akdo teď odnáší to nevlasteneské řádědí

pollnáno, ustoupivělob « vebojného kolbišté?eď.platí za ta divokou romaaci účet národ
celý a za cbyby předchůdců těžce trpí ti o
pravdovější pracovníci mladočešší, kkařípoznali,
šenatno obrátit. Nemyslí však Jeho Erc. dr
Pasák, že ten aebespyt jest značně opozděný
a teď málo vydatný ? Klufáčovastrana ovšem

jiš o výmluvně dosvědčuje, že ae z dějin adenní skošenosti ničemo přinčiti nehodlá.

Politický přehled, :
Ministr presidené bar. Bienprth pat Uš

204 dobrém rozešel s poslaneckou snůmornot,
Iatesá mu vyřídila vče 00 si přál. Oršem sh
olabs o to nesmí pidítaté: sobé, v-tom hlapní
úlohu břále (eatohrát brozivá zahraniční-6:fie

( 800, V posledot obvíli na kvap: přijaty osnovy



zákopů o potírání moru hověsíbo dobytka,
Jioní nákazy a o povinoě desinfekci | Schvá
ba též resoluce, kterou se žádá zřísení vysoké

zvěrolékařské školy v Praze a vyučovacím ja
sykem českým a resoluce ta přikásána rospoč
tovému výboro. Přijata i předloha sákona o
zákazu ošívácí bílého a žlutého fosfora při
výrobě sirek. Po návrho dr. Mayera vláda
smocněna opraviti satímně na základě největ
ších výhod obchodní a dopravní poměry 8 0
němi zahraničními státy (Srbsko, Ramunsko a
ostatní státy balkánské), se kterými jest nutno
obnoviti nynější úmlavy. Provedena i volba
výboru pro vyvazení pozemků z dlobů Opět
ným nárazem na vláda a novým připomenatím
ber. Bienerthovi, že tak dále dlouho to nepů
jde, bylo blasování o oávrbu dr. Kramáře proti
vydání pokladničních pookézek vládou. Slovan
ská Jednota souhlasila s podáním návrhu dra
Kramáře a usnesla se hlasovati pro pilnost,
ale členům Jednoty ponechána volnost hlaso
vání s obledem va vášoon situici zabraniční.
Návrh sice padl, ale bar. Bienerth poznává, že
se Slov. Jednotou masl také jednou počítati.

Po šťastném výsledku jednání na říšské
radě cbystá se vláda v dubnu po svátcích svo
lati sněm království Českébo ke krátkému za
sedání. Za tou příčinou pozváni badou ke kon
ferenci s vládou němečtí poslanci z Čech, aby
rokování sněmovní bylo klidné a nejdůležitější
věci byly vyřízeny. Stálé doprošování se, jako
by jen Němci byli v Čechách pány.

Jmenováním soadců v Čechách dle slov
ministra dr. Schreinera vyhověno prý bylo
přání německého obyvatelstva potud, že do
německých míst jmenováni jsou soudcové ně
meckého původu a že tentokráte není do žád
nébo německého místa jmenován úředník, jenž
by nebyl Němcem. Naproti tomu jest několik
českých úředníků z německého území v Čechách
přeloženo do českých okresů. Vyplní-li se slova
něm. ministra, pak ovšem v českých krajinách
neměli by býti ani němečtí úředníci.

Při zemských volbách ve všeobecné kurii
v Korutaosko dno 24. břez.zaznamenávají vzrůst
hlasů křest. sociálové a 800. demokraté, úpa
dek němečtí nacionálové.

V říšském eněmu něm. promlovil říšský
kancléř kníže Bůlow obsáhlou řeč o zahraniční
situaci, v níž ovšem největší pozoraost věnoval
annexiBosnya Hercegoviny,oplývajesebechvá
lou, chválou německé věrnosti, braje si nmzá
chrance Rakouska v této těžké zahraniční krisi,
aby si nás v Rakousku tím více Německo za
vásalo pro případ zápletek zahraničních, a po
jistilo si roshodující vliv německý i ve vnitř
ních sáležitostech říše.

Srbsko povolilo konečně nátlaka mocností
a mezi ním a Rakooskempočíná se spor klidně
vyřisovati. Srbsku badoo prý pro jeho nynější
dobrou vóli poskytnuty výhody: Volný průvoz
zboží Bosnou až k moři v ozavřených vago
nech. Zabespečení stavby dráhy k moři. Pro
hlášení neutrality Srbska dle vzoru podmínek

platojeh pro Švýcarsko.—Zloduch Srbska princiří spěchá do ciziny a místo jeho v nástup
niotví zaujímá bratr Alexander. Na drahé
straně však pracuje prý 8e tajně, aby mezi
Srbskem a Černou Horou vyvolán byl spor,
aby oynější královská rodina srbská byla se
země vyčtvána a králem prohlášen černohorský
princ Mirko.

Z činnosti katol. spolků.
Konference mládeše. Sdruženíkřest.

soc. mládeže východočeské sve mládež a její pra
oovaíky s Podkrkonoší ku konferenci, která se
bude konati v podělí velikonoční dne 12. dubna
o 1 bod. odpol. v Šonově v hostinci u pí. M. Ba
rešové. Pořad: Národnostní otázka: p. V. Be
obyaka. Organisace dívčího dorostu: el. Milča

Kósařová.Úkolyorganisaso mládeže:p. Jiří Orlický.Naše sitaace: dp. J.
ků jednotlivých organisací a volné návrhy. Žádá
mo všechny organisace mládeže, aby tuto důleži
tou konferenci v největším počtu obeslaly. —
Jan Lad. Petrásek, starosta.

Opočno. Spolek křest. sociální na Opočně

předá na Květnou neděli dne 4. dubna 1900 o. hod. odp. v sále Kodymova národ. domu na

OpočněP pro své členya jimiuvedenébosty. nášeti bude vys. důst. pán Th. Dr. Fr.
Šulc, kanovník a professor v Hradci Králové, o
bitvě na Bílé Hoře. Zveme uctivě olnémi bratrské

a organisace katol. národní klyjné účasti.sE
ýbor
Bonemice. národně katolické

ro místo a pořádají na Květnou ne
děli 4. dubnave3 hod. odpolednedůvěrnouschůzi,

a n hos ro + A stací nášvsáca noRnava ovuta
SUDr. Jos. Myslivec,Hlský poslanec s raky,

„mužii ženy,hlastese včas o
maci, neboť v deg schůze vydávatí se nebudou.

Legitmecemalno nh múřadě-€ důvěníků: , Jeníka,

lm. Valoutya upl B.Balenrové.Kde po scbůzí

legitimaci .odevsdá, přistoupí a blásí 00 do řady
stranynaší, což vezmětena mílé vědomí. Při
slední schůzi vysdp. kanovníka dra. Fr. Šulce
s Hradce Králové učinilo tak 287; proto jem
hoašť,ať ukážeme, še my katolíci jeme sílsl
Všichni, kdož dobré vůle jste; dostavte sel —
Zdař Bůbl

Žleb. Chválovice u Bonova ». D.
Naše sdružení mládeže jak náleží se taží. Dne 28.
března b. r. pořádalo sdrušení evůj prvý divadelní
kus, k němuf vybrána veselohra „Bibý Janeček“
čili „Divotvorné honsle“ od A. Wolfa. Ač poprvé
vesměs všichni účinkující stálí na prknech, mosím
doznati, že souhra byla bezvadná, přirozená Mile
nás překrapila přítomnost všech pp. duchovních
s Ronova n. D., s nimiš k nám savítal též p. ka
novník dr. Frant. Šulc £ Hradce Králové, meška
jící za účelem přednášky toho dne v Ronově. Gra
tulujeme z plna srdce naší sdružené mládeži ve
Žleb. Chválovicích a voláme: Ku předu, směle
vpřed| Mládež ve Cbválovicích může býti vsorem
organisacím na osadě! „Zdař Bůh!“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Vyznamenáníjsou: p.

Ferd. Zajíček, vik. sekretář, farář v Holicích, jme
nován správcem vikariátu Pardubického; p. Frant.
Honců, kaplan na Novém Hrádku. obdržel farní

syrodalie. — Ustasovení jsou: p. Jos. Cvejn, ad
ministrátor, za faráře v Klukách, p. Karel Men
singer, administrátor, za faráře v Hronově; p. Fr.
Plichta, kaplan v Lázních Bělobradě, za faráře
v Levíně; p. Fr. Kořínek, admicistrátor v Levíně,
za faráře do Hnátnice; p. Aug. Michálek, kaplan
v Jablonci n. J.,za kaplana v Heřmanově Městci;
p. Jan Říb, kaplan, za administrátora v Libča
nech; p. Jos. Macák, katecheta v Jablonci, za ka
techetu v Dobrušce; p. Frant. Paulus, kaplan v
Ložci, za kaplana do Žebuně; p. Ed. Franc, ka
plan v Žehoni, za kaplana do Lužce; p. Jos. Ka

uo, 8vob. pán ze Svojkova, kapl. v České Tře
vé, sa kaplana do Ouetí n. O.; p. Ant. Máka,

kaplan v Polné, za administratora do Sopot; p.
Karel Kučera, kapl. v Přibyslavi, p. kapli. do
Polné; p. Al. Dolák, koop. v Nížkově, za kooper.
do Nového Hradce; p. Rad. Mendl, koop. na No
vém Hradci, za II. kaplana do Kuklen; p. Frant.
Mareš, koop. ve Svojanové, za kapl. do Přibyslavi.
— Na odpočinek vstoupil: p Frant. Král, farář v
B. Oujezdě. — V Pánu zesnul: p. Jiodřich Fiala,
vikarista kathedrálního chrámu Páně v Hradci
Králové, + 25. březnu (naroz. 1879, vysv. 1903).
— Uprázdněná místa: Sopoty,faru, patron. Edu
ardiny kněžny Kbevenbillerové, od 1. března;
Bílý Ujezd, fara, patron. brab. Bobuše Kolovrat
Krakovský-Libsteinský, od 1. duboa b. r.
. Ne katolický sjezd darovali:Křest.soc.

liiový spolek pro Holohlavy a okolí 15 K. Křest.
jednota sv. Václava v Dobrušce 30 K. Chudé ka
tolické jednoty (9) neprošeny zaslalyjiž K
235. Důstojné duchovenstvo vikariátu Hradeckého
(venkov) 120 K(po 10K: p. vikář Soukup, vldpp.
faráři: Martinec, Vitvar,Kotrbelec, Kařil, Břeský,
Jičínský, Procházka. Po 6 K vldpp. farář Váňa,

adm. Říb. Po 4 K dp, kaplani: Dolák, Kristián,Mazač, Sobota, Mendi, Boštik, p. katech. Gyurko
vies). Po ó K: vldpp. farář Nosek v Nekoři, J.

ous, forář v Křížlicích. Zaplat Báb! — Pro
síme, aby příspěvky pro ušetření porta zasílány
byly cheky č. 1701,snějícími na jméno „Aotonín

rubý v Hradci Králové“. Cheky ty zašle na
dání Biskupská knihtiskárna aneb Přípravný
tét sjezdový.
Program pro řádnou schůzi měst

ského zastupitelstva v Hradci Králové,
jež konati se bude v úterý, dne 6. dubaa 1909
o4. hod. odpol. v zasedací síni. 1. Zpráva 0 re
visi účtů obecních za rok 1907. 2. Předloží se ku
sohválení hospodářský plán městakých lesů Králové
hradeckých pro rok 1908-09aš 1917-18. 3. Návrh
ba zřízení ústavu pro výroba dětského mléka
v Hradci Králové. 4. Návrh zdravotní komisse na
sjednodušení prohlídky mléka. 5. Vyžádá se schvá
lení reversu stran jmenování ředitele a def. sil
učitelských Jubilej. měst. dívětho lycea císaře a
krále Františka Josefa I. ve smyslu vyřízeníc. k.
min. vyučování ze dne 25. ledna 1909 č. 20.184
1908. 6. Vyžádá se schválení ku prodloužení po

tků jatečních. 7. Rozhodne se o požadavcích
odního družstva pro úpravu potoka Piletického.

8. Žádost „Společenstva pro stavbu úřednických
domků“ za zavedení vody užitkové pro úřednické
domky. 9. Rozhudne se o žádostech sa směnu par
cellačních podmínek pro blok A na Eliščině ná
břeží a pro blok O v Pospišilově tř. 10. Návrh
na změnu typu transformátorů pro elektrický pobon

ump v městské hydroelektrické stanici a Da po
kandelábrů dle offerty fy. Křišíkovy. 11.

Stane se ošnesení o převzetí nadace založené vele
důstojnou kathedrální kapitulou v Hradci Králové
pro neschopné ku sloužení ženské osoby. 18. Návrh
na zastavení požitků nadání F. X. Laušmans pro
studujícího vyšší reaiky v Hradci Král. 13. Žádost
p. Antonína mana, městského assistenia, za
udělení titola IL městského stavitele a úpravu
tlužného.14.Udělícejednašpitálekáporoomužská
a jednaženská. 15. Dotasy.

, | Sebůze městské rady dne 30. března.
Účet ze apráry domu čp. 196 za rok.1908 byl
schrálen. — Vodaímu družstva v Hodědovicích
vyplatí se příspěvek částí K 92809. —Bylo vzato
na vědomí, še p. J. M.Rezímovi, bostinskému, byla
udělena koacesse hostinská a výčepnická v domě
čp. 385 a že udělení téže koncasse pro dům, jenž
vystavěn býti má na stavební parc. č. 8., bylo p.
Václavu Brskovi odepřeno. — Požitky v úbrnoém
obnosu K 32 z nadace Arnošta Bradybo, lókárníka
v Praze, vyplatí se dne 10. dabna t. r. M. Šnaj
drové, 65 roků staré, Jos. Šimkovi, 74 r. st., Al.
Jiráskovi, 71 r. st. a Čeňkové Aoně 74 r. st. —
C. k. ministerstvu železnic podá se žádost, aby
vlak č. 208, vyjíšdějící z Pardabic o 12h. 40 m.,
vyjížděl dnem 1. května o 40—Ď0 minutpozději,
aby získal tam připojení na oba rychlíky státní
dráby od Vídně, Brna s Praby. — Uděleny byly
2 podpory mimořádné, 3 řádcé, 1 příspěvek na
byt, 3 podpory byly zvýšeny, 2 žádosti o příspěvek
na byt a 1 za řádnou podporu byly zamítnuty.

Za $ Jindřichem Fialem. S modlitbou
na rtech a se slzou v oku v brob jsme uložili kollegu
svého Jindřicha v den, který chmarami svými bez
břejivébo paprsku slunce jen rozmnožoval smutek
všech přátelských a bratrských duší, jež u vzácné
účasti poslední mu dávaly 8 Bobem! Tak sáby
opustil Hradec, který tolik měl rád, tak záby
maminku, od které vždycky nerad se loučil, tak
záby dozpíval píseň svého kněžskéh> žití! A bylo
to finale její tak zdařené, krásné! Umírá silen
milostí Boží, v plném vědomí blížícího se konce,
za šepotu modlitby marienaké v ranoích hodinách
svátku Zvěstování Přesvaté Panny ... Hradec
přišel se s ním rozloučit účastí tak vzácnou a
tklivou. J. E oejd. pan biskop sám nad rakví
prvního z prvních svých ordinandů vykonává o
břady smuteční a v pobnatí modlí se Reguiem
aeternam . . . J. M. pankapitol. věkan pak vede
průvod za assistence nejdůst. kapituly a četného
duchovenstva a dříve než propouští za hranice
města mrtvolu drahého zesnulého, oceňuje vzác
nými slovy památku mladičkého pěvce a tklívě
dotýká se srdcí všech. Na cestě poslední bo pro
vázejí jeho kolegovéa přečstní duchovní bratří 0
statní, k nim pojí se přední zástupci úřadů veřej
ných, sborů profossorských a učitelských a čatné
zástupy ostatního lidu hradeckého. Patrno, že měli
ho rádi. — Budiž všem za to znova vzdán srdečný
dík a vroucí Zaplet Bůb! K.

Prašeká Česká Filbarmenie uspořá
v Hradci Králové 18. dubna 1909 dva koncerty
za osobního řízení dra Viléma Zemánka. Program
odpoledního koncerte: Dvořák: „Humoreska“,
Fibich: „V podvečer“, „Selanka“, Nedbal : „Scherzo
caprice“, Weise: Ouvertura k opeře „Viola“, Čaj
kovský: „Audaate, cantabile“, Grieg: „Solvejžina
píseň“, Lisst: Uherská rbapsodie Č. 2. Massenet:
„Elsaské scény“, Wagner: Ouvertura k opeře
„Rienszi“, Při večerním koncertě proveden bade

Smetanův cyklas symfonických básní, věnovanýkrál. blav.městu Prase: „Má vlast“ (Vyšebrad,
Vltava, Šárka, Z českých luhův a bájův, Tábor,
Blaník). Orchestr je v plném obsazení: 8 prvních
boualí, 6 druhých houslí, 4 violy, 4 violoncella,
4 kontrabassy, 3 flétay, 2 hoboje, 2 klarinety, 2
fagoty, 4 lesní rohy, 3 trubky, 3 pozoony, teba,
harfa, 3 bicí nástroje. Začátek odpoledního koa
certu o půl 4. hod., večerního o půl8. bod. Pro
oba koncerty jeví se již dnes neobyčejný zájem a
upozorňujeme p. (t. čtenáře mašebo listu, aby
včasnou při ou sabezpečili sj místa v divadle.

Zá o předprodej vstupenek v knihkupectví. Fr.

„Hudební a pěveckýspolok"v Hradel
Králové. Hradec Králové zaujímal hudebafm
ruchem vždy přednímísto mesi městy českými.
Leč od posledního koncertu „Slavjana“(1902), který
byl jeho spěrem labutím, mejen mužský zpěv,
nýbrž i budba orchestrální v městě našem sanikly.
Po šestiletém mlčení založen byl v říjnu 1908 né
kterými hudebními uašinci „Hadební a pěvecký
epolek“. — Prvního přízsnivoenalezl spolek a tím
i snahy o povznesení hudby u nás vůbec v „Be
eedě jež mu propůjčila místnost ke konání skoubek.

úpolek účinkoval s vděčaosti při programu někovečírků besedních. — K šádosti „Elišky“ spalo

účinkovalpřikika. jeralmr mužskýobe„Hud. apěv. s s — Týžúčinkovati ba i
sábavaím večírku „Sokola“ dne 3. dubna. pok
vyvíjí péči o to, aby měl ve svém orchestra pří
Všech nástrojích vlastaí lidi, členy spolku, což 28
mu jiš do jisté míry podařilo (mimo obvyklé bu
dební mástroje obsazeny jsou jiš také hoboje,
klarinety a fagot.) Aby pěstování spěvu položemo
bylo na hlubší základ, rozhodl se spolek nspořá

dati sý kurs vyačováníspěvu, snímě sapo
čato. — Doufejme, še dlouholeté pausy v notách
muž. spěva i budby orchestrální jsou již dohrány
a še ošivne v Hradci Králové bývalý budební
ruch.

Divadlo v Adalbertinam pro dítky.
Odbočka Všeodb. odražení křest. děln vHradei
Král. pořádá v neděli dne 4. dubna 1909 ve dvo

raně Adalbertina odpolednípředetavoní pro dítky,zde dosud nepřovosovanou „Věseň na Křivo
klátě.“ Historická bra se spěvy o 4 jednáních.
Sepsal J. Haie-T ý. Hudbu aložil Karol Kafka.

0b. odpol. Cenymíst: Křeslo 1 K
I.místo70b, II. misto00h, kstání90h. Bo'



dadlonagalerii P ooa nodoj lístků v Adalbestinu č. dv..1. Na sedadla platí
dítky polovic, k stání 10 haléřů.

Bvátost ov. biřmování udílelJeho Exo.
Bejdp. biskup vóera 1. dubva žákyním dívěího
lycea a žactva obec. a měšť. škol vo Školní kapli
sdejší. Započato o 8. bod. ráno. U vchodu uvítán
byl arcipastýř p. ředitelem Šedou a žákem měší
Bkoly. V kapli, ozdobené velice vkasoě kvitinamí,
sloušil Jeho Exc. tichou měi sv., po níš měl velice
krásnou promluva o dítku jako miláčku Božím a
miláčku rodičů. Aby dítko svým bohumilým
životem dělalo pěstounům radost, potřebuje po
sily Boží, jež se udílí svátostí av. biřmování. Pak
udílel nejdp. biskup svátost nejprve chlapcům a
pak dívkám. Bifmovanců bylo na 700, tak že není
divu, že posvátné úkony trvaly skoro do 1 bodiny.
Všeobecnou pochvalou rodičů bylo prováseno, že
Jeho Exc. s lásky k mládeži odhodlal se biřmo
vati v kapli, ač tím nastávalo sdržení a jiné ob
tíže. Zato však žactvo nemusilo celou dobu všecko
v kapli státi a nastupovalo z tříd v oddílech.
Velmi krásné, vzorně seocvičené spěvy provedly
ctih. sestry s chovankami peosionátu. Po sv. biř
mování žákyně III. roč. měšť. školy vadala Jeho
Milosti vzletnými slovy dík a podala pěknon
kytici.

? Vyšší svěcemí. Minulou sobotu a neděli
vysvětil Jeho Exc. ndp. biskup 11 bohoslovců na
podjábny a jáhny. ©

Mořskou cestu na vlcách severního At
lantu, Indického a Tichého oceánu s přístavy ob
chodními a válečnými vykoná pohodlně každý, kdo
navštíví ve dnech 3. až 9. duboa paroramu Ná
rodní Jednoty Severočeské v Hradci Králové za
Bílou věží.

Velká voda. Sníh v kraji roztával pozvol.
Da; tání přerušováno mraziky, tak že odlok vody
v obou řekách byl cel.em normální. Leč v po
sledních deseti dnech teplota etoupla značně, tak
že obrovské spousty sněhové v podhoří rychle se
měnily v kaloé proudy. I eníh oa Krkonošských

a POE horách dotčenzoačně,tak že bladinaLabe i Orlicenebezpečně stoupla. V neděli kolem
Malšovic veliká zátopa, u Střebše kalné proudy
Labe široce zaplavovaly luka; voda rychle se
drala na luka u kasáren 42. pluku, až širé lány
mezi Hradcem, Pouchovem a Věkošemi proměněny
v jedno veliké jezero, nad nímž poletovali houfně
rackové. Odpoledne poněkud voda opadla, tak že
zase proudy odtékaly z lok do Labe. Teplota
vsdachu však v následujících dnech stoupla tak,
že ve čtvrtek vyslaly nám bory nové epousty kal
ných vod, až lávka, zřízená na Labi za účelem
regulace, vyčnívala pouze povrchem. Vojenská
plovárna již v neděli s části stržena, regalace u
trpěla valných škod. Dnes již voda snačně
opadla.

War. Stolní společnost „pantátů“ darovala
chudým chovancům zdejšího ústavu pro bluchoně
mé částku 12 K místo věnce na rakev + dp. vi
karisty Jind. Fialy. — Ředitelství ústavu vzdává
za dar ten uctivě díky a volá šlechetným dárcům
vřele: Zaplat Bůh!

Vyhlášky purkmistrovského úřadu.
Z nadace „J. V. vny a královny Alžběty pro
vsdělání sirotka po chudém živnostníku králové
hradeckém“, založené městskou obcí Královéhra
deckoa na paměťúmrtí J. V. císařovny a královny
Alžběty, udělí se dvě místa, každé s pošitikem
K 187.88. Nároky na požitky tyto mají sirotci po
šivnostníku, do Hradce Králové příslušní a bez
vlastní viny schodlí, s použitím k jich vzdělání.
Žádosti opatřené doklady o příslašnosti, nemajet
nosti a o tom, že šadatel jest sirotek, podány
buďtež u podepsaného úřadu purkmistrovekého
v hodinách úředních do dne 15. dobna t. r. — Dnem
1. dubna 1909 počínaje zapovídá se mimo dovo

lené cesty a chodníky na hradby a posemky pevpostní vůbec vstupovati, trávu na mich Šlapati neb
jinak poškozovati.

Z Nechanie. Kroužek mládeaců necha
mických řízením p. Fr. Nováka pořádal 19. břesas

v da 8y.Poj v. a omorinckývošíroku Simlů“, spojený se zavěšením diplomu. Po
krásném dárku 150 Knedávno Ú. M. Š. zaslaném
položil kroužek mládenecký základ ku sbírce
třetího diploru. Vybraloť se při jmemovanám ve
čírku kolem80 Kmačtvrtý diplom, i dá se bez
počně očekávati, že činnost kroužku bude ještě na

příkě intensivnější. Ačkoliv jame na podobné 6
J s jí přecenepohopitelno,še yký.vé ošili sa pravidlo systematicky vybý
i se podobným večírkům, které sledují přece

účel velice důležitý. Věc je tím podivnější, ant

k Vančura jest na slovo vzatým předsedou Ú. M.„ Čí snad se pánové obávali ostrých satyr, které
te těší většímu pochopení a oblibě? — Rossáhlý

večírku byl skutečně zdařilý. Jmenovitě
matyrická čísla byla zvlášť bojným potleskem od

měňována. da Pe A Dlužaopředem poděkovati velectěné pí která,
majíc očima hlavně prospěch Ú. M. č ochotně

ko sdaru jakož i vlot. pí Bimlové,
: vi, MUDr. vi, Jas

vi a L. Kašťtákovi za laskavé apolnpůsobení ve
věcipro mašebytí národní mevyhnutelné.Pásům
Karlovi Bokovi a Jos. Slávovi bylpěknou odměnou
bouřlivý potlesk.

Na vzdělání českých dítek dolne
rakouských v jazyku mateřském přispěl

Strobgasse 45., který vydršuje 3 obecné školy,
školu pokračovací pro učaě o 3 odděleních,2 opa
trovny a 6 škol jazykových o 14 odděleních: —
Pol. okr. Hradec Král. V. Zahradník 2 K, L. Haněl
1 K, Dr. Kracík 2 K, J. Pilnáček 8300K, 3834
K, Profeasorský sbor c. k. reálky 10 K, Fr. Fis
cher 2 K. — Nechanice. Fr. Dostál 2 K, J. Rai
niš, uč. sbírku 10 K,

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
březnu 1909 bylo vloženo K 250.01302, vybráno
K 370.847-76, stav vkladů koncem březou koron
13,033 197.68. Na hypotéky bylo nově půjčeno
korun 250.120 , splaceno 22.947-89, na hypotékách
koncem března K 10,142.426-13, zásoba cenných pa
plrů K 2,566.000.—, uložené přebytky korun
1,106.10104.

Záležna v Hradci Králové. Výkaz
sa měníc březen 1909: Vloženo K 102.231— vy
bráno K 124967-—, zůstatek K 1550.867—
Záruka: Závodní podíly K 72.036— (fond re
servní K 103.766-—, fond pensijní K 82073 —,
fond pro karsové rozdíly K 14.414 —, vlastní re
ality K 158 400'—, cenné papíry a přebytky K
327.160"—, půjčky směnečnéK 364.329-—, půjčky
bypoteční K 936.855-—, úhrnem K2,014.016 —.

Z Pomchova. Vzhledem k článko uveřej
něnému pod tímto názvem v 12. čísle „Východo
českého Obzora“ dovolujísi členové sastupitelatva
obecního v Pouchově tendenční správu p. pisatele,
že ze vzdání 8e p. Poláka fuokce starostenské
měla by celá obec užitek a že by k úřadu sta
rostenskému nebyl schopen, v ton smysl opraviti,
že p. Polák jest z celé obce jediný, kterému lze
funkci tuto se zdarem zastávati a že a vedení
obecního hospodářství za svého desftiletébo eta
rostování získal si jistou znalost, kterou jiný vy
kázati se nemůše. Na oděkolení obou obcí p. Polák
viay nenese, což lze spisy dokázati. — Někteří
členové zastapitelstva.

Divadle ve Nmiřlcích. Křestansko80
ciáloí lidový spolek pro Holohlavy a okolí se sí
dlem ve Smiřicích pořádá v neděli dne 4. dubna
1909 v místnostech spolkových v sále Městského
Hotelu ve Smiřicích první zahajovací. divadelní
představení na novém apolkovém jevišti. Proalov
přednese sl. Adamírová „Zacbycenproudem.“Obrat
se života od Dra Františka Hermana, režii má dp.
Novotný. Začátek o 7. hodině večer.

Stavba školy v Divel u Král. Hradce
zadána byla ve schůzi obec. zastup. dne 31. března
konané arch. p. Jarosl. Pažoutovi, autor. staviteli
v Král. Hradci.

Nechanické mebilisace. (Opozd.)Mo
bilisace tří armádních sborů válečného tažení —
nových voleb do obecního zastupitelstva v Necba
nicích, jest vysokým c. k. místodržitelstvím naří
sena. Radniční vedení stále myslelo a pevně vě
řilo, že podle jejich zákonných $$ to musí zůstati
tak, jak omi volby ty v květnu m. r. provedli, a
že aspoň 4 roky potrvá t zv. „etillstand“. Po
dotknonti sluší, že to bude válečné tažení bes
kanonů, žádní marodi nebudou a ani žádné kon
servy se nebudou rozdávat. Strana radniční — a
hlavně sám měšťanosta Rašín — musí za svláštní
nařízení svého pobočaíka vždycky pošlechnouti a
proto obchásí již dnes dne 20/3. válečný terén,
a voliče aš v StarýchNechanicich mobilisaje, aby
mu jako blavě obce podepsali plné moci. I zvláštní
případy se při tom staly, že voličové i na půdu
před ním utíkali — a brali tak svané „reterá."
Jeou to voličové, kteří platí docela nepatrnou daň
ze svých pozemkůk obci Nechanické ve III. sboru,
a přijdou-li voliči z oposice, vydají plné moci
zase. — Za zmínka sluší avósti též, še i v městě
samém nestydí se jako hlava obce a volič z prv
ního sboru vstoupiti k voličům neb k voličce,
která platí nepatrnou daň obchodní — a sníží
svou primátorskou důstojnost (a hlavně důvěru) a
žebroní a prosí onu volička, by mu pomohla
k slávě a popularitě vydáním plaé moci. Když

M tato k velkému překvapení sdělí, še plná mocest jiš pryč, tu musí pan primátor s prásdaou
odejíti. To je, pane purkmistře, věru k zlosti.

Mátek pe husitský národ! Tomuhieříkáte,pane osto, důvěra? Chcete-li representovat
Se jako blava obce, radím vám, byste se těchto
směšností vyvaroval — aby, až zavřete dvéře, se

vám vě aneb i celá rodina nesmáli,jak se toděje. Číto opravdu považajete sa důvěru lida?

To by aekndj jen trochu slušný člověkza topoděkoval. Jednejte v duchu šetroosti, jednejte
samostatně — a jem z polovice hospodářsky jako
váš + otec — nenalhávejte voličstva na veřejné

schůzi,že bude platit jen pe neposlouchojterady svého pobočolka a přij k posnásí,že
al své slávy

— mení zapotřebí, neboť se to i prostým lidem,
neřkuli inteligenci, hn af. Pak vám nebude sa
potřebía p. Maděroudae22. břesmav 7 hodin

v průjezdě do vozu sedati, aby vás žádný,
kam jedete, moviděl, a nebude vám sapotřebí

k anal okresu.... jak člení sj, péBem „ je vám oačck mocí nepřeji,
posorkujivás na 6plných takových ©III koa

3 jeom v Mandžuril, 1 v Charbisě a 1
Kgypté, a aby se vám cestounostýskalo, požá

"c

pš

dejte p. obresního tajemníka Vančura, aby se
s vámi vydel na cesta, byste se moblí jako
tři mudrci od západu takové okružní cesty súčast
niti. Je to O plných mocí a mohou býti dobré! —
Oposice je chudá a proto si nemůže takové pro
chásky dovolit. — Jakou důvěru mají naši dalej
lamové u lido, je vidao z tobo, že nemohou-li
dosíci někde plné moci, echovají se sa oposici t. j.
klamou lid, jako se to provedlo zákeřvým spůso
bem pomocí třetí osoby ve Stěžerách a jinde. Na
tyto volební švindle širokou veřejnost upozorňu
jeme, aby se každý dříve přesvědčil — než plaou
moc dá x ruky, kdo stojí za takovým agitátorem.
Jen tolik nás u toho těší, že si páni naší důvěrou
pomáhají z nouze. Víte, jaké nepříjemnosti jste
musil zakusiti a jakých prostředků jste použil,
abyste mohl jen s největším náporem čeliti hnutí,
které je dnes proti vedení vašeho hospodářství|
Či myslíte, že ten lid III. sboru bude vaším pod
řízeným? Cucete-li alyšeti jeho hlas, nechejte mu
volnost přesvědčení, sa které jste ae před říš
skými volbami sám tolik přimlouval — a výsledek
uvidíte. Ku konci radím: Dokud je čas, napečte,
pánové, po způsobu budějovickém dostatečný počet
čestných měšťanů — namažte si své agitátorské
okoněetiny „Elektrikou“ a buďte jisti, že fiasko
vaše bade úplné! Na cestu vám dávám své černé
klerikální blahopřání.

Poslanel pre Pardabice. Vposledním
sasedání říšakó rady zasazoval se říšský poslanec
Hrázský o sídlo obchodní a živnostenské komory
v Pardubicích. Také usiloval o zřízení reformního
gymnasia v Pardabicích. Katol. posl. Záruba mlovil
při debatě o sestátnění soverozáp. a rakonsko
uherské společnosti státní dráhy pro zřízení ředi
telství státních dráh pro východní Čechy ae sídlem
v Pardubicích. Pokud jsme informováni, bude asi
sídlo obchodní a živnostenské komory v Hradoi
Králové, ředitelství pak dráh v Pardubicích. Tak
by se oběma městům dostalo stejným dílem.

Znamení času. Nedávnobyly uprázdněny
čtyři, eventuelně 6 míst pro dozorce v donucovací
zemské pracovně v Pardubicích. Po vypršení kon
kursu došlo k řiditelství této pracovny 216 žádostí
za udělení těchto míst.

Modlitba ma pokračovací škole
v Pardubicích. Až do nedávna modlili se uči
telové na pokračovací chlapčí škole v Pardubiefeh
se svými žáky aspoň před vyučováním, dávajíce
tak na jevo, že jest jim modlitba i při takových
oblapcích z pokračovací školy moudrým prostřed
kem vychovávacím. Na počátku letošního školního
toku byl najednou ředitel této školy p. Šedivý
pro konání modlitby na této školy v rudém „Vý
chodočeském Obsoru“ sprostě napaden. A vidíte
— (o stačilo, že někteří, řekněme, přímo většina
učitelů se strachu před novinami přestala se na
dobro se svými žáky modliti. Hoši (něco 14
let) dupli si na své učitele v červeném tisku, dali
výraz své nechutí vůči modlitbě a očitelové vzali
před nimi do saječích. Jak se to nazývá, zdali
hrdinství či zbabělost, to lehko každý uhodae.
Kdo vlastně tu porončí, ti chlapci v téch škamnách
8 „Východsčeským Obzorem“ anebo ředitel a u
čitelové, to zase ilustruje nedávná lokálka v or
génu sociálně demokratickém. Pan učitel Macháček,
supluje za p učitele Kneschkeho, chtěl ss se žáky
té třídy modliti, ale nejen že u žáků narazil na
patroý odpor, ale byl dám zato i do noria. Jeou
to na nejvýš smutné zjevy, když už pouhý movi
nářský výpad stačí na potlačení modlitby ve škole,
protože je soudruhům odporná. Důsledky takového
jednání jsou tu. Kdyby páni učitalové byli upřímní,
dosvědčili by nám, jak jsou před těmi chlapci
Da pokračovací škole maličcí, co si všechno musí
dáti líbít a jak se masí přemnozí zrovna k těm
chlapečkům lísat, aby tu vyučovací bodina tam
nějak přestáli. Tu ovšem není divu, že někteří
hoši odepírají prostě ce modlit a neděje-li se po
jejich, dapnou bi na to ve své redakci. Nádeduje
červený mandát: „Nemodliti nel“ a páni učitelové,
místo aby mužně odbyli takový výpad, skloní šíje
řed radým terorem. Tím nechceme tvrditi, jako
y zrovna ti učit. lové všichni byli proti modlitbě,

ale přece to ukasuje na podivaý charakter, na
UsÍrašenou DOSAMOS která se nedovede po
vsnésti nad níské proudy rudé žurnalistiky.

Z Koštěmie. (Dar.) JehoEx. njdp. biskap
Dr. Jos. Doubrava ráčil milostivévěnovati na stavbu
císařské jubilejní kaple v Koštěnicích ve farnosti
Dašické obnos 80 korun. Obecní představenstvo
Koštěnické vzdává sa tento blahosklonný dar vřelé
díky a tisíceré „Zaplať Báh!“

Erčímna Nového Města n.. Du
20.března(. r.konánobylou dekřesťanskéevi
čení. Až do nymějška vědy byli účastni páni uči

telé, ů měkolik členů obec. zastupitelstva a
místní Školnírady, jakoš i školní dozorce. Tak
ovšem se dělo, pokud Krčía nebyl pokrokovým,
pokud v obecním telstvu ti nemá
vidění „klerikálevé“ Však jest Krčís po
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Přednáška © Komenskémv Ronově

m. D. 'Přeblašné místhosti p. Jošefa Vávry byly
(svědkemdne 28. března, jak lid náš katolickýpo
vzdělání touží a sám bnaší ce doboniti, co snad
zameška!. Pořádaltoho dne hatol. spolek „Rovnost“

v Ronově n. hluboký uča schůzi s přednáškou,naif pošván hluboký učenec, muž neobyčejného
něž edu « výboj fečaik, kanovník vadp. dr. F,

ulc %Hradce Král. Za thema si obral: „Jan
Amos Kometský“. Thema zvoleno velmi vhodně,
poběvadě dne toho právě spatřil světlo světa Ko
menský. Vlp. Martin Klouda, mlstní kaplan, za
hajuje schůzi, vítá přítoúiné, mexipimíš bylo zříti
též vysocezasloužilého, obětavého a horlivého pra
covníka v orgadisači katol, vldp. Ant. Schreibra,
bisk. vikářeze Žlebů, a uděluje slovo panu ka
novníkovi. Řečník mluví o místu narození Komen
ského. Jedni praví, še se narodil v Uber. Brodě,
jiní v Nivnici a jicí v Komně; určitého nevíme
nic. Dle udání narodil se 28. března 1592. Také
v příčině jeho jména není nic bezpečné jistého.
Osiřev záhy, Komenský dostal se na učení latinské
teprve v roce věku svého. V Herborně
mohl dokonale nahradit! nedostatky mládí, kde
naň veliký vliv měl učitel Jan Jindřich Alsted. Ko
menský trávil dlouhá léta jako učitel „Jednoty
českých Bratří“. Jako učitel a kazatel ve Faloeku
ztratil svoji první manželku (bylť třikřáte ženat),
děti a avoje zápisky k důležitým episům. Po tomto
neštěstí napsal knihu „Labyrint světa a ráj srdce.“
V Labyrintě líčí všecky bídy života lidského. Ko
mendký svým spisem „Brána jazyků zlatá otevřená“
Upozornil na sebe celý učený svět. Byl z té pří
činy volán do různých zemí, aby tam školství u
pravil, jako do Švédska, do Anglie, Sedmihradska
a do Uber. Zásadou paedsgngickou jeho bylo:
Také všemu tomu, čemu be učí křesťanská mládež

svatém písmě (vědám, uměním, řečem atd.),
udiš vyučováno v závislosti na písmech, totiž aby

mobli všude znamenati a jasně viděti, še všecko,
-čeho cílem není Bůh a budoucí život, je čirou
marnosti. Mohlo by se sdáti, že by někdo řekl:

Vy si děláte s Komenského svého člověka !“
Tomu tak není, my sí jej ani svým dělati nemů
žeme. My jej doporačujeme moderně pokrokovým
učitelům, kteří svým jednotám dávají jméno
Komenský — a horlí na maobých místeéh šíleně,
aby nábošenství se ve školách dále nevynčovalo.
Všemdáváme radu, kteří mají co dělati svý
chovou a vyučováním, kteří vyučujete děti nej
menší, vezměte si do ruky kaiku Komenského, „lo
formatoriumškolymatešské“; s Bobemzačínái
končí. Kteří učíte dospělejší, čtěte „Svět v obra
sích“; s Bohem začíná i končí. Kdoš zabýváte 0
výchovou na školách středních, studujte „Jazyků
bránu slaton oterfenou“. Asebo když přednášíte
na upiversité? Vegměte si do raky Komenského
»Vševědn“ a všade Béh jest ma začátku i konci.
Komenskýnapsal též kniha, kteránose násev
„Jidaošié jest potřebí“ a dokládá zřejmě, že to
jest víra v Boha. Jostliše tedy kdo horií pro to,
aby se náboženství činilo ve škole nějaké přikoří
a při tom zdábí ovůj štít jménem Komenský,

nepocijvým. se stává, še u nás básejí Ko
mesekého a Hens do jedaoho pytle. Tito dva
mašové stojí v úplném . Hes ússával měí
sw za oběť, Koméuský uikoliv. Hus usnával sedm
sw. svátosti, Komenský niloliv. Hus modlil se sa
nemřelé, učtíval matku Boží a svaté, Komenský
niltolv. do opojeje Kolnenskéhos Rusom,ukazuje,
že nezná ani prvsího, ani drahého. Ostátaš podí
vejte se na lidi, iteří dnes čití bombug s odla
vami Hasovými, jací jsou! Hus ještě Ye vězení
es zpovítlal, a řekadte těmto, aby také oni konali
svoji povinnost. Hus slotišil mál sv. a pod. Výtý
kalo se nám, še prý jvme nechtěli do naších škol

přlímat obraz Komenského.Na to vídám,tnenský ko škole, kde vyučuje te katolickému
náboženství, by se též nehlásil, poněvadž ve svém
spísků „Kšnít umírající matky“ nazývá církev ka
tolickou „nevěstkou“. Jest Čodížsa Komeůrkém
páskáno brabé odslií, jestliže se cpo de katolické

ikoly, Be páše násilí ua člověke nokatolíkt,
kdyš jej po smifti chtí pocbovati mezi kateliky.
Za živa mesi vě nechtěla po smrti jest to sí
jisté proti-joho vůli. My mad žádným spůsobem
Komenského noeodsuzujeme, útiž lo satracujemu.
Mkižná,te jest sočílkm; to lešťvěb vsoudu Božím.
-My "jej velavajeme, Jako muže Devcemitelnýčh
sásluh, jichů al kiskal v
dkoláeb. Byl váak sepšísáblým nepřítelem církve

bafolické. á ne často biskupem
Jednoty českých Bratří! Biskupem.sebyl, nýbré
tak-svaným voleným stazším. Batolíti, ačme 2
s dějin a tu 60 -nám objasní masbá nepravda,

ed moobých jeko skdtočnost světa

va“. DalšíJazzoknépepkasta v
Čás vska. Agrrate í a polé

dati váhu na Cáslavskua- ti svéraj „ aby rostříštili naše síly. Uposorňu
Jeme na to své našince, aby schůze jejich i

rovali, a kde raiffolsanky je Hohe aby saložijiisenku naši s né takovou, kteréby sneuší
valí agráfníci ke svým politickým rejdům. Vůdcové

y agrární na úslavska jsou vesměs ovange

Kel a SbyJi znošivál Jsou vo our akýnproto, abyjí znoužívali ke protináboženským
cílům. —Posovoratel. sve

Ze Zboejšovska. Minulý týdeu chodilpo
vesnicích na Zbejšo Jakýsi mladík z je,
evangejík, v průvodu temuního řezníka Horálka,
aby lěkali naše katolické synky a dcery do orga
misace agrární. Známe Horálka — vždyť byl ve
Zbýšově, kdež dořezničil, kdyš mu doála cisterna,
šel tam, odkud přišel. Nyní prý bude dělati a
Genta evangelickým agrárníkům = Bračic, u nichž
také zůstává. Upozorňuji vás, vy katoličtí synkové
a dcerky, až vám přijdou podobní náhončí
strany agrární, abyste jim poukázali na jejich
drzost, kteró ve své vesnici by se odvášiti ne
směli. Představte si, jak by pochodil katolický
synek, kdyby přišel k ovapgelíkům Proto až
k vám se zase dostaví p. Horálek, řezník z Bračic,
6 evangelickým synkem agrárním, aby vás barvili
na seleuo, ukažte jim dvéře. — Vesnický synek.

Studence u Horek. Dne 28. březnase
brála Jednota naše a sice odbor paní a dívek dra
matickou legendu „Svatá Julie“ od V. Palllera.
Kus sehrán byl velice adařile, ač bylo několik sl,
které poprve vystoupily. Dokonale provedla úlohu
svoji (Sabina) pí. Tauchmannová, předsedkyně
dámského odboru, rovněž 8 porozuměním hrála
(Egerie) sl. Háková. Stejně vžila se v úlobu svoji
i (Julie) sl. ToóMášová, zvláště svým zpěvem a
ředatavením svého ukřižování. Podobně se zdarem

y i dámy ostatní. Návštěva byla velice četná,
čemuž valné mimo dobrou pověst našeho ochot
nickébo kroužku přispělo též až příliš radikální
vystoupení našeho kového pana starosty. Ač
hra byla od ©. k. hejtmanství úředně povolena,
přece on, aby na téch „milých“ mu „klerikálech“
se mobl vymstíti, hra provozovati zakázal, jelíkož
prý není místnost ku konání divadel schválena.
Přece však na opětné zakročení u c. k. hejtman
ství povolení dáno. Snad se domníval p. starosta,
že už i p. okr. bejtman musí se říditi jeho vůlí.
Hru doporačujems všem bratrským spolkům, ale
podobného starosta nepřejeme obci žádné.

O Na dům Katolické jednoty v Lib
štátě darovali (pokračování): SI. av. Josefská
jednota v Týně a. Vit. 2-70 K, K, vap. Jan Va
níček, farář v Oobisiavicích 10 K, Nejmesované
s farnosti Bělohradské 6O K, sl. Skupina Věeodb.
edruž. křest. děloictva v Modřanech 660 K, sl.
Odbočka křest. dělnictva v Hradci Král. 410 K,
slečna Julie Pudlarská v Jablonci n. Jiz. 610 K,
pan Špáte Hynek v České Bkalici 10 K, ctihodné
sestry v Hořicích (nemocnice) 3 K, vdp. Frant.
Dvořák, farář v Ostrušně 3 K, p. David Jaa
s Pohoře 060 K, p. Prokeš Jam z Pohoře 1 K,
Nejmenovaná s Košťálova 2 K, Nejmenovaná z Lib
štáta 10 K, Nojmenovamá zBělé 20 K, Nejmeno
vaná = Libštátu OK, pí Francová z Libětátu BK,
Nejmenovaný z Kosťálova 10 K, pí Vrbatová Pavlísas Valéic50 K,p.SedléčekFraat.«Bělé
2 K. Z Kandratic: p. Janoušek 2 K, p. Horáček
Fr. 1 K, p. Mach Fr. 6 -K, Nejmenovaní 320 K.
Z Bělé: p. t HořavkováF.2 K, Svoboda J. 1:60 K,
Bvoboda Fr. 2 K, Podaimek F. | K, Zajíc Karel
1K, Bhinek A. 1 K, KonopáěA. 1.K, Konopé
čová Ant. 1 K, Fajfr Jindřich 1 K, Matouš V.1 K,
Nojmenovazá260 K.

Různé zprávy.
Zklorikalisované Bakousko. Poslanec

Václav Myslivec a soudr. podali vříšské radě na
mitlstra vnitra dotaz, z něhož vyjímáme: „Kdašte

nábati

NNI

se stům šídovskýmdovoluje 1moj jší proti
břestanskéštvaní, nesmíčeský a j tibk
ani we nej výstřelby shoudného nišděníšidů

s. Přímo neslýchané jest, jek níže uké
feme, še tiskové úřady v Prase konfiskají | 04
motné projevý a dokrety císařské. je „Meč“

se dne4 února 1909 přinesl článek, v němě uvoddekret císeřovoy Marie Terezie z r. 1777, vu
o blaho lidu svého pedlivá tato elsařovna šidy
s Vídně vypovídá a pří ton následujícími slovy
rozhodnutí své odůvodžaje: „Na příště nebadiš
dovolenožádnému "Žida bes mého písemného do
volení přehýrati ve VMni. Na větší pohromy
prostát nad ténto národ, a £3 bro jeho podvody,

jedna 4emlosvypooětní jimi td Bývá o žeoty,jakož i pro věebhoy špatnéčřay, jicbě se

doposiájí a jimik vdichai počdělní lidé opovrhují.nobadiš jha dovoleno sde přebývat“ —
A eo učinil tiskový úřad v Praze? |
tem vodí nějský žid a tén postaral se o to, aby

čáonjh „„ileče“ se osdosvěděři, jak o židech bmýMelů šlecbetnů císařovaá Márje Terezie. Dopudkil
te totiž Hofýčný úředaík náslědující neomalekoati.
Sa dekreta nechal sice netkodtá, sa to:

sabevil bezprostředně předcházející bádky, v nichě

té úvodeno,žeto bylacísešovnarakougká,e Terezie,která dotyčný deltot vydala. Né
sodkom toho mohou ci čtenáři mymliti,še. dekret

ten vydala odjaká císařovnaČínská a„oo še siúředník pražského tiskového úřadu troufal i jméno
její skonfiskovati. .... Rakousko je sožidovětélé
skrs na akrs a úlady samy pomáhají v sájmn
tidovstva okovy otrocké savěšovati na šíji křes
tanského obyvatelstva. Tisk židovský v Čechách
srší zrovna oheň a síru na vše české, s židovekou
drzostí cynicky se posmívá všemu, co křesťanské
mu Čechu jest drahó a svaté, hlavní české město
Prabu městem slodějů nazývá a ke všemu tomu
tiskové úřady pražské mlčky a saad i se škodo
libon radostí přiblížejí. Vtisku českém a křesťan
ském nesmí seale oapsati amito, že císařovna se
slavně panujícího rodu Habsbarzů židy za metla
křesťanského obyvatelstva pokládala. Nebije tu
židům strannicky nadržující jednání pražských
tiskových úřadů přímo do očí? Či snad i dnes
pracají židé prostředky, jimiž pracovali za císaře
Josefa I[.? Zajímavá jest následujícíudálostz těch
dob. Císař Josef IL, panovník v moohém ohledu
útlocitný, chtěl židům v některém směru poskyt
pouti rovnoprávnost s křesťanským obyvatelstvem.
Vministeraké radě, jíž úmysl a plán svůj kdobro
sdáví předložil, někteří ministři a velikým zápalem
zájmů židovských se zastávali. Jediný hr. Kaumic
seděl mlčky. Vida to císařJosefII., pravil: „Milý
Kaunici, bylo by mi velice milé, kdyby i vy jeto
se o věci vyjádřil.“ Hrabě Kaunic sáhl na to pod
své křeslo, vytáhl odtud pytel 8 penězi a pogtaviv
jej na stůl, pravil: „Vaše Veličenstvo, toto dostal
jsem já, abych mlčel, co teprve museli dostat ti
pánové, kteří se právě tak horlivě zéjmů židov
ských zastávalil“ Tak pracovali židé ještě vdobě,
kdy ještě tak příliš zámošní nebyli, kdy ještě ne
bylo tolik židovských milionářů a obromnýcb bo
háčů jako tomu jest dnes. Jak asi teprve pracují
dnes, kdy vyšdímali z lidu křesťanského obrovské
své jmění? Když židovský tisk neslýchaným způ
sobem tupil všecko české, tu tiskové úřady m]fely,
tisk ten nestihaly a tím národní věc českou ve pol
dávaly. Když tentýš tisk jedovatou slinou házel

nábožeaství, církvi a náboženském přesvéd
Ření lidu, ani nenapadlo tiskové úřady, aby zakro
čily. Když se ule jedná o židy, ta tytéž tiskové
úřady prsty si mohou ubrousiti, jak zímničně se
židů zastávají. Horší poměry nemobly by ani
býti, kdyby šid Rothschild skutečným panovaíkem
Bekouska byl. Takovéto strannické, nesprave
dlivé, nezákonné nadržování židům nemůže a
nebude křesťanské obyvatelstvo déle mlčky sná
Šeti a trpěti. Otrokemžidů a židům nadržujících
úředníků státi ge nemín. Bude se bránitise všech
sil úplněma sožidovětění Rakouska a zejména sta
roslavného království Českého. Obyvatelstvo české
není maklogénonásilnémuvystupování proti šidům,

také trpěli, bránily o ne
Aásilnémk vivaní oykujen Anisobe

větší pereekuce tisku křestanskéhoso strany úřadů.
vepřinutí křesťanské Čecby, aby pracně vydělaný
groš nosili do obchodů svých nepřátel, židů Vzhlo
demktomuse táší pydepsaní:1.Jegt jehoExe.

pin tiujstru vaiť Vdria ce Českého,křesťanskéhotiskuv Prase? ž. T ochotentis
kovým úřadům v Praze dáti pokyn, aby od této

peroeloe apney? VeVídni,dna 16.března1900."oalistický Cato únse promiuyji.

Dne 27. března opakuje „Čas“ po „Nár. Obyra“toto rasbořčení: „V prvém čísle Časopisu
v Mosté uveřejaěna byla spr kterak prý pe
šeptá o tom,še spisy vyšlé pode jménem Boj
Němcové psal muž .. . Dvojí je tu možno: bu
běží o hloupourekl sensaci sa účelem Jovh
abonentů, o idiotakán kopii otásky „Shakesfisar
či Bacon?“ a tu adtno odrazit nečiáté ruce vý
dělkářů; nelze přece strpět, aby se provosov
špinavé kšefty ee jménem a ctí velké mrtré ženy.
Anebo: vystrkoje síle hlavu opět jednaz těch ne

ačetných ničemnýchpomlay, které Sřavyray srdce
B. Němcové sa živá a no nd ji bem,a pok třeba příbít pomlouričh jajio netopýra se
vrata.“ — No — scela správné stanovisko, k jehož

zdůraznění nabylpodad ani pool tak ukfutněsiláckých výratů. Někdo by větkmyslil, že takové

výrazyvynatilo„křajůíp rostrpěení
nad misernoštilidekod. — jen 00 nan

anem. Vždyťjié drah -“

E
l

na) čteme v tómže „Čase“ re

ordámení: „Objednejte si nový illestrovaný mósl Vševěď, jehož prvé číslo právě vyšlo. Zob
bahn nejvýš pestrého vyjí : Válečné radadti.
—Bvea , Cestovafe!po střední Aell...

isech Boženy Němcové“ —
OE dán! SAK úpiě E-oooodníoprarděvovt „ry

bd nn „če tedyvrátný ýtje ti „Spitavýmk . „blouj
lamuf senssci“ r oo Dočrradie Věk

„odrátí nečisté ruce v ářt“, A sa= bade vý

mřdya: „Vědyž tu reklama otiskla administrace;
cošredakcemnfšoza te, le... Je o, soátýCatone, Gevykrůcuj!Sad jest tvůj denaík“

málo čťéný,že v s pelistuje aul trůj pokrokový:ndepinigtrátor? Próč jen „Jas“ proplešovní,.
ta losertní část jest dobrým rádcem čtenář.
nten7?Který časopis sapírů, te jebu admidiutr
nejsou v těsné souvislosti s redakcí, klám arějh
dtenátetvo vědomě Jakým výděledřem asi Jácttoš,



kdo niktolik odeonzonýhned druký dea od

Němožm Dm west. Bývalýrakouský misfstř Seldsuje A eketanm odnéněn

výnosným místem; atalť 29předsedou paroplavobní společnosti Rakouského Lloydu. Němečtí mi
pietři vůbec bývají povyšování na nejvlivnější a
nejvýnosnější místa v říši, ale naší čeští ministři
po skončení své dráhy ministerské zase chépají se
prvotních svých úřádů sádbo sí s pense mini
sterské, ač se mnobým £ Dich upříti nemůže, že
byli vynikajícími odboraíky a že sí sasloušíli větší
pozornosti. Pověstoý rakouský loket.

„Jedini“ poctiví pracovníe!. Kukonci
sněmovního zasedání ve Vídyi podali soc. demo
kratičtí poslanci pilný návrh, aby vláda působila
na společnou vládu, aby mír byl zachován. Návrh
podán v době, kdy se vědělo, že nebezpečenství
války pominulo. Hotová komedie na oklamání ne
myslících davů, strannická agitace, že jen soc. de
mokratičtí poslanci zachovali mír.

Agitujte pre máš tisk. K blížícímuse
novému čtvrtletí doporučujeme k bojnému rozšiřo
vání agitační leták pro katolický tisk: „Pozor na
noviny!“ Kdyby v každé osadě běbem velikonoč
ních svácků důst. pánové nebo naše organisace a
spolky rozšířili jen 100 kusů letáku tobo, a kdyby
všude jen každý desátý čtenář letáku získán byl
pro odebírání některého katol. listu, jak veliký
prospěch by z toho vzešel našemu tisku i naší
straně nejen pro přítomnost, nýbrž i pro budouc
nost! Leták „Pozor na noviny!l“ (vydání pro Ce
chy) zasílá vydavatel P. Frant. Svatek v Praze-II.
505, za tyto levné ceny: 50 kusů franco za 90
bal.: 100 kusů franco za 1 kor. 70 bal.; pro stálé
odběratele „Lid. letáků“ plati“jim známé snížené
ceny. Vzhůru ku práci pro náš tiskl

Zvláštní uvědemělest. Jen jednímslo
vem cekni, že tem a tam 8e bude mluviti proti
„klerikálům“. Hned nalezneš celé zástupy „uvědo
mělého lidu“, který slovní „pokrok“ řečníka do
tvrdí siloým řvaním; a pak se objeví v novinách
zpráva, jak ten lid se probouzí z mrákot, jak do
vede svorně manifestovat proti tmě. A přitom ten
bodrý, velice vyspělý lid klopýtá jako slepec o
nejbližší svoje životní otásky. Nerozamí ani zá
kladoím pojmům otázek denně 80 naskytujících;
volaje po větší svobodě, nerozumí ani sdaleka
svému právnímo postavení k státu. V Haliči ze
strachu před válkou lid boufaé začal vybírati ze
spořitelen a záložen svoje vklady, židovští agenti
pošetilé ubožáky v tem pcdporovali — ovšem
k vůli svému zisku. A u nás? Ne mnoho lépe.
V Čechách, kde jest tak nepatrný počet analfa
betů, vybrány z peněžních ústavů miliony. Po
plašoý křik zbrklých igoorastů působil na čiré davy
jako požární sigoál. Nikdo 83 netázal odborníků,
všecko jako slepé hned do záložen. kde žádáno

vyplavenípenězo o se dělov čase, kdynení žádných finaačníc rom ve stálé, žádnýc
zvláštních neštěstíhospodářotýt, Státěf poklad
stojí pevné. Nikde se nemluvilo o finaoční slaboati
naš říše. A přece vybárači vkladů nechtěli ani ban
kovek — jen alato, stříbro, zkrátka kov. Lid posud
si meuvědomil'Fádně; c> válka v obledu finančním
znamená. Mlavilo 88 jen o možnosti války 8 me
lýne Srbskestt — a jiť děsný poplach, jako by pří

rvsém výstřůlu stáť náš měl adělati bankrot, jako
by chtěl zabaviti soukromý majetek vůbec! Tak
se tedy osvědčila uvědomělost v okamžiku nej
vášeějším. A pokrokové listy byly nuceny vyklá
dať svým čtenářům abecedu finančního práva
v Hakouskau. Až zahleholí vyjevehé výkřiky ve
směru jiném, budou zase „avédomélédavy“ úplně
bet rady. Uvěří strašideiným povídáčkám hned.
Hoafoým vybíráním vkladů poškozehy trapně f
najéní ústavy české, poškození nesmíroě i mnozí
jediptlivci. Tu jest patroo, kde nutno v příčině
uvěďomování nejdříve páku zasadit. Slýšíme spoustu
štvavých řečí o původučlověka,o kleríkální bydře,
o klerikálním útoku na poktok. Hdybir ssýbů
šegtina těch řečí byla skutečně vzdělávací! (

n k potřebám nejbližším, nebyl by'mollofmjpvý zjev, jaký jsme zažili při slechů o možnosti
války. Je vidět, že by te „klerikáldí hydra“ při

úteku na „pokrek“dlouho nedrahcovalé a neloupila;
nebylo by z čeha

Nejčešťější pozdrav velikonoční za

v přátelé a přísnivci školství menšinovéhoavějiho: věrní Čěthové na velí dopism.cích
Úatřední Matice Školské. Pomaljají ta v době, kdy
mífiňlony ze zemí korupy České zasílají ae do ci
zišíe za výrobky cizácké, braditi ve dětrett; |
Jnálě kdy Ústřední Matice Školkká“v době 28letého

1 měla. — Bobatý výběr umělecky arázoritěč
t

provedených matičních dopisnic možno opa
kanceláři Ustřední Matice Skolské v Praze I,

tinská ul: „kdež všechny objednávky o
m se vyjijď

Krk zprávy.
. V Brodei Králové, úno 27.břesna 1009. 1 bl

ve K 1840—21:60,Me-K14-80—15-60, jekme

b .

20*00—46-00, bromborů slarých K 4-00—5-0", pových

až 268, 1 kg másla
1 by sádla

K 8'00—10-00, 1hl cibule

jablek K 14'00—1600, 1

ohu 2, dočky 8, krap
6, lněného semene 856,

25 hl, drob. zeleniny

dobytka: vopřů 6 kusů,
299 kusů.

1:96—0-00, 1 ký tvarobb

K 14-00—1000,1 kopedrobné

bočka švestek K 0:00—0'00

0, jahel ©, jetel. semínka
máku 4. — 3) Zeleniny:

40 kop, mrkve 30 pytlů

podsvinčat 779 kusů, kůslat

Rod
ad AdlinouSENN

jd

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové"m
(ceresinové)

velikonoční svíce

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

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.
biřmování se stuhaáhi
a případnými nápisy,

měty pro místapout
nická, prvnější pří
padnými obrásky 0
sdobené,

lustry.
svíce kostelní ste

arinové,

zápalkovýdrát
svíce obětní "Mf

ve

polovoskové,
jakož i veškeré do oboru

porn valo robkydo
veledůst. krabům

uchovním, největší specio

vMládě Boleslaví.
Vyznamenáno na :

Pardubice 1 zlaté medaile. Padňž W005, zlatí
medalie.Loadýn 1005, zlatá medaile.Praha 1006,

jarnímu a

českých káto)
v království Českém“.

Vychází každý týden ve čtvrtek.
Na „VENKOVANA“ předplácí se: Aby moblo na
venku býti čislo sa 1 krejcar (2 haléře), zasíláse
poštou od jednou adressou nejméně 6 výtisků.
(Tedy výtisků na rok 5 K 20 b). —Při zásilce
menšího počtu výtisků předplásí se na 1 výtisk
ročně 2 K 8 hal. Odběratelé mají nárok na bez
plátné právní, zvěrolékařské a hospodářské porady.
Předplatné a objednávky přijímá administrace

" ANA“, v Eraze-IL, Opatovická ulice(s. 10.

Hleďte, aby v každé obci odebíraj se

orgůn „ ch setmědělců

„VENKOVAN“.Požádejte několikčísel na
ukázku zdarma. OKmE= HE

m —Wy m

mAh =
m m

studentská
a spolková

v provedení uměleckém doporuu ú

U., Lanohans
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).s Emmm HE

odborný pozlacovač pro práce kostelní

vwPoeěítsteh,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

i veškerých chrámových přehikkětů,jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

"slačení píší ar předmětůvenku se nale-'
zajících za ceny mírůé. — Taktéž dodávám celé“

čuje při cenách nejpříznivějších

Josef Štěpán,

oltdiřů, kazatelen, křišlovýjě cesť

nová chrámová zařízení
+ v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plády a rozpočty zhdtovuji úplně bezplatněa
k ústnímu jednáší dosíavím Bena pofátlánítaktéž

bez náfoků na cestovné“

Malo podhraln ch“ uznání po raos a bromsováÍ medailie z výstavy v |'srdabicích.

(Y- Závodzalbženr. 1898. "Jy

Králové:

letnímu období

Tolelan K Vapry Ba požádání.
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Oznámeníl
©PODNIKATELSTVÍ. STAVEB

Čte. 2744.

— Při městské obci Královébradecké obsadí se
nejméně na jeden rok provisvrně

úředněoprávněnýstavebníinženýr a stavitel, dvě místa
dovoloje si oznámiti, že, počínajíc dnem 15. března 1909, otevřelo poboční . . „V s

technickou a stavební kancelář | | 110llJ| bl UTall rý
v Hradoi EKrálové, Jiříhova tř. č. 303. m- sIIX. tr.,

. . každé s ročním platem K600- —, 20%, drahotoím
Projektujeme a provádíme: přídavkem, svobodnýmbytem, po případě8 ročním

tt a | Veškeré specielní práce z betonu dusaného i vyztuženého (beton armé) jako: ste% přibytečným v obnosu K 240 —, služebním odě2048, Mosty rovné i klenuté na největší rozpon a zatížení, dle nejosvědčenějších |Z2—SJ| vem a jivým příslušenstvím dle zvláštního usta
systémů, přísně vyhovující nejnovějším nařízením c. k. ministerstva vnitra. novení.

Stropy továrních budov, obchodních domů, skladišť, obytných budov na jaké- Žádosti za udělení míst těch, vla tnoručaě
koliv zatížení a rozpon. — Vnitřní výstavby průmyslových závodů, jeko psané, podány buďež podepsanému úřadu purk

Škrobáren, lihovarů, pivovarů, cukrovarů a jatek. mistrovskému do 19, dubna 1909 opatřené
Kanalisace měst, osad i průmyslových podniků die moderních teobnických průkazy, že žadatelé jsva úploč zdrávi, statné
i hygienických požadavků. — Řepní eplavy jakéhokoliv profilu. — Vodojemy postavy, zachovalí a ne starší 27 roků.
nadzemní i podsemní pro zásobování měst, osad a továrních podniků pitnou Přednost bude dána tém, kteří podají důkazy
neb užitkovou vodou a vodojemy plynárenské, — Jezy a propustě všech soustav. o chvainé Činnosti své u některého sboru hasič
— Zazdívky tarbím a fandamenty pod stroje. — Komíny tovární, vyhovající ského ve větším městě.

úředním předpisům. Osobní představení jest vyloučeno.
Přijímáme ku provedení neb projektování veškeré inženýrské práce Jako: Po osvědčenénejméně jednoroční službě stane

Regulace řek a potoků, sabrasování bystřin, stavby pobřežních zdí, opevňování se postoupení z IlÍ. do II. třídy služební se zvý
břehů, stavby silnic, továrních vleček atd. šeným platem K 760— a požitky výše zmíněnými.

Veškeré nám svěřené práce provádíme pod dohledem vlastních inženýrů speci
alistů, tudíž naprosto odborně a solidně. Purkmistrovský úřad

Vzhledemk vlastnímumodernímuno nařízení a Mr k počtu za- král. věnnéhoměsta Hrades Králové,městnávaného vyškolenéhodělnictva jeme s to ity nejv práce v čase
|M 9 nejkratším provésti. u dne 26. března 1909.

amu na Starosta:
Jr. Fr. . p.

Rozpočty.| Statické výpočty.| Technická dobrozdání. Dr. Fr.Ulrich, m. p

K DOBE POSTNÍ: KŘÍZOVÉ CESTY,
VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE

i vw PBOZIHO HROBU
jakož i sochy TělaPáně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ,

Dílna pro sochařství, řezbářství a práce
kostelní.

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

(notu
fonografý,

desky a válce
. nejsolidněji koupíte

v elektrotechu. závodě

Josef Jožek,
HradecKrálové.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

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

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

NEeskont směnek

Akeorý kapitál K 6,000.000—. Resermnífondy K 800.00 —

Záložní úvěrní ústav
v Hradci Králové.

Bureovníobchody

SOnEeEHUEPPA

3097£Uz2

N

Vkladyvázané delší výpovědí i více než
Stav vkladů koncem roku 1908 K 21,303.638-20. |

Eskont faktur
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Pastýřský list Jeho Exc. ndp. bis
kupa de. Jos. Doubravy.

Velevážná byla apoštolská slova, jimiž
svatý Otec Pius X. k nám biskupům rakouským
za příčinou zlatého jubilea kněžského u něho
shromážděným promluvil, a jež vrcholila na
pomenutím: „Nemlčle . . . Opět napomínám vás,
byste nemlčeli a se nebáli pravdě vydati svědectoí.“

Kdykoliv od té chvíle na mysl mi přišla
tato slova, spolu bezděky rozpomínal jsem se
slov našeho božského Spasitele, jenž napomí
naje děl apoštolům: „Co vám pravím ve (mě,

oujte na světle, a co v ucho slyšíte, hlásejte
na střechách“(Mat. 10,27.) A připadalo mi vždy,
že vyslýchám ze slov těchto pokyn, abych ono
napomenutí náměstka Kristova, jež s ostatními
biskupy v komnatě Jeho Svatosti takřka v ucho
jsem slyšel, na světle svého biskupského úřadu
vypravoval a veřejně hlásal po diecési.

Z tohoto pocitu vyšel pastýřský list můj,
v němž již počátkem roku jsem s vámi, milo
vaní v Kristu, sdělil památná slova svatého
Otce, a týž závazný pocit byl mi též podně
tem, že vracím se k slovům svatého Otce,
abych na ně navázal své vrchnopastýřské na
pomenutí k vám v této době svatopostní.

A tak již volám: Milovaní v Pánu, nemlčte
a nebojte se vydati pravdě svědecieí!

Povinností jest vám tedy nemlčeti a ne
báti se pravdě vydati svědectví.

Čo jest pravda? Tato otázka zasluhuje
především jasné a nezvratné odpovědi, kde
dožadováno se toho, aby pravdě bylo vydáno
svědectví. A odpověď ta vskutku též dána jas
ným zjevením Božím, odpověď ta nesporně vy
zírá z dějin pokolení lidského a nezvratně tkví
+ millionech srdcí lidských.

Není ovšem neznámo, že pátralo se dlouho,
než vyvázlo se z bludiště nejistoty a dopátráno
se kýžené odpovědi. Tou dobou zřejmě dvojí
zkušenost na jevo vycházela: Zatemňovalo se
poznání pravdy tím více, čím více po pádu
prarodičů množilo ee pokolení lideké, i rostla
touha po pravdě a hlasitěji voláno, co jest

———

FEUILLETON
k ducho p m fzozrembe

Diecésní Jednota Cyrillská pořádá dne
3. dubna velký duchovní koncert v Klicpe
rově divadle. Začátek o 7.hod. — 1. číslem
koncertu jest Liszlův „Zázrak“, symfonická
báseň z oratoria »Kristus.c

František Liszt, nar. r. (811 v Šoproni,
zemřel r. 1886 v Bayreuthu. Ke konci života
věnoval se zcela skladbě církevní, čímž razil
dráhu opravné činnosti na poli hudby chrá.
mové. Zaujav v zásadě stanovisko klassické
hudby církevní věku XVI, přimknul se
k směru moderního Wagnerismu; vždy pod
fizoval se ideám liturgickým, nevyhýbaje se
moderním prostředkům dramatické působi
vosti. Vrcholu tvoření v tomto oboru dospívá
oratoniem »Kristus.« Námětem i provedením
opírá se o Haendlova »Messiáše.« Založení je
třídílné: 1. Narození Páně. 2. Veřejné půso
bení. 3. Utrpení Páně. Každý díl obsahuje ně
kolik samostatných čísel. Symfonie na pro
gramu jest vyňata z druhého dílu a má za
předmět zázrak »Utišení bouře na moři.« Velmi

vděčná tato idea jest opravdu mistrně proveena.
»Aj bouře veliká stala se na moři, takže

se lodičkapokrývana vlnami.« Do třesavýchsextol smy mísí se chromatické postupy
basů a vrchních žestů, líčíce neklidné mo
brzy tichnou, ustupujíce volným akkordům
fléten,- klarinetů a fagotů: »On pak spal«
Hned nato vrací se počáteční motiv prová
děný s rostoucí vehemencí. Bouře, stavěná
na dvou příznačných thematech smyčců a
žestů, vrcholí ve fortissimu plného orchestru
v jehož stísněných akkordech cítíme zděšení

pravda, čím více zahaloval se pojem pravdy.
Zatím usilovaly hlavy nejbystřejší u všech ná
rodů, pravdy se dopíditi, ji odhaliti duším po
ní prahnoucím a otevříti zřídlo, z něhož by
pravdy čerpali. »Seděli ve tmě a v stínu smrti.«
(Žalm 106, 10). Vidouce slabost svoji a dozná
vajíce své nedostatečnosti, vlastní silou rozpla
šiti temnotu bludů, v nichž se potáceli: »volali
k Hospodinu v nouzi své, a z nouze jejich vy
svobodil je A vyvedl je z temnosti a stínu
smrti; a okovy jejich roztrhl.« (Žalm 106,
13 14.)

To učinil Hospodin, poslav jednorozeného
Syna svého, neboť v něm: »bylo světlo pravé,
kteréž osvěcuje každého člověka, přicházejícího
na tento svět.« (Jan 1, 9.)

Tak přišlo světlo pravdy na svět, a otázka:
cu jest pravda, zodpověděna jednou pro vždy
nepomíjitelnými slovy Syna Božího, Ježíše
Krista: „Já jsem . . . pravda“ (Jan 14, 6.) »Já
jsem světlo světa; kdo mne následuje, ne
chodí ve tmě, ale bude míti světlo života.«
(Jan 8, 12.)

Od té chvíle nemůže býti více o tom
pochyby, čeho se dožaduje příkaz, vydati
pravdě svědectví. Kdže vydati svědectvípravdě
věčné,jíž jest Ježíš Kristus. Káže vyznati, jako
druhdy vyznal Petr jménem ostatních apoštolů:
»Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.« (Mat. 16,
16.) Káže s Petrem vysvědčiti: »Ty máš slovo
života věčněho.« (Jan 6, 69.) Zkrátka, příkaz
ten ukládá dle apoštolského vyznání prohlásiti:
Věřímv Ježíše Krista/

Jest pak vydati svědectví loto bez bázně a
otevřeně; proto napomenutí: Nemlčte a nebojte
se vydati pravdě svědectví.

Nebojtese! Strach jest úzkost duše pro
blízké neb příští nějaké zlo. Kdož by tu dů
vodně mohl se báti, vydati věčné pravdě, Ježíši
Kristu, svědectví! Kde z toho hrozí zlo, —
blízké či vzdálené — jež by duší lidskou o
třásti mohlo tou měrou, že by právem rozpa
kovati se musela víru svoji v Ježíše Krista a
jeho učení vyznati?!

Neopomíjeli ovšem odpůrcové božského

apoštolů: »Pane, zachovej nás, hyneme!« Celá
následující část působí mocným kontrastem:
»>I[ poručil větrům a bouři a stalo se utišení
veliké.« Orchestr rázem ztichne a v úchvat
ných barvách kreslí moře, jak se uklidňuje,

ne mrtvé jeho hladině zavládne velebnéticho.
2. číslem jest Beethovemovo| oratorium

„Krislus na hoře Olivetské“
L. van Beethoveu, největší skladatel

všech věků a národů, nar. r. 1770 v Bonnu,
zemřel r. 1828 ve Vídni. Mezi sporé skladby
církevní, které veleduch vytvořil, patří na

prvním místě jeho slavnostní mše z Ddur,terá vedle Bachovy H moll mše jest nejve
lkolepějším dílem hudby chrámové vůbec;
pak to jest přítomné jeho oratorium, nevelké
sice rozměry, zato plné hudebních krás. Skla
datel nedrží se přísně slohu oratorního, takže
styl koncertní někde převládá. Nicméně však
jest forma výrazu veskrze případná a dů
stojná biblického sujetu. Skladba má šest od
dílů. Po nedlouhé introdukci, důsledně na
třech motivech vypracované, počíná

I. Modlitba Kristova, Vedenajest
ve volném recitativu:

»Můj Bože! Ty otče můj!

mně a útěchu! Hle, již seblíží doba utrpenímnou již dřív zvolená, než tento svět na slovo
tvé byl z temna vytvořen.«

Celý orchestr ozve se dvakrát v mohut
ném Maestoso při slovech:

»Aj anděla se již mocněhlas rozléhá...«
a tklivě doprovází odhodlání Kristovo:

»Můj otče, vůle tvé jsem poslušen!«
Následuje arie v Cmoll:
>V srdci mém tak teskno jesti, úzkost

jímá duši mou... «
Zvláště pozoruhodným jest místo, kdy

volnouvětu klarinetů a fagotů přejímajísmyčce
a solový hlas opakuje úpěnlivou prosbu:

poskytni sílu

[mserty je počítají levně,
Obmova vychání v pálek v poledne.

učitele pravdy od počátku až po dny naše
zkoušeti to způsobem všemožným, aby oblu
zujícím lhaním, nejrůznějším příkořím, ba i
nejsurovějším násilím od pravdy odvrátili její
vyznavače. Než lze v tom všem, co lidé osnují
na potlačení svědectví, pravdě povinného, shle
dati zlo naprosté a nelze ono zlo, pokud od
půrcové Ježíše Krista na jeho vyznavače je
skutečně uvaliti mohou, ničím vyvážiti, ničím
zbaviti hrůzných účinků?

Vhodno připomenouti tu především slov
proroka Isaiáše: »Kdož jsi, ty abys se bál člo
věka smrtelného, a syna člověka, kterýž uschne
jako seno ?« (51, 12.) Jak důvodná to výtka
všem, kdo z liché bázně lidské ostýchají se
vydati pravdě svědectví! Smrtelného člověka
se lekají, a nedbají napomenutí božského Mistra:
»Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši
zabíti nemohou; než bojte se spíše toho, kterýž
může i duši i tělo zavrbnouti do pekelného
ohně.» (Mat. 10, 28.)

Není se tedy báti největšího zla od lidí;
nejhroznějším všeho zla — věčnou záhubou —
pohrozil Kristus Pán, označiv také hned zřejmě
vinu, jež má toto zlo hrozné v zápětí. Pravilt:
»Kdož by pak zapřel mne před lidmi, zapru
i já ho před Otcem svým, kterýž je v nebe
sích.« (Mat. 10, 23.)

Slyšíte tento rozsudek? Vynáší jej Ježíš,
tichý, pokorný Ježíš, jenž klidně snesl, když
tupen byl a posmíván, jenž za katany své o
odpuštění k otci volal!...

Jak důležitou jest před očima jeho povin
nost, vyznávati jej, a jakou musí býti před o
čima jeho vina těch, kdož zpěčují se vydati
mu svědectví, an nedává jim naděje odpuštění,
nýbrž slavně pohrožuje, že zapře je před Otcem
v nebesích!

Jak pochopitelno vzhledem k rozsudku
takovému, že Petr, v síni veleknězově ze strachu
zapřev Pána a postřehnuv pak pohled jeho
plný výčitky, hořce zplakal nad vinou svojí!
Jak zdůvodněn tu zjev, svého druhu jediný,
že nesčetní vyznavači Ježíše Krista, každého
stáří, obóho pohlaví, každého stavu beze strachu—=—=—=——————-—ó

>Otče! V hloubi prachu sklání Syn tvůj
zde se před tebou !«

2. Zjevení andělů. PočínásolemSe
rafa:

»Zachvěj se země, Syn boží klečí zde!
Ve prachu Otci se koří, od něhož je opuštěn.c

Krátká arie: »Aj již oslavujte Pána«
přecházípěknou koloraturní kadencí do hlavní
věty:

»Vám spása kyne, vykoupení, vám kyne
blaženost .. .«

Nato počíná sbor týž motiv; solový
hlas brzy se připojuje a v smělých pasážích
vyniká nad průvod celého ensemblu.

Nádherné fugato vystavěno jest na slova:
»Však běda těm, kdož krutě zneuctili krev
pro ně vylitou, je stihne Soudcekletba '«

V řezavých dissonancích kříží se tu hlasy
a příšerný dojem stupňován jest mohutnými
rázy pozouuů v souběžných oktávách. Je to
jedno z nejobtížnějších míst celého díla.

Ostrý akkord zmenšené septimy rozplývá
se pak v lahodnou konsonanci a vedoucí me
lodi přejímá opět solový hlas, doprovázený
volnými akkordy sboru, jenž po brillantním

»a placere“ sola končí ve fortissimu.3. Číslototo věnováno je duettu Krista
a Serafa a počíná opětně recitativem:

»Zvěstují, Serafe, ústa tvá slitování ne
beského Otce ?«

»Tak mluví Pán: Dokud nevyplní svaté
se dílo vykoupení lidu, dotud neuzří slávu
životavěčného|<

Následují dvě arie:

Kristus: »Nechť spočine již svou celoutíží na muě, můj Otče, krutý výrok tvůj..«
Seraf: »Hle Pán v úzkostech se chvěje

...« Zajímavý je zde třesavý průvod smyčců.
Konec tvoří melodický dvojzpěv: »Velké

jsou hrůzy a muky děsné. .«
4 Po krátkém recitativu: »Vítána buď



dávali pravdě svědectví a za tuto pravdu
všechno v oběť dali, nebojíce se ani smrti mu
čednické!

A naopak, jak nepochopitelným připadati
musí, že moc pravdy, svatá povinnost jí svě
deotví vydávati, stkvělý příklad nesčíslných

statečných vyznavačův a nebezpečí pro outi

lý strach před lidmi.
Fantomu — strašáku — lidské přízně či

nepřízně, kterouž ztratiti neb jíž propadnouti
se obávají, ustupují tito zbabělci, obětujíce mu
nejednou své vnitřní lepší přesvědčení. S útrp
ným úsměvem nasloucháme vypravování o
divoších, kteří ve své prostotě potulným kra
mářům za bezcennou skleněnou oetku v zá
měnu dávají drahocenné diamanty: ale oo pak
souditi o jednání, v němž — nikoliv prostí
divoši — nýbrž lidé více méně pečlivého vzdě
lání, ba dokonce snad i vyšší intelligence, ne
mají tolik soudnosti aneb tolik duševní síly,
aby nahlédli, do jaké míry to ponižujícím jest,
když z bázlivých ohledů k přízní či nepřízni
doby mluvkům, šířícím tak zvanou osvětu,
klenot pravdy zaprodávají, aneb alespoň mlčky
si jej upírati dávají.

Nemlěte! Ano, také mlčení jest nemístné,
a proto další vážné napomenutí: Nemlčte, kde
koli toho povinnost nastane, vydati pravdě
svědectví.

Toto napomenutí bez odporu mejproe svědčí
nám kněžím, a denně takřka vyznívá ze slov,
jimiž počínáme efrkevní hodinky, modlíce se:
»Aperi Domine os meum ad benedicendum
nomen sanotum tuum.c: »Otevři, ó Pane, ústa
má na ohválu svatého jména Tvého.« Jest tu
ovšem především otevříti ústa, aby z nich vy
cházela předepsaná církevní denní modlitba, tím
však nestalo by se ještě zadost cele našemu
úkolu, aniž by tím dovršeno bylo velebení,
jménu Hospodinovu povinné. Příkaz Hospodi
nův, jenž prorokem Malachiášem dán byl kně
žím Zákona Starého a měrou větší ještě víže
kněžský stav novozákonní, prohlašuje za naši
úlohu: »Rtové kněze mají ostříhati poznání, a
z úst jeho hledati budou zákona: nebo jest
poslem Hospodina zástupů.«. (2, 7.) Povinností
kněze tedy jest poznání pravdy chovati nepo
rušené a nezkrácené, lidu pak náleží právo,
zákona a pravdy u něho hledati, jich z úst
jeho slyšeti. Běda, kdyby něma zůstávala ústa
tato; běda, kdyby oprávněnou tu byla výtka
z pláče Jeremiášova: »Maličoí žádali chleba, a

nabyh kdo by jim ho lámal« (4, 4.) Běda,kdyby zvláště nyní, kdy odevšad nepřátelé,
jako smečka vlků hladových, napadají pravdy
Kristem zjevené, lid věřící marně čekal pou
čení, povzbuzení, obrany z úst kněží!

Běda poslům Hospodinovým, kteří by tak
zasluhovali výtky prorokovy: »ŠStrážní jeho
všichni jsou slepi, všichni nevědouoí; psi němí,
nemohoucí štěkati, vidí věcí marné, spí a mi
lují sny.« (lsaiáš 56, 10.) Nebylo by v pravdě
jinak, než milovati sny, kdybychom my kněží
domnívali se, že lze v úřadu našem oddati se
pohodlnému němému klidu. Jsouť poměry naše

—=
mí smrti kříže . .« ozve se úsečné Marciale
a jakoby z dálky počne v pianissimu sbor
vojínů:

»Vždyť viděn byl dojista, jak kráčel v tato
místa . .« a zmlkne opět v pianissimu.

5. Počíná tímtéž Marciale, přejde však
ihned v recitativ: .

$Ti, kdož jsou vyšli, aby mne jali, se
blíží již. Můj Otče, nechť rychle minou ty
hrůzné doby přehořkésmrti! Kéž rychle minou,
jak mraky děsné na bouřném nebi!e

Již blíží se zástup: »Hle, zde jest, buřič
lidu, jenž děl se býti králem Židů'«

V mohutné jich unisono mísí se volání
učedníků: »Co znamená ta bouře? Teď ztra
ceni jsme všichni.«

Unisono vojínů mění se v imitaci hlasů
a v neustálé gradaci proráží sborem učedníků:
»Uchopte ho a svažte ho'«

6. Finale. Tato část jest bez odporu
nejkrásnější. V pohnutém Allegro líčí se hněv
Petrův: »Nesmí netrestán lid teu smělý, tebe,
o pane můj a mistře, se dotknout drzou rukou
svou le Míruě naproti tomu znějí slova:
»Schovej svůj meč do pochvy jeho zas! . „c

Solisté v překrásném trojzpěvu zakon
čují intermezzo plné nebeského míru. Hned
nato počíná pohnutá scéna zajetí Kristova;
žoldnéři volají: »Hoj uchopte se toho zrádce,
dělé neprodlévejte!« Bědující učedníky nrírní
slova Ježíšova: »Brzy bude dokonáno, cesta
spásy skončena . .«

Vlastní finale počíná vážným. Maestoso;
pak následuje předvětí fugy v plném, sboru:

»Pějte slávu Synu Boha živého!«

sická trojdílyá fuga pro smišený, sbor:
>Pěfte vy andělů sbory .. .«
Pletivo hlasů jest velmi umělé a začasté

místrnou ukázkou kontrapunktického umění.

podobny onomu stavu, v němž lid Judský, vrá
tiv se ze zajetí babylonského, za vedení Neho
miášova pracoval o novém zbudování Jerusa
léma i chrámu, jsa nepřáteli obklopen a vpráci
znepokojován. »Jednou rukou každý pracoval
a v druhé držel meč.« (IL Esdrášova 4, 17.)

I naši nepřátelé, plni vzteku, že úsilujeme
o to, aby trhliny v hradbách svatého města,
to jest života nábožensko-mravního, způsobené
útoky víře nepřátelskými, se zacelily, a chrám
svaté víry v srdcích lidu ze ssutin se pozvedl,
nutkají nás jednou rukou konati denní práce
pastýřského úřadu, a druhou rukou pozvedati
meč pravdy na obranu. Při tom však případno
jest slovo, jímž napomínal Nehemiáš: +»Dílo
veliké jest a rozsáhlé, a my porůznu jeme na
zdi daleko jeden od druhého: protož na kte
rémkoli místě uslyšeli byste zvuk trouby,
sběhněte se k nám.« (II. Esdr. 4, 19. 20.) Zajisté
dílo naše veliké jest i rozsáhlé a za nemalého
nedostatku duchovenstva v širé oblasti diocése
naší vzdáleni jsme velmi jeden od druhého;
tím mohutněji musí proto zníti náš hlásný roh
pravdy, aby lid, slyše jej, za hlasem naším spěl
s námi se spojit. Jest lidu spojiti se s námi,
v nadšené odvaze vydat božské pravdě svě
dectví, a kdekoli to velí potřeba, této pravdy
se zastati.

Proto, drazí věřící médšecíse, i vám svědčí
svatého Olce: Nemlčle/

Uvažujíce na mysli povinnost tuto, vzpo
mínáme nikoli bez bolu — slov božského Spa
sitele: »Synové tohoto světa opatrnější jsou
v pokolení svém, nežli synové světla.« (Luk.
16, 8.) Vizte jen syny světa, onoho světa, jenž,
nepřeje zjevené božské pravdě, lži se dává ve
službu, a lži rozšiřuje v zaryté nenávisti a
s bezohlednou okázalostí. Slyšíte tyto syny
světa denně jejich názory v tisícerých časopi
sech roztrušovati; vidíte je schůzemi jako sítí
obepínati lid, aby stržen byl v proud víry a
Boha pustý; víte též, že za tímto účelem ze
stolic učitelských pozvedají hlasy své, ba i ve
sborech zákonodárných zřejmě toho 8e domá
hají, aby názorům jejich dostalo se moci zákona.

A věřící katolický lid? Zarmouceným srd
cem sleduje toto počínání; trnoucím srdcem,
hledě v budoucnost, táže se, v jaké konce to
vše spěje a — srdcem bázlivým mlčky ustu
puje často hlasatelům osudných zásad! Přímo
se zdá, jako by namnoze poddával se názoru,
pronesenému před kterýmsí časem ústy jisté
vynikající osoby, že o katolickou církev, která
již horších bouří přestála, ani za útoků, tou
dobou proti ní strojených, netřeba se báti.

Zajisté o církev obavu míti nemusíme;
nám však úzko jest pro ty, jichž spáse zkáza
hrozí, ponechá-li se lži bezmezný průběh, ne
zvedne-li se veřejně a rozhodně odpor proti
znásilňování pravdy.

Proto, milení diocesáni, nemlěte, kdekoli
právo máte se ozvati. Nemlčte, katoličtí man
želé a rodičové, ve svých rodinách: Položte
zde meze zásadám, jež uvolňují posvátný sva
zek manželský, podrývají štěstí rodinné, zne
snadňují, ba znemožňují výchovu dítek v otno
sti a bázni Boží.

Nemlěte, katoličtí sousedé, v obcích, kde
nešetří se, jak po právu sluší, vašeho katoli
okého přesvědčení.

Nemlěte, věrní katolíci, ve schůzích, na
nichž lžemi tisíckrát otřepanými, tisíokrát vy
vrácenými vždy na novo hanobí se posvátné
pravdy a zostouzí se vaše katolické smýšlení.

Nemlčte, katoličtí občané, v zákonodár
ných sborech zemských a říšských, kdykoli
nastane potřeba zastati se tam práva, jež se
svatou naší věrou souvisí a nám náleží. —
Čestní mužové za povinnost mají v soukro
mém i veřejném životě toho dbáti, aby srdce
a ústa nebyla v rozporu, ústa nehlásala jinak,
než jaké jest v erdci přesvědčení. Ve sborech
zákonodárných přesvědčení srdcí vašich pro
jevuje se prostředniotvím poslanců, vámi zvo
lených; ti jsou takřka ústy vašimi. Nuže, ať
mluví a jednají, jak toho žádá vaše přesvěd
čení. Kdyby pak zřejmě v rozpor se dali s tímto
vaším přesvědčením, vězte, že jako čestní ka
toličtí mužové, kteří nemohou máti jiné pře
svědčení po domácku a jiné ve veřejném ži
votě, nesměli byste k tomu přiblížeti mlčky.

Hle, jak hluboko v život náš soukromý i
veřejný zasabá napomenutí: Nemlětea nebojlese
pravdě tě svědectví! Jest přímo. heslem v bojí,
jenž ka , po celémroseahu života — 3 rodinné
domácnosti aš doruchu spoláčenské.veřejností—16
vnucKje.

Přáním.svatého Otcetedy jent, nás: prosté
bázně a vyzbrojené odhodlaností, která nedbá
malichernýchohledů, zříti v řadáchvyznavačův
a zastanců prazdy. Než jako veškeré. učení ka
tolické i teto -vážná.výzug. segtého Úljeusladěna jes*
9 sákladní ton lásky; Bvědčít zajislé věřícímu
lidu, co nám: s výzvou. touto.na sndae vložil,

drost« Důvodnětakto. napomíná:,Tehdy teprve,
sdručí-li ae zmužiloat vaše. s ježjest
vlastnosti lásky.(I. Koř. 13,

nost s opatrností, pohne svědectví, jež vydáváto
pravdě, celou silou srdcem od .

Než ještě jednoho třeba k
kýženého zdaru v našem boji za pravdu a Boší
čest: Jest třeba jednomyslnosti mezi námi, a
k té na koneo napomínám vás slovy apoštola

národů ad Pavla: „Bd pak dárcea potěšení, dojšvém jednoslejně smýžšleti

podle Ješíše Krista, abyste jednomyslně, addon
ústy obilíBoha aOte Pána našeho Ješíše Krisla.“
(Řím, 15, 5. 6.) Amen.

knihkupectví
nakladatelství
sávod hudební

antikvariát

v Hradoi Králové.
Zal. r. 1808.

Mraky rozptýleny.
Den 24. března byl dusivým k salknatí.

Již již se čekaly zprávy, jak nad Drinou hou
kají děla. A náhle veliký obrat! Jest jisto, že
válečná nálada v Srbskn byla různými dobro
drahy uměle živena. V Bělehradě ovšem bylo
válečného pokřiku mnoho. Jaká však ozvěna
v celém království? Zvláště srbští venkované
se strachem a e velikou nechatí sledovali
zprávy o hrozivém nebezpečenství. Obavy byly
odůvodněny tím více, když se obecně seznalo,
jak naše vojsko (a zvláště dělostřelectvo) svojí
výzbrojí a výovikem vyniká. Země, která po
třebuje vnitřních reforem jako eoli, která se
nemůže svojí vyepělostí nijak rovnati ani sou
sednímu Balharsku, země, která tak těžce stůně
rozbroji voitřpími, chtěla provésti dalekostblé
a úspěšné převraty v politice zabraniční|

A nezkašený princ Jiří řečnil, štval,
stavěl se v čelo straně válečné. Komu to jenom
srbští radikálové věnovali tolik důvěry? Osvěd
čil se jako mladík panovačný, brubý, bezcitný.
Pro pýchu veviděl před aebe ani na tři kroky.
Na pozdravy podřízených odpovídal ušlechtile:
„Kuš, psel“ Vysnamenal se tělesným trýsné
ním vojáků. Vyvádět pří svém lhýřPeníkontsy,
až mu bylo jednou za nezbednost oapráakáno.
A ten člověk, klerý ei počínal i k svým nej
bližším bůř než paša kn křesťanoví, dušoval
se, juk mileje svůj národ celý! Primo, který
nasekal svým nezříseným životem pino dluhů,
jsko by byl vychodil školu Milanovu, měl se
jednou státí v ohledu národním a hospodář
ském pevnou oporou celé zemé! Věra nešťastné
Srbsko! Kdo jea za Jičím otál, jaká kamarila
podpichovala nezkošeného mladíka k přeme
tům tak nebezpečným? Kdyby se v době nej
horší nesnáze nepromluvilo důrazně o cha
raktera toho bauřliváčka, snad dneu Daoaj a
Drioa byty zbarveny krví tisíců a tistců lidí
nevinných, obětovaných lehcomysloéme mla
díka, který obtěl vyniknooti stůj co stůjt A
drahva ta bra by bylo odneslo Slovaastvo
v prvé řadě. A přece každý ovášlívý diplomat
mosil usnati, že připojecí Bosny a Hercegoviay
bylo jen nutným důsledkem usáesení kongresa
Berlinskébo. Jiří, cbtěje škoditi jinému, podryl
soačně postavení vlastného otce. Po těch ranách,
které Jrbsko v posledních letech stibly, roz
hodsě mělo býti postopováno na královukéh
dvoře s lepším rozmyslem, ba o úskostlivým
strachem před každým ztřeštěným dobrodraž.
stvím. Dynastie, která nastoupila po zavraždění
spapcého syna Milanova, měla hned z počátko
poobopititéškýsvůj úkol oklidřňovacía měla
mít stále na mysli chmarný osud onoho despoty.
Jiší všakse nechtěl poučiti z dějin zemé vlastní.

Jakmile seznáno, že jest natnou potřebou
podivného brdine Jiřího s veřejného kolbíště
odotraniti,haet:ce-sitdace:tlepěila:—jiš od
25. břesom. Ve čtyrech dnech černé mraky 6w
rosptýlily. Dne 29. břesně sauročily Aogite,
Fraocie, Něemaecipa Raako v Bělebradě; podle:
omlovené foreusle udébly Bebské radu, aky"
odsbrojiloa zřeklo:60,všečitsásoků. -naBotna

předMěmaaicemsvojí několikdní. starou note,



Kulturní hlídka,
Kulturní drobnosti.

Jindřich Mošna, který ai obrovských zásluh
získal o umělecký rozvoj „Nár. divadla“, slavil dne
28. března jubileum 4bleté činnosti při témže di
vadle. Divadlo v ten den bylo úplně vyprodáno.
Mošna zabrál svoji oblíbenou úlobu Pecky v „Jede
sáctém přikázání“! Připraveny ma hlučné ovace
a zasloužené pocty. — 60. narozeniny slavil za
oloužilý býv. ředitel „Nár. divadla“ a spisovatel
F. A. Šubrt. — Letos je tomu sto let, co zemřel
proslolý skladatel Josef Hayden. Týž narodil se
1. dubna r. 1732 v Robravě v Dol. Rakousích,
semřel 31. května 1809 ve Vídni. Hayden má
obrovské zásluby o úspěšný vývoj smyčcových
kvartet, jichž napsal 83. Jeho obsáhlá a geniální
činnost komposiční pojistila mu jméno nesmrtelné.
Slavný ten maž strávil též jistý čas mezi českým
lidem. Bylť jmenován komponistou komorní hudby
hraběte Morzina v Dolním Lukavci u Plzně, kdež
napsal r. 1769 avoji první symfonii D-dnr. Hayden
při všech svých vavřínech byl mužem vroucí zbož
nosti, velikým ctitelem Panny Marie a vzorem
skromnosti. — 3. číslo „Cyrilla“ pokračaje zdatně
ve srčru vytčeném. Jest zde znamenitá studie
Orlova o nádherné písni velikonoční „Vatalť jest
této chvíle“, a o vánoční plani „Narodil se Kristus
Pán“. O epochální mší Říhovakého „Misss jubilei
solemnis“ pojednává zde Boh. Kašpar. I jiné úvaby
a zprávy jsou interessantní pro všecky odborníky.

Ještě jednou připomínáme, že farní úřady jsou
povinny předpláceti „Cyrilla“ na účet zádušního
jmění za ročních 5 K.Nechť se dostane „Cyrillu“
rozšíření co největšího! Uměním k srdci, srdcem
k Bobu! — „Meditace“, stkvostný katolický mě
síčník pro literaturu, umění a filosofii, na své
drahoroční pouti dokcněily svazek 3. a 4. Z pe
atrého a pečlivě voleného obsahu zasluhuje zvláštní
pozornosti: Spisarovo pojednání o nábožensko-filo
sofických názorech Svatopluka Čecba, Jindřicha
Š. Beara „Sám“, Bouškův „Cyklus lyriky“, Dr.
Jos. Kratochvila „Filosofie pohanství a křesťanství“
Novotného „Stín Egidia Vailladara“, Bob. Brod
ského „Perutě“. Rozhledy po filosofii, výtvarném
umění, literatuře a hudbě prozrazují vynikající
odborné kritiky. Jen tedy dále na cestě záslužné!
Církev, jejíž oddanými syny byli Dante, Mickie

vicz, Torguato Taaso, Cervantes, Petrarca a jiní
geniové světového jména, má ve svých vznešených
ideách nevyčerpatelný zdroj ku všemu krásnému
po všecky věky. Potřebí jen dobře porozuměti a
bystrá duše, křesťanstvím zušlechtěná, dostupuje
k vrcholům krásna. Ozuamuje se, že „Meditace“
připravojí bohaté číslo, věnované umělecké kul
tuře staré Prahy. Bude v něm řada příloh, prove
dených dřevorytem, leptem, litbografií, tiskem troj
barevným a světlotiskem od českých výtvarníků.
Horlivé a obratné redakci mnoho zdaru! „Meditace“
vycbázejí měsíčně. Předplatné i s poštovní zásil
kou 10 K. Redakce i administrace: Praba-Libeň,
č. 444. — L. R. Pazdírek, ředitel kůra v Olo
mouci, vydal ns slova Sv. Jansk. kanciozálu dvě
písně o utrpení Kristově (Lide křesťanský, slyš
Pána svého — Křesťanská duše, rosvažuj sobě);
melodie Pardírkovy jaou jímavé, dobře vystihují
kajícnou zkroušenou náladu, tlumočenou textem.
Nápěvy k oběma písním, upravené pro varhany
8 předehrami, Ise dostati u nakladatele v Olo
mouci sa 24 hal. franko.

Věda a víra.

Přírodospytec prof. dr. Dennert (protestant)
v Godesbergu do svého spisu „Náboženství pří
rodozpyteů“ zařadil životopisy všech snamenitěj
ších přírodozpytců od starověku až do naší doby

. " stránce náboženské. Přírodozpytců uvádí 300.Ýsledek je překvapující. U 38 učench nemobl
se dopátrati jejich stanoviska náboženského. Z 262
lze 243 označiti jako tbeisty t. j. věřící v Boha,
16 je jich lhostejných nebo nevěrců a jen 5 (a to
Z poslední doby) jsou hmotaři, křesťanství úplně
nepřátelští. — Nejznamenitějšího « těchto 300
učenců lze těžko vybrati; dr. Dennert myslí, uvá
živ jejich vědeckou práci, že za nejznamenitější
z oněch 300 lze pokládati těchto 32: Koperníka,
Galilea, Bacona Verulannského, Keplera, Vesala,
Newtonu, Huyghensa, Ray-e, Svaunnerdaunna,
Boyla, Leibnitze, Eulera, Hallera, Linnéa, Schee
lea, Lavoisiera, Laplacea, Humboldta, Herschela,
Wernera, Curiera, Ganssa, Mtillera, R. Mayera,
Faradaye, Liebiga, Lyella, von Baer-a, Darvina,
Helmholse, Pasteura, vom Sacheu. Z těchto 32
mužů je náboženské mínění neznámo u Scheela.
Lavolsier a Laplace byli atheisté, Humbold s Dar
wis lhostejní, ostatní (27) byli úplněvěřící v Boba,
a s těchto konfessionelního (církervního) smýšlení
bylř. Koperník, Galibei, Kepler, Newton, Ray,
Swaunnerdauno, Leibnits, Boyle, Euler, von Haller,

- Cuvier, Faraday a Pasteur. Myvěřící katolíci tu
díž můžeme -Ba učené souvěrce hrdi. Komu

vá učenost schází, dělá aspoň reklamu svému
ména pohodlným atheigmem.
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Hospodářská hlídka.
O vybavení selských dluhů. Vpanské

sněmovně ve Vídoi ohlášeny referentem dr. Ši.
Grabmayerem důležité reformy k hospodářskému
posílení a ozdravění rolnictva. Ministru orby dr.
Bráfovi přiznáno tu, že jest nčencem (českým),
který ovládá toto thema (cbystaué roformy) jako
nikdo jipý a že nikdo není více povolán než on,
aby měl vedoucí roli v této otázce. Sám ministr
dr. Bráf prohlásil, že tu jde o pozvolné, asi běbem
jedné generace provedené rozřešení této otázky.
Vyvazení dluhů má býti provedeno v rámci agrární
středostavovské politiky a to proto, poněvadž toto
vyvazení obmezaje se na střední a malý majetek,
který má samostetnou existenci. V cbystané osnově
se počítá s tím, že poměry v jednotlivých zemích
jsou různé, že tudíž zastupitelstvím zemským mus
ýti poskytaut rozsáhlý vliv. :

Katolického relnictva českého, sdru
ženého v katolickém spolku čes. rolůjctva na Mo
ravě, jest dnes 18.000 členů, k nimž se řadí
10.000 členů rolnické omladiny. Morava kráčí jaře
vpřed na poli organisace, přinášejíc sdruženému
rolnictva katol. nejen uvědomění, ale i mnohé
prospěchy praktickým řešením otázky národc
hospodářské.

Samostatnost rolmíkova zdůrazačnana
valné hromadě katol spolku čes. rolnictva na Mo
ravě řečí slovinského poslance dr. Iv. Kreka: Vi
dím-li roloíka, který hrdě chodí po svém gruntě,
který pochopuje dosah fakta, že ten grant je jeho,
jebož srdce i život jsou v tom gruntě, protože je
jeho a protože ten grant patřil od dávných dob
jeho rodině, ctím takového sedláka jako krále.
On chce býti ve svém svým, on chce býti na
svém jediocým pánem. Máme takových sedláků,
díky Bohu, dost. A ti žijí tak, jak jim poměry
dovolnjí, jedí 8 chutí třebas jen suchý chléb, prato
aby zachovali svou samostatnost a neodvislost.
Škoda, že i v ostatních stavech není tolik vůle
býti bospodářsky samostatným. Vždyť takoví své
hospodářské a každé jiné samostatnosti dbalí lidé
jsou jediným základem lepší budoucoosti. Říkám
toto výslovně: Ten, kdo je hospodářsky odvislý,
stane se odvislým i rozamově. Tím, že je tolik
lidí hospodářsky nesamostatných, se jen dá vy
avětliti, že máme tolik politických stran. Dnes
bohužel nemáme již dost lidí hospodářsky samo
statných, lidí a vůlí býti samostatným — a po
sponstách, jež liberalismus v rolnictvu způsobil,
klidně můžeme říci, že sedláka starobním poji
štěním již o jeho samostatnost bospodářskou ne
připravíme. Dnes tato výtka je opozděná a nepadá
na váhu.

Stoupání obllmích cem. Dlevídeňských
zpráv minulý týden stouply ceny obilní za jediný
den při dabnové a květnové pšenici o 18 hal. za
100 kg, při dabnovém žitě o 8 h a při květno
vém ovsu o 15 hal. Stoupání toto, které se událo
na burse budapeštské, má pevnou platnosti v Ra
kousku, kde jsou terminové apekulace 8 obiiím
samezeny. Vliv spekulací, zejména na drobný
prodej, tedy na rozpočet malých lidí, jest tak pod
statný, že na př. kilogram pšeničné mouky, který
před několika dny byl za 36 h, jest dnes za —
48 bal. — Nekřeaťanětí spekulanti, kteří nesejí
aniž žaou, drou zde především malý lid, proti nim
měli by vyrazit soc. demokrati a no proti ubo
bému rolajku. Ovšem patroni soc. demokratů jsou
v přátelském spojení s těmito vykořisťovateli lidu,

proko mezi proletáři musí býti na této straněcho....
Nové krmivo. Vláda německá věnovala

39.000 marek na pokusy8 krmením dobytka su
šenými brambory. Pokusyprováděla německá rada
zemědělská. Krmeno bylo sušenými brambory cel
kem 166 koní a 400 prasat v různých částech
řše. Koním dalo se do krmiva až 40 procent su
šených bramborů, aniž mělo to nějaké škodlivé
následky pro zdraví, výživu, zdatnost s vytrvalost
koní. U prasat osvědčily se sušené brambory lépe
bež kukuřice; působily příznivě jak na vzrůst
živé váhy, tak na jakost masa. Celkem 8e po
smalo, že sušené brambory jsou výtečným krmi
vem. Sušením bramborů zabývá se té doby v Ně
mecku 200 podniků, které zpracují 3—4 miliony
mtr. centů bramborů.

Cena ovsa je nyní tak značná, že se pě
stování ovsa velice doporačaje zvláště tem, kde
Ječmen pivovarský se buď nedaří, anebo sklizeň
je nejistá následkem počasí nepříznivého a ne
stálého. Jenom třeba ovsu popřáti trochu lepšíbo
obdělávání s hnojení, pak jistě bohatě odmění
práci a náklad jemu věnorané. Cbybovali jsme a

chyhujeme, že oves dáváme do půdy nejhorší,
kdež už nic nechce se dařiti. Takové půdy zt
lesněte, proměňte v louky a pastviny, a oves dejte
na pole dobré, úrodné, vyhnojené. Jistě se dobře
vyplatí. Mnohým krajicám může oves býti tím,
čím je dosud ječmen, krajům úrodným, ječme
nářekým.

Japonské včelařství podporovánojest
včelařekou školou, která před několika lety sří
zena byla v hlavoím městě Tokiu. Školu vavětě
vují nejvíce dívky; každý kurs trvá tři měsíce a
končí zkouškou. Náčiní a dobré královny obdrží
pávštěvnice za poloviční cenu. Spolky včelařské
jsou rozšířeny po celé zemi a zdatně působí na
rozšíření včelařství. Včelaří se již zhusta v amc
rikánech, neboť od Ameriky se Japonci nejdříve
učili. Včela japonská podobá se vlašské, avšak
jest poněkud menší.

Může-ll malorolník porážetl evůjdc
bytek a vysekávati maso? Roloictvo v krajích,
kde odkázáno jest pouze na chov dobytka, chtfo
výhodněji zpeněšiti svůj dobytek, poráželo jej ve
svých domácnostech a maso z něho prodávalo.
Proti této svépomoci rolmické vystupovali řezníci
i c. k. úřady, které zakazovaly takovéto zpeně
žení dobytka. C. k. ministerstvo obchodu na za
kročení c. k. místodržitelství českého vydalo právě
výnos, v němž dovoluje rolnictvu porážeti dobytek
a muso z něho prodávati, avěak jen v rozsahu
přiměřeném jeho hospodářstvíl Po obchodnicku
nesmí r.loík dobytek porážeti a vysekávatil Svůj
doma pěstěný dobytek smí tedy rolník poraziti a
maso z něho zreněžitil Něco jiného je, kdyby
měsíčně 10 kusů koupil, doma je několik dol měl
a vždy pak vysekal. Takové vysekávání ovšem by
bylo už obchodnické a tudíž nedovolené.

Zemský svaz českých hospedář
ských družstev a společenstev pro král.
České nám sděloje, že k přistoupení záložního
spolku za člena k Zemskému Svazu není zapotřebí
usnesení valné hromady záložního spolka, nýbrž
že ve smyslu $ 8, a lÍ. stanov spolkových postačí
k tomuto účelu aeněsení představenstva a svolení
dozorčí rady. Toliko k vystoupení z ústředí, ve
kterém záloženský spolek dosud byl adružen, jest
tam třeba usnesení valné hromady a případné
změny stanov, kde toho stanovy spolku žádají.
Nijak není zakázáno, aby záložní spolek současně
nesměl býti členem dvou ústředí. Vystoupení z do
savadního ústředí provésti může záložní spolek
později během roku. Poněvadž pak valná hromada
Žemského Svazu koná se již v úterý, dae 13.
dubna v místnostech Svazu v Praze-I[ , Opatovická
ulice č. 10, vybízejí se veškeré záložní spoiky,
které členy Zemského Svazu státi se hodlají, aby
bez odkladu dopsaly o členskou přihlášku dv Zem
ského Svazu a po usnesení představenstva a do
zorčí rady za členy Zemského Svazu 8e přihlásily.
Každý spolek učiň tak bezodkladně, aby nu valné
hromadě mohl býti zastoupen. —

Jos.Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.

Sklad vlastní
lněného | barlnánáka zboží

v cenách továrních.

BS“ Pište ol © vzorky! "UB

Ručníky: Kopesmíky:

č. 860 bílý Iněný |1. bílé 1 tot. K 220
tet. 6 K 30 h|1. barevné přesné

č. J. B. bílý Iněný K 270
tet. 8K40b Kohile

Utěrky: K amětkoundprsemkou

| A.pololněné tet. 9-70| | E05s vébyza K2501 $—
č. 68lněné , 420 , , s. ,
č. 766 Ima , 780 i „ plátěná „450„Ima . „5650

Při objednávce košil
nutno udati míru

č.290/, ©, „270|kol krku a délka
č.251 „la, 490 rukávů.

Skladdámskýchlátekmašaty!

Školský obzor.
Protest nuselských rodičů proti po

krokářské škole. td se vámK“pohoběl
28. března t. r. konaly nuselské v málo.
velkorestaurace u Kocanj v Noah protestní



tebůzi proti usnesení kosferemce učitelů a učitelek
měšťanských škol zdejších, konané dne 16. března

(t. r., jiš ze školního řádu proti přísaze vyloučili
alovo Bůb a tím tyto věty: „Dítě buď zbožným!
Miluj Boba a řiď re jeho přikázáními.Plů rozkasy
Boží a tím prokážeš svou pravou zbožnosti Cti
Boba nejen modlitbou, ale i užitečnou prací i vzor

ka čistým, nevinným životem“. Páni nčitelé aslečny učitelky viděli snad v těchto slovech skásu
dítek a p'oto proti hlasům pp. katechetů přijali
kázeňský řád tak, jak oi bo na Král. Vinobradech
učitelstvo z celého vinohradského okresu odblaso
valo. Učiteletvo sepomnělo ba to, že jsou tu ještě
rodičové a že tém záleží více na výchově dítek
sež pokrokářským učitelům; a tu katolické ženy
nuselské, jsouce si vědomy, že stojí čistě na pod
kladě zákona, avolaly tuto schůzi, aby protesto
valy svou mobutnou účastí proti tomuto drsému
útoku na mravně náboženskcu výchovu svých
dítek. Bohu díky! Nuselské ženy porozaměly ne
bespečí, jaké jim volnomyšlenkářští učitelé připra
viti chtějí. Bál u Kocanů byl již dávno před za
početím schůze přeplněn; kde jaký stůl a židle,
vše spešeno, ale účastníci museli ještě atáti mezi
dveřmi. Po řečech na slovo vzatých řečníků při
Jata jednoblasně resoluce (což opačnou zkouškou
zjištěno) čelící proti výše uvedenému usnesení. Re
eoluce tato podána bude zvláštní depntací p. místo
držiteli jako předsedovi c. k. zemské školní rady
a místní Školní radě v Nuslích. Velice jeme lito
vali, že nebylo přítomno naše důstojné farní du
chovenstvo. Litujeme toho, že Národní Politika
všem pokrokářským stranám jich schůze uveřej
uje, nám však tuto tchůzi vzdor prosbě neuve
řejnila.

Jako za dob inkvisiee. „Našinec“ 14. t.
m. sdělil, že při výborové schůzi semaké Jednoty
měšťanských škol dne 21. února v Přerově byl na
sákladě udání jedooho učitele souzen a odsunsen
odborný učitel pan Ječmínek £ Visovie. Byl vy
loučen z Jednoty proto, že prý štve proti měš
fanským školám, že pcdrývá autoritu školy a po
škozuje vážnost stavu učitelského. Zajímavo jest,
že vyloučený nebyl ani uvědoměn o obvinění proti
němu pronešeném, jak patrno z jeho dopisu v „Na
činei“ a byl tudíž bez vyslechnutí vyloučen. Obvi
nění proti němu pronesená označnje „za nestoud
bou lež a zákořnické na cti utrhání.“ Za denun
claci činí pak zodpovědny dva pány učitele, jež
plnýmjménem jmenuje.,To jsou věru pěkné poměry
mezi pokrokovými pány učiteli, kteří jako inkvi
sitoři zasedají na soud proti svému kolegovi proto,
že se netají svým náboženským přesvědčením. A
staří inkvisitoři aspoň obviněného vyslýchali, ale
pekrokoví inkvisitoři odsuzují bez výslechu. Také
eSvobodomyalnost“, jiš patří do snaku skřipec a
hranice! Co to bylo křiku mesi pokrokovými, když
řady podle své povinnosti učinili přítrž řádění
Konečného| Křičeli o násilí, omezování svobody,
denunciaci. A nyní vychází na jevo, že 9e páni
aami neštítí ani jednoho, ani druhého proti nepo
bodlnému kolegovi, který je smýšlení katolického.

ně v očích pokrokových svobodomyslníků zlo
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Nýdstjbuku.kalí dorný
umělecký závod pozlacovačský

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

doporučuje se notivě al. patronátním a veledůst.
farním úřadům.

Provádí veškeré práce v oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových eest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bodlivé , zlacení a polychro
mování oltářů, soch neb uměleckých památek
s plným zřetelem na původníaloh. Opravy a vý

a venku se nalézajících.Vše
“ haletou sárukou. Rospočty, nákresy atd. bes
plataě. "Mírné ceny a solidaost závodu dosvědůují

četné písemná usmání
Vlaetsí dílna na výroburámců azasklívání obrasů

at. Sklad uměleckýchvýrobk, velkývýběrobrazůa zrcadel.

MW-Založeno 1801.

Dělnická hlídka.
Potřeba sociálního muses „Hasáck

Kraj“ píše: „Museumsvčlální mělo by se zří
diti po spůsobo jiných zemí táš iu nás; jako
v moseu technologickém čí se řemeslníci,
Hivnostnici a výtvarní umělci o tom, jak byly

drahdy předměty domácí výroby zpracován ,lako v musea hospodářském o přede

poočejí rolníka o pěstování obllie, sašlechtění
ornice, o obovu dobytka a pod., tak museam
sociální týká se pracujícího HNida,jenž potře
buje všestranného poučení. V Aoglii sařízena
sociální musea, by dělníci sesnali, co zdraví
Jich je na újmu a pod. V Paříši založeno mu
8eam sociální jiš r. 1889, kde odílejí se bez
platně pokyny a rady v sejrůznějších sociál
ních otázkách. Při ústavě zřízena výstava a
veřejná knihovna 8 čítárnou, pořádají se před
nášky a korey, dávají příspěvky na studijní
cesty po vlasti i do ciziny. Ve Frankfartěnad
Mobanem zřídili ústav pro obecné blabo, jenž
podporaje a šíří porozumění pro potřeby děl
Dictva mezi třídami zámožnými, enaží se zle
ščiti bytné poměry dělnických vretev a nabádá
k dobročinnosti; při ústavě je archiv sociální,
výstava vynálezů a zřízení k zamezení úrazů,
modelů z obora dělnického zdravotnictví a pod.
Také Bremy, Moichov a Berlín zřídily ústavy
podobné, a kde lze viděti nejnovější přístroje
a opatření ku zamuzení úrazů a pod.

Katolický kněz a dělnictvo. Nedávno
hřbenbyl v Shonandoahv Penaeylvanil prostý

katolický farář způsobem vskutku kolšecím.
Rev. H. F. O'Roilly byl apřímným otcem a
rádoem tamějších chudých horníků. Po 40 let
s neúmornou pílí a velikými obětmi staral se
o jemo svěřené dělnictvo takovým šlechetným
způsobem, že v den jeho pohřbu dělnictvo
v počtu 16.000 mužů zastavilo práci, aby vzdalo
svému oteovekému ochránci poslední pocta.

„Dělnická“ práce rudých. Vestředa dne
24. února800.demokratéGustavLinkea Vino.
Danel stáli před zemským soudem berlínským
pro zpupné násilí, které spáchali v rosjaře
ném stavu v kostele. Vrazili tem při měli sv.,
pošklebovali se věřícím, zpívali poulišní odr
hovačko s naposledy Danel zapálil si doutník.
Všecko domlouvání bylo marné. Když byli vy
tlačeni, vrátili se zas. Teprve policie je skro
tila. Soud jim vyměřil 4 týdny vězení. — Na
dvořevaršavské citadelly popraveno pět radých
lupičů, kteří jsouce členy socialistické bojovné
organisace provedli celou řadu odvážných lou
poší a jiných zločinů. — „Deutsches Volksblatt“
sdělil 27. úoora, že důvěrník soc. dem. svazu
tov. dělníků německých Kraup po spronevěře
spolkových peněz prchl z Drážďan. Byl však
již v Halla zatčen. — Radý předseda Klabu
novinářských sazečů pražských St. Holab za
držel si 1200 K ze epolkového jmění; na
bouřlivé nedělní echůzsiKlubu (21. března) háji!
ge, že nedefraudoval tolik; prý jen 720 K, pro
toše prý ostatní má jako pohledávky za vý
stevní lístky. Svoji „výpůjčka“ omlouval ne
mocí v rodině, ač se mu vode líp než jiným
soudruhům. — V Hirechberga (r pruském
Slezsku) zodpovídal ge sociál. dem. sklářský
dělník Fric Grůtzmacher z Libova pro spro
nevěra. Týž byl důvěrníkem a pokladníkem
místní skupiny v Libově. Leč přišlo se mu

ři mimořádné rovisi na schodek 569 marek.
ostal 9 měsíců žaláře; odsouzen též k tříleté

ztrátě obč. cti. — Soc. dem. dělník Dvořák
v Třebíči odpadl od víry a k témuž přinotili
svoji ženu. Došel tak daleko, že naváděl ženu,
aby pobila děti; potom prý se sami usmrtí,
protože prý po smrti beztoho mic není. Maa

Želka Pr arala a proto Dvořákdne 12. března
příkročí k černému činu sám. Začal děti zaljet kladivem; na pokřik nevinnýchubožátek
eběhli se sousedé a krvavé dílo přerašili.
Dvořák chtěl epáchati aspoň sebevražda; po
ranil se, aš bylo nutno dopraviti ho do nemoc
nice. Teď jej a jeho nejstarší zraněné dítě o
šetřají jeptišky. Věru veliký rozdíl mezi mo
rálkou, která nemocné rozkasaje úzdravovati
a tou, která žene k zabíjení. Neměli by oyní
být potrestání nejvíce ti, kteří neurvalými ti

orlem k takové disposiciduše čtenářůsvá? .

Redý štáb již u domkářů Dolromtel:Samy radé „Rozhledy“ po známém boji snásil
něsých domkářů napsaly dne 18. března:
„Kvapem blíší se doba, kde strana prohlásí
dogma“ a na té půdě edělá církev svou.

Krátce řešeno — obrov Ý rozmach strany
v posledním desetiletí v Čecháchsvedl vůdce
strany s kolejí a na místě, aby vůdcovéstrany
s0c.-demokratické řidili se dle vůle lidu —
musí se celá armáda příslušníkůsociální de
mokracie podříditi vůli několika jednotlivců
na špici strany stojících. Dnes musíme vytknouti
některým jednotlivcům, že si se strany udělali
svého zaměstnavatele a spoléhají na přijem
straně plynoucí. Jský pakdiv, že stále a stálo
Příspěvky 60 zvyšojí. každém větším místá
najdeme sekretáře strany, který se dosti často
nestará o nic jiného, nešli, jakým způsobem
by zlekal více příspěvků. Cboeme-liřící pravda,
nesmíme sí sapírati, že není dnen sociálním

demokratemmožnobýti onen nýbršzá penise. Měj si přesvědčení sebe lepší, pracuj

pro stranu sebe více, vol a agitaj ve volbáchdyš ale nemáš tolik mů a Domůžeň ti
daň strany, která obnášíbez přirážek3
nejsi soc. domokratem.“

“

k,

-Bez pedalistů jde to lépe. Málokdetak
sevrubně, horlivě a opravdově probírána otáska
soolální jako v Anglii. A hle, avědomělému děl
nictvu tamějšímu nechce se do radého chomou
ta! Celá strana dělnická tam má ve svém lůně
mezi 1,121.256 příslašolky pouze 27.000 so00.
demokratů. Sjesd té strany vyslovil se proti tříd
nímo boji 800.000 hlasy proti 100.000 hlasů.
Dělníci aogličtí chtějí jíti solidárně se strana
mi občanskými, nepodpalují třídních vášní a
přece jsou na tom mnohem lépe než zajatci
radých táborů.

Cena obuví opětně zvýšema. Dostali
snad dělníci vyšší, ekvostnou mzda? Inikoliv.
Israelité zdražili kůší a fabrikanti chtějí také
více vydělati.

Klesání soe. demokracie v Německu
dosvědénjí též tyto číslice: r. 1906 měla tam
rudá strana příjmů 810.917 marek, r. 1907 do
cela 1,191.819 marek, leč loni pouze 852.976
marek. Z čeho hlavně ei vysvětlíme vzestup
příjmů r. 1907? Byly zkrátka zvyšovány různé
příspěvky. A přes to za jeden rok tak veliký
odliv! I náklad radých orgánů poklesl značně.

Poměr křesť. sociálů českých k mě
meckým v naší říši jest dán nespravedlivým
nacionálním stanoviskem Vídně. Němci mají
asi 50.000 dělníků, Slované dohromady asi
40.000. Kdyby dle přání něm. křesť. sociálů
Slované utvořili 8 nimi ústřední svaz, pak by
zavládla rozbodně německá hegemonie, která
by se dle všech zuámek málo oblížela na oaše
oprávněné národnostní požadavky. Náš český
křest. soc. dělník však dobře ví, jakou obrov
skou úloba národní má před sebou a hřešil by
proti zásadám křesťanství, kdyby vešel pode
jho německých nacionálů, i kdyby totéž jho
bylo sebe lépe ozdobeno hesly křesťanskými.
Rovnost národům všem! Toť přece nejjasoější
křesťanská zásada, která se nedá odstraniti
žádnou sofistikoo. Jak nynější situace svědčí,
přibývá slovanským křesť. sociálům členstvo
rychlejším tempem než oěmeckým. Až náš po
čet organisovaných bude větší než Němců, pak
teprve bode možovomlaviti o ústředním slou
čení bez obav, že by se oašinci stali porobenci
vídeňskéh> vedení. Národní práva v křesťan.
organisacích nikdy nelze dositi a umičovati.
Víme dobře, že náš zásadní odpor k národnost
níma stanovisku křesť. sociální Vídně Němce
hodně mrsí. Leč ti čkodí si jen a jen semi.
Napřed radikální náprava — a pak teprve vzá
jemné úmlavy!

Váci. Vejvoda,
kloboučník

v Hradci Králové, na Vel, podsíní,
proti gymnasiu,

odporučuje plstěné
a slaměné kloboukynejlepší jakosti,

ceny mírné.
Pouze český výrobek.
METéž přijímá všecky opravy. ME

ŘŘŘKIÁŘÍÍNIŘÁŘÍKÁ
Elektrické
= světlo=

pre továrny, hotely, domy, vily atd.
Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické veontl=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů za proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vel
trámové, Edison, za ceny tovární. Sklad:
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veško.

rých elektrotechaických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředněkonceesovaný
závod elektrotechnický

w Hradei Králové
Jiříkova třída č. 254.



Doporučujeme

Nábytek z ohýbanáho dřeva

Židle z obýb. dřeva Křeslo houpacív různých úpra- -© 
vách od K 370. AeeAA kOPARnl

Stojanya věšáky KřeslaA o
s obýbaného Sedátka na šroubu

dřevaod K 20— od... Kl2-—

a jiné, v nejmodernějším provedení

SW“ a © cenách nejlevnějších "08
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

Skvostné dárky
] ke všem příležitostem

jeko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

X9 řetízky, prsteny, náramky,
Mě jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

— + nejmodernějším provedení —

nabízíketz ke koni
Jan Kalis, ziatníka hodinář

v Ryohnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i nasplátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

5 ní beúvěrníspolečnostzapanné apolečenatvo s ručením obmezeným

v Hradoi Králové: (protiGrandhotelu):
přijímá vklady na knišky

= za 49 až 5%.=
úrok a to dle výpovědi.

WW“ Složaí lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí zz jeko
co nejlevněji. «

KG8DX G0DX G8DX SSDM OBDX

ŠJan Horák,Ťsoukenník

v Rychnověnad Kněžnoui
zasílána požádání"kallekel

dle roční salse stakenejnovějšíchdnů ppravých
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso- 6zemských.

Četná UXRÁNÍzvláště<kon raldůst. duchovenstva svědčí o podůi
elise mébe ryse křesťanskéhozávPárodu zaza

dobu více neš třice'iletého působení.

Učiňe, prosím, malou„Dábu. obidnírko na
Velejemnobétky:na taláry.

[T68uaoplášky bez zvýšení cen!

A G0bG85 XA0BXA0BXG0BX

X

O00000000000000000000000

Nejlevnější nákupní pramen
veškerých příprav

a ozdob pro švadleny a krojší,

kněžských kolárků s náprsemek

Fejg! 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice.

Prádlo — Nákrčníky — Deštníky.
Šle — Kapesníky — Rukavice.

Šněrovačky.
Výbradní prodej „Triumfaly.“

O0000000C000000000000

O00000000000000000000

©O000000000000000000000

PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍHROBY.
KRÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ I MALOVANÉ.

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ.«

Klečící„ANDĚLÉ“
a TĚLA PÁNĚ

ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ),

JESKYNĚsP.M.LOURD.

JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVÉ

P. BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Pryní český katolický zárod ve Yldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

© stelníchrouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,kříže

* t d.Vídeň,
T. VH o., Kaiser

strasse5., vedleLa
saritského chrámu

Páně.
Ne ukásku sasílá

se vše franco.

sklenářům a zahradníkům
sabísíme sklo tabulové do pařenišť

Mkrátí 11h :
plá 10kgtale sklenářnkého

í om De 18 n| Sklenář.saročeně vyzk.
mpe lóh diamantykussa 0 K

BOkrát80em po 17 h Dodáním
OOkrátíšřompoidhý: | kamkolivdrahou.

| K. V, Skuharský,

takbilý Jako prádlo, jemuž

> k denně yPONIT+5
ELE odfirmyJELÍNEK HYDLAKsní li

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)f
(bratr P. J. Boškudly, faráře vo Týprachticieh)

doporučuje P. T. veledůstoje. duchovenstvu č
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod i

všech kostelních paramentů, |
praporů a kovového náčiní.

3 Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásko [
“ se na požádání franko zašlou.

1uI1tUMmTmUmINLi

GNENEENNNEECNITULTUZTIu.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce):

—umělecký závod —

ro Malby

oken kostelních,
PRAHA-I,

3 od

zn definitivníokjodnénoe.*
OR" Nostetnáveřejná | písemnápochvalnáuznání, ij

Založeno roku 1836.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Volodůstojnému
duchovenstvaa

slavným patronátním
úřadům +ovelujesi dopo
rečiti veškerékostelaí zádebya

čibáře, Má i monstrance, kalichy,

svícny,lampy,kaditelníceopen 3atd. onétvé slasiní výroby, Aok

církevním vnaje pův BtárépředZ paraje vodníkatol a
lasku éze zob Protevá. nov e. "

Předměty neb výkresy zasílá na u
hásku franko bes zárvoznostíkoupě.
Všese poríláposvěcení.Prám ruční.

K přenahů,akoPrat.
protony,velký ád zdií zenestříbrapravého
Beré sletu, mřůroke črehobocy kupuje 6mnajezšš o0u7

JAN STANĚK,
peniř aciecicar :

Praha L, ul. KarelinySvětlé,čís. 10.£

p edot.



rodVoltátonám.ds. 30, roh Vaté u. lis. 8.

Skvostné vsorníky sašleme na pošádánízdarma a vyplaceněpouze na mistry krei
čovské. Žádejte je proto vědy u svého mi

stra. Uspokojí vás v míře netušené,

Zbytky
ku všemu se hodicí máme stále na skladě.

Nejlevnějšía nejrkonnéjší

< dětskévozíky

295

u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,

ě v Hradci Králové.ET Žádejte cenniky.

XXX
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

sahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“.

Zápiené 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

„Naše Mládež“
orgán „Sdražení venkovské mládeže v Čechách“,
vychází vždy 1. a 15. kašdébo měsíce. Předplácí
se 1 výtisk 1 K 70b ročně, při odbírání nejméně
5 výtisků1 exemplář po 1 K 20 h ročně. Redakce
a administracečasopisu „NAŠE MLÁDEŽ,

Praha II., Opatovická ulice Č. 10.

Žádejte číslo na akázku!

chrár saiky

B.Škarda,

bu,kterénejenvzezře

Brno

196SLpo wsováoknamo

besplatač,

ofagady| dekoracivnítřní,nejnovějšího,

MOSAIKY

SWF“sklenné"fjišž i

Mešní vína!
Nedej Bisku konsistoriumv Hradci Králové ověřílo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše av.

ávámpaka kn v ondkáchod25 litrů výše: Dalmatská a uherskávína NNN , ,
sa 1 lite po 60, 68, 72, 80, 88 hal. avýše. jišftříkrát open a jakvidno
Lissánské výtečné jakosti I. druh 80 bal, ještě. dosti slušný pochází
II. druh 72 hal. Mostarské velmijemné a
silnéI.drah88hal.,II.drah80hzaIlitr Jos. Dvořáčka

v Hradci Kral.tpoblíž Grandhotelu,

ALOIS ČÍŽEK, ||| "7,573een nit Koa ní
Zi 9 J|Í též na skladě cyllndry, jemné zdravotní

majitel vinnýchsklepň měkké klobouky z plstě a vlny, slaměnně
= klebeuky z prvních českých továren, sportovní |

U VAHUMPOLCI, " čepicejak pánské,tak chlapeckéa dětaké.
c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praamonstrátů v Želivě a pro četné
= | důstojnéfarníúřadyv Čechách.

7.

'[ Vše v nejmírnějších cenách.

bb řhhl+hěbtbthbtt
W

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady= 440

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemošna.

Přibřěběěěhho hhohěběělioětthbitttt ,

Josefa Mikulce
(dodavatel J. E. ndp. biskupa)

odborný závod pro veškeré
kostelní práce pozlacovačské, řezbářské, malířské atd..

v Hradoi Králové,
doporačuje se uctivě vld. duchovenstva ka provedení veškerých.

v obory tyto spadajících prací.
767"

Nákresy a rozpočty
na oltáře, kazatelny, boží hroby, křížové cesty atd., zbotovají.

úplně bezplatně, bez nároku k objednávce.

Rekonstrukoe a opravy
oltářů starých provádím co nejsvědomitěji, o čemž uvědčí četné

doporočení vld. duchovních.

Dobrá pověst, ==
jiš se výrobky saše těší, savdává příčina k nekalým manipulacím někte
rých lidí, kteří výrobky nedokonalé a méně censé snaží se velectěnému
obchodnictvu vnutiti sa osvědčené výrobky

továren Maršnerových.
Z té příčiny šádáme kašdého konsumenta, aby váady při nakupování

deholad k vaření, lakádkových | mléčných, jemných cukrovinek fon
dantevých, ovocných |erientálských, neapolitánok, mignonu 2hlavně
šumivých bonbonů limenádových žádal výslovně zboží MARŠNEROVO.

Speciality závodu nižádnou soutěží nedostižené, jako Klalrom,
Gigant, Lu-Sin a výživnou čokoláda,zákonemchráněno:

— REFORM
Chocolat Hygiénigue, netřebí odporučovati.—— =



Příloha
Kulturní hlídka,

Sloupy nejvyšší pravdy.
Nikdo jasným světlem svého rozumu neozáří

blabokomysloé pravdy a epocbální výzkumy bu
doucnosti tak, jak to dokáží ostré žárovky volno
myšlenkářských mozků. Lidé malicherní, kteří ani
v jediném oboru důkladně se nevzdělali. kteří pra
Baré vapapověkovavé popírání Boba vůbec ne
mají kdy k žadné vědecké práci. slibují udatně
světu více než velice vážní odborníci 2 universit
celého světe. „Volná myšlenka“ tak nadutě se
kasá svými moderními výhledy, moderní reformon,
vítězstvím bezbožecké „vědy“, zdatnou prací pro
pozemský ráj budoucnosti! Jest tudíž velkým di
vem, proč jit zkušení učenci, kteří po tak praoném
studiu tvrdí, že ntojí před velikými zábadami, ne
přenechají avoje universitní kathedry volnomyšlen
kářekým mladíčkům a dobrodruhům; těm moder
ním ostrovidům jest skoro všecko jasno. Pryč
e těžkopádnou vědou upniversitoí, ovolněte křídla
mladé družině, která vám rozluští hravě všecko
bez dlouhého potu! Kde by snad rozum jinébo
se zastavil, (am křídla mladých věštců I.tf dál. Co
rozum a zkušenost nepoví, tam všecko doplní jarý
let básnicté fantasie.

Těžko se zdržeti smíchu, vidíme-li na střeše
vášně se nafakovati holuba. Těžko se nesmáti,
myslí-li kohout, že svým hlasem časně ráno budí
slunce.

Slovutný sekretář české sekce Volné My
šlenky K. Pelant byl v době sjezdu německých
židů v Praze r. 1907 velikým brdinon. V padšené
knize o pražském kongressu stkví se podobizna
jeho osvícené tváře ducela čtyřitrát, aby každý
dobře poznal, jak tento genius českého lida vy
blíží. Ale brzy po ajezdé nějek sami jeho věrní
poddaní 8e rozmrzeli na jeho velikost. Milý Pelant
přišel o hvězdičky a z Paříže vydal věrným čes
kým ctitelóm Žižky z Trocnova projev o výnos
ném uplatnéní Českého uzenářského umění ve
Francii. A prý jako aby ten, kdo rozumí svému
prospěchu, poslal p. Pelntovi peníze. Leč zakrslé,
zpátečnické mozky Čecbáčků ani zdaleka neměly
pochopení pro veliký rozhled Pelantův. A proto
osvícenec, rosbněvav se na párky a buřty, odjel
osvěcovat Ameriku a mluvit jí cosi o svobodě.
Tam však nosil dříví do lena; jest tam té svobody
tolik, až se v ní pactiví lidé škrtl. Konečně se
vrátil do nevděčné Čechie, kde začal chytat exi
stenci přednáškami o životě v Americe a n nás,
prošpikovanými mrakáním naší církve. Ale ve sboru
předních vyvolenců nenalezl zaměstnání, a tak má
teď volnost tak velikou až ho mrzí.

Po něm opanoval pole ve „V. myšlence“ P.
Mysitk, bývalý kreslič, člověk zázračný, který
téměř přes noc se stal velekritikem nejmoderněj
ších posnatků vědeckých, tedy učenou kapacitou
prvého řádu. Jen to vadí, že mu vlastní jeho
rosmrzelý kojlega (snad proto, že sám nemohl do
teplého bnízdečka sednouti) vyčetl despocii, egJ
ismus, tísnící jiné volné myslitele.

Po naší vlasti ohodí též jiná velikákapacita,
dlouholetý akademik p. Klimt, který již před lety
poučoval naše město, jak Hus převsal zásady
Luthrovy. Teď ví na truc nevděčnému Husovi, že
Boba není a že vůbec člověk svobodné vůle nemá.
Volní myslitelé totiž mají sami od macešské pří
rody privilej volně mysliti a svobodně jednati.
Jinak svým determinismem volnost myšlení e
jednání poplrají. Ovšem kdo ae stane voloomy
Šlenkářem, bned s ním učiní příroda zázrak. Jiosk
nelzevysvětlitichválenívolnéhomyšleníazároveň
potírání náhledu o možnosti volného myšlení růz
ných pp. klimtů. Aby pak důsledná čianost to
hoto osvícence byla dovršena, snažil ae tento Byn
slunce namluviti později posluchačatvu jsko agi
tátor agrárníků, že prý v Boba věří. Teď sku

tečných kašpárkových komedií jest již pořídku ;
proto loutkové divadlo s živými Šgurami jest
včasnou nábradou k udržení humoru. — Stonpenec
nejvolaější volné myšlenky Vohryzek spolu 8 ji
nými vol. myeliteli v Žofinském sále zle bědoval
ned útlskem školy, nad „klerikálními úklady“.
Veliké shromáždění teskalo nadšeně tomu ideál
nímu, poctivě rozbořčenému muži, který v tom
okamžiku zdál se být rytířem schopným každé o
běti pro lidatvo těžce tísněné klerikálnípříšeron.
A najednou byl zatčen a dán sa mříže,ponóvadé
obžalován, že s jinými voloými mysliteli „vy
vlastnil“ zcela věedním, šosáckým způsobem ve
Svýcarsku na 11000 franků. Upřímnou soustrast
ideálnímu trpiteli, jehož veliké činy tak málo mají
v byrokratické společnosti pochopení. — A vzácný
paedag:g dr. Bartošek| Někteří pokrokáří sle se
horší, še prý se musí pokrokový učitel v ohledu
náboženském přetvařovati | Bartošek váak takové 00
pařské rozhorjení považuje za stanovisko vzhledem
k nejmodernější avojí morálce za naprosto odbyté.
Jen ať prý hoši nekatolického smýšlení se dají
v katolických konviktech živit! Ať zachovávají
katolický řád, obvyklé ceremonie! To není nic

tak těžkého. To že by byla zvláštnípřetvářka ?Však až vyjdou, pak... Vidal edy přece

jenom účel má posvěcovat (po případě zoešvařovat)
prostředky. (Co se namyslil Renan jaký Kristus
byl! Přišel Strauss a zese snažil se přemalovati
dle vlastní chuti obraz Kristův. V tom přichází
„Dejvětší český učenec“ Masaryk a praví milostivě
aspoň tolik, še Kristus byl blava bystrá. Později
docela 8 pastudovanou poklonou řekl, že jeat učed
níkem Ježíšovým. — Ale teď přišel na tytoi všecky
jiné pokrokáře oadpokrokát dr. Bartošek s heverem.
Jak ti lidé mohli tak pošetile psát? Vždyť dle
Bartočka Kristus jest usobou legendární, vždyť
vlastné neexistoval. Tak udělal největší z největ
ších učenců českého tábora tlustou čáru přes ná
boženskou flos fii Masarykovu, Drtinovu, Tolstého,
Renanovu atd. Nač otázka existence Kristovy vážně
a důkladně stadovati ? To ať dělají universitní školo
meti, kteří potřebují k objevům zaprášených svazků;
jak zpátečnické! „Volná myšlenka“ však musí od
straňovati všecko, co jest „volně myslícím“ lidem
závadou, trnem v oku, nebezpečepstvím. A křest.
nauka jest přece pro ně balvanem nejtrapnějším.
Nač by tedy jará fantasie Bartoškova dlouho pře
mýšlela, má-li milostivě povolit existenci Největ
Šimu mezi syny lidskými? Choe-li něco vzlet
„Volné myšleuky“ proti „klerikáloímu nebezpečen
ství“ dokázati, muaf být hodoě radikální, rázný,
nesmí se cloubo rozmýáleti. A tak podle Jednání
a učení volných myslitelů vidíme, že jsou vlastně
vysoké šk-ly odborné zcela zbytečné. Mezi tím,
co jiní pokrokáři stále volají po rozmoožení škol,
volní myslitelé docela lehce i bez nich — ano
proti nim — dostupují hravě nejvyššího zenitu
moudrosti a učenosti.

Kulturní jiskry.

„Rosvoj“, českožidovský list, orgán protira
bínský, vlastenčí. V příčině kandidatury slč. Tů
mové na Vysokomýtaku napsal: „Sklon slč. Támové
kantisemitismu je pro pokrokové lidi všech stran
dostatečným (rádi věříme) důvodem k odmítnutí
... Pro sebe reklamují dámy spravedlnost, stěžují
si do utlačování, ale samy by rády šartily nábu
ženskou minoritu ritu (obřadní menšinu) jen což.“
Tak vida! Cizí krev mají vlastenci naši hájiti i
tenkráte, když tatáž vyznává náboženství mojžíšaká,
bodně konservativní. — Ale to nijak „Rozvoj“ ne
rozčiluje, že strká přímo psí hlava na České kato
líky, odváží-li se tito pouze obcovati svým boha
službám. Pokrokové kruby naši náboženskou gvu
bodu škrtiti nechtějí?

Totu dosud nebylo! Kam až protikřestanská
zášť může sahati, patrno na prohlášení „Školského
Obzoru“ vůči dru Drtinovi: „Sebrané spisy Komen
ského nejsou anachronismem. Rozlišovati však třeba,
srovnává-li se a posláním moderního učitelstva vy
dávati a čísti celou řadu oáboženských knih, jež
pro stav, povolání nemají ceny. Jest ovšem nepo
chybno, že naše škola jest dítětem církví; je však
také jisto, že každý vlív církví byl přirozenému
pos'ání školy na újma. Čistě náboženské knihy
Komenského nechť vydají naši věřící evangelíci.
Snad by si nedali vzíti tu čest wčiťelstvem, 4 vět
šího dílu nevěřícím? Učitelstvu našemu neni třeba
čleti celého Komenského. Jemu schází spíše neo
mezený rozhled po vývoji paedagogické vědy před
Komenským, za Komenského a po K.menském. A
pro tento rozbled pracuje od let s úspěchem Dě
dictví Komenského, nejlepší naše nakladatelství
Nač se mu mísiti do vlastního oboru? Z místoího
patriotiemu? Tvrdím aměle, že moravské učitelstvo
sotva budeodebíratináboženskéspisy“vého veli
kého rodáka.“ — Ergo nevěrečtí učitelé chtějí
skoumati povabu a směr Komenského (skrz naskrz
křesťanského) 8 pominutím jeho náboženského sta
poviska. Ovšem tak osekaný Komenský by byl
holovou karrikaturou; nerozumělo by se ani vývoji
a důkaznosti jeho paedagogického směru, jemuž
jest nábožeoství základnou nejpevnější. Dobře, že
řekli pokrokoví učitelé, horliví pomocníci agrárních
taky-katolíků, konečné zas jednou zcela upřímně,
že jsou větším dílem nevěřící.

Kdyš se tak Bíleam podřekne. Velice mrsutá
pravda otištěna v nostřeženém okamžiku v 57. čís.
„Času“, kde napsáno: „Kdyby dr. Podlipný chtěl
spad odstraňovati všecky korupční živly, otevřel
byna druhé straně na radnici dokořánvrata zpá
tečniotví.“ Tedy pokrokáři a svobodomyslníci ko
rupěním živlem, který pro atrach před poctivými
„špátečníky“ má korupci udršovatí dál? Divné
větrání! — „Osvěta lida“ v č. 21. napsala proti
radikálnímu JUU. Nucovi, bývalému svéma příteli,
že strana naše v Kostelci n. O. zmohutněla právě
úsilnou „protiklerikální“ prací Nucovou. „Nemožno
se ani dopočísti těch občanů, kteří klerikály se
stali jenom proto, že p. Nuc byl protiklerikálem,
a omi nechtěli s ním míti nic společného. Klerika
lismus se neporasí sgitacemi a intrikami, nýbrž
výcbovou lidu, změnou jeho násoru světového a
životního.“ Ergo hajnovský Bileam se nejednou
podřekl a bezděčně pronáší trpkouobžalobu proti
samé „Osvětě lida.“ Kdo to jen otiskoval neurvalé
peplcké s i katolíkům kosteleckým?

Kdo špimilsurově boabravné eny katolické pro

jejich přesvědčení? Kdo vemobl přijíti na ja.600
ženám těm? Byla to přece „Osvěta lidu“, kteroo
sám jioý pokrokový list nazval stokou špíny.
V oadávkách a osobních výpsdech nemá „Osvěta
lidu“ soka žádoébo, jak jsme jit často dokázali.

== PUIŠŤUJTE SE NA ŽIVOT==

u bankySLAVIE «Praze.
ORP“Píšte o sazby. "i

Hospodářská hlídka.

Nač pojlétění rolnletva © Natu otázku
vhodně odpověděl slovinský poslanet dr. Krek na
valné hromadě katol. spolku Čes. rolnictva wc
ravského: Pomine gystém výměnkářů a nemusím
zde široce vykládati, co to znamená. To dobře
víms sami. — Pak pomine Loufné stěhování z vec
kova do mčet a zarazí se vystěhovalectví. Poznejte
daši lidu! Má-i mladý člověk dostati dědictví.
třeba jsn v obnosu 50 K, běhi, shání potřebné
listiny a s chatí platí potřebné kolky. Chce dostati
to, co mu patří, třebas to není výsledkem jeho
práce. A teď uvažte: Již 16letý mladík musl plz
titi na 876 zaopatření ve stáří. Po málo letech ho
někdo láká k vystěhování se. Myšlenka, že by
ztratil, co pro své zaopatřeuí ve stáří z vlastaí
práce zaplatil, zadrží ho doma a připoutává ho
k dosavadnímu zaměstnání. A čím více lidí zůstane
i va venkově při svóm zaměstnání, tím normál
nější a spravedlivější ba-loui poměry na trhu
práce na venkově. Dosud jssu neblahé, Příčina je
ovšem v tom, že města poblcují veukovu mnoho
sil, a to sil způsobilých. Provedením starobního
pojišťování roloictva zmíroí se v maoohém břemena
obcí i země v ohledu chadinství. To je dnes nej
trpší kapitola. Mnobo peněz stojí to chudinství a
přece jak nedokonalé je jeho provádění! A proto
je blonpostí, křivdou a nespravedlností, k-lyž soci
ální demokraté, aby mohli něco proti starobnímu
pojišťování rolnictva oamítati, opováží se srovaá
vati sedláka s obyčejným kap talistou. Kapitalista
má radost z tobo, že má, ale nemá radosti uad
tím, co má. Shoří-li mu továrna, shořela, dostaas
pojištění, postaví novou a ta nová je mu tím, Čím
byla stará, prostředkem k oabývácí nového kapi
tálu; hodí-li ve to, prodá továrou a koupí jinou,
on k té továrně nelne proto, že je jeho, ale proto,
Že mu nese — a nese-li jiná více, rád ge 8e starou
rozloučí, bez bolesti ji opouští a jde do výnos
nější. Sedlák však žije jako ve sňatku 8e zemí,
ve sňatku posvěceném láskou a prací, ou ji mi
laje, poněvadě vidí, že on svou prací z of dobývá
chléb pro celý svět, on v ní vidí svou vlast i svůj
hrob, on je a ní svázán i prací a památkou předků,
a proto trachlí a pláče, když ji musl opustiti.
Grunt je sedlákovi nářadím, výrobním kapitálem,
on z něho nechce rentu. Proto rád vidím, dratí-li
se roloík k řadám dělnickým a tvrdím, že děl
nictvo avůj boj proti kapitalistům nevyhraje, ne
půjde-li svorné s rolnictvem,

Do monších zahrad nejlépese hodí o
vocné stromy ušlechtilých drabů, pěstované ve
tvaru jeblancovitén. Takový tvar stroma si může
každý vypěstit, kdyš v podletí dvouleté pláně u
spodu nuaočkuje. Jakmile v příštím roce prut
vybnán, pláně se zkrátí asi na decimetr dlouhý
pahýl, kterýž v příštím roce se zřízae a zatmelí.
Prut zkrátíme na osm oček. Horní se během léta
saštípne, aby spodní sesílily a zbujněly. Příštího
roku vedoucí prut střední opět se zkrátl aa pět
oček, nad posledním necbá se malý čípek, aby
výbon 8e mohl k němo přivázat. Později se čípek
uřízne, výhony boční, v létě přištipované, zříznou
Se na věterný krab, jenž má pak slabší výhony.
Letorosty přištipojeme, aby spodní větvice sílily.
Tak se postupuje rok od roku a přiblížíse, aby
boční větve 6e nevzpřímily do výše, keždá rostla
určitým směrem, spodní všdy zůstaly nejdelší,
horní nejkratší, a tak jeblan úhledný byl zachován.

Mlékaření nabývá u vás jindy nebývalého
významu hospodářakého, ba misty stává se hlav
ním sdrojem stálých a jistých příjmů. Účelný chov
dobytkak účelům mlékařskýmvyžaduje však také
změnu starodávného pícařství. Kdo chce chovat
zdatné dojnice, nesmí upoléhati jea na slámu a
Gny pícniny, kteréž v hospodářství nám samy se
namanou, nýbrž musí píci takovou doplňovat jednak.
plcninami cizími, jako jest záboj čili pokratiny,
různé moučky, otraby, obilný šrot, sladový květ,
Hzky, odpadky lihovarnické, melasa atd., jedpak
sakládáním žírných pastvin, lučin a pěstováním
ploe na polích, zvláště míšenin, jetelotravin, zelené
kukuřice, krmné řepy, vodnice, kvaček atd., a tak
epatřiti zásoby píce, kteráž dojivost krav podpo

sro+ha udržaje i v zimě, kdymlékonejlépe seplatí.



Hnojení zeleniny mečávkou so vý
borad osvědčuje v létěsa vibkého počasí. Jakmile
začne pršet, anebo brzy po dešti rorředěné mo
čávka so leje na záhonky, nikoliv na rostliny!
Také záchodový hnůj rosředěný se dobře bodí
k zalévání zeleniny po dešti Řepa, miřík, ze.naté
plodiny po takovém hnojení velmi bujně rostou.

hraniční obchod máš v měsíciledna
dle statistických dat vykazaje stále nepříznivost
bilance obchodní | Dle statistiky té může býti
spokojen v celku jen zemědělec, neboť ve vývozu
semědělekých výrobků lze soamenati celkom Vze
stup. Tak činil vývos dobytka tažného i jatečného
108 mil, K (o 6 mil. K více), a to hověztho 76
mil. K (0 45 mil více), koní 3 (více o 15). dále
koží sarových 6 (více e 2:1), vlpy 17 mil K
(více o 03). Pokles vykazuje vývoz obilí 2:6 (méně
o 15), vajec 49 (— 17) a dříví 164 (— 27)
mil. K. Zvýšení dovozu obilí dokazuje, že ceny
na našem trhu jsou tak vysoké že i dovoz tu a
tam 8e vyplácí, s naproti tomu i při dobrých ce

náchma podařilo se zvýšiti vývoz jen dobytka o6 mi ———
Jos.Bičiště

mech.tkalcovnaa úpravnaA

Lázně Bělohrad.777777
Sklad vlastní výrob

lněného | barlnbnékozboží
v cenách továrních.

AS“ Plšte sl © vzorky! "M

Ručníky: Kapesníky:
č. 830 bílý lněný |1. bílé 1 tet. K 220

tet. 6 K 30 h|1. barevné přezné
č. J. B. bílý Jněný K-270

tet. 8 K40h Kohile

Utěrky: K a měbkounáprsenkou

A.pololněnétet. 2.70| | 082 vábyta K250č. 68 Iněně, 480,17 2. >*
» 420/1" olátení ©450

č. 756 Ima » 780 1 , Ima . , č-60

Při objednávce košil
natno udati mírn

Prostěradla:

č. 2301. Iněné K z50
«.230/, —„ „270|kol krku a délku
251 „Ja, 490 rukávů.

Sklad dámských látek na šaty!

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostníků, jakož i veškeré zprávy soukromé,

o" provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

Úarhany
nejnovější soustavy, americká i evropská

harmonia
doporačuje

Václav Poláček,
stavitel varhan A harmonií, přísežný znalec c. k. soudu

v Rychnově n. Kněžnou.
M Opravy a přestavby varkan. (E
BB Veškeré práce vykonávají se bez- [E
B E vadněa se zaručením. S E

Poděkovací přípisy na požádání. [ji
IB Plány a rozpočty zdarma. a
OEROBUBURNDOA
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= světlo=
pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy.
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.KIIINIEKKTKXXK

Vacl. Vejvoda,
kloboučník

v Hradci Králové, na Vel, podsíní,
proti gymnasiu,

odporučuje plstěné
a slaměné kloboukynejlepší jakosti,

ceny mírné.
Pouze český výrobek.
== Též přijímá všecky opravy. ==;

Karel!V.jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 4 K.

Objednávky vyřídí

Biskupské kuihtiskárna v Hradel Král. |

Zdrojem zdpaví
jsou Nhuprasté nápale, s nichž

dodnes nepřekonány jsou

šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařinkové a třešňové. připravované

pomocí

Marinarových šumivých lmozidových doplozů
jedině pravých s touto

(P
Ročnívýrobapřes 40 mil. kusů.

Jediný výrobce:

Prenifičeská akc. společnost továren
naorient.c ačokoládana
Kr. Vinohradech (dříve A. MARŠNER.)

Nejdůstoj, biskup, konsiloř

umělecký závod pozlacovačský

Jos. Kieslicha
668| (Sv Hradci Králové
doporučuje se uctivě al. patronátním a veledůst.

farním úřadům.

Provádí veškeré práce v obora stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a slobově.
Odborné a bodlivé opravy, zlacení a polychro
mování oltářů, soch neb uměleckých památek
8 ploým zřetelem na původní sloh. Opravy a vý
zdoby pomníků a soch venku se nslézajících. Vše
8 moohaletou zárukou. Rozpočty, nákresy atd. bez
platně. Mírné ceny a golidnost závodu dosvědéují

četná písemná uznání,
Vlastní dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů

VESE,
Ň p« M.

a zrcadel.

UP* Založeno 1891.

nu -M uana, Záložna v Hradci Králové ss
© založena r. (862. ©

ve vlastních domech č. p. 117. a 118. na Malém náměstí.

o m m a o

Vklady na knížky úrokuje
o 0 í om m

u 0
o o

a platí daň důchodkovou sama ze svého.

.—

. |— Povolujeúvěrystavební a hypotekární=== o
za nejvýhodnějších podmínek.

ma Půjčky osobní
== s ručiteli i bez ručitelů důvěryhodnýmosobám. =——=

Eskont směnek a účtů.NO,KA —



ná Yelkóho nám. čís. 90, m Veselé ul. čis. 8.

Skvostné vzorníky zašleme na požádání
zderma a vyplaceně pouze na mistry krej
čovské. Žádejte je proto vědy o svého mi

stra. Uspokojí vás v míře netašené.

Zbytky
ku všema se hodicí máme stále na skladě.

Nejlepším mýdlem jest —

|mýdlo s vranou
s touto ochranpou známkou.
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Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného nz Lí
které jedině kupujte a žádejte!

99Mo NO PO E“
akclevá svíčkárna a voskárna v MI. D leslavri.

Račíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranon obnosem K 30.000.

Vejce k lihnuti
od čistokrevné drůbeže, na výstavách první cenou
poctěné, pekingských kachen, pravých obrů, 1 kus
25 b, minorek černých 1 kus 16 b. Dále prodám
1 kohouta a několik slepic
s růžicovitými hřebeny, výstavní to kusy 10 mě
síců staré, již nesoucí. Kohout za 6 K, slepice po
4 K 50h, prodá a dotazy zodpoví

Alois Blatto v Ostřetíně u Holic.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojněmu duchovenstvu
přvní a najstarší cáborná dílna pasířskáKarla Zavadila

v Hradci Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostnéj
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Teškeré vzorky jsemJebo
Biskapskou Milosti reride
vány.

Mešní nádoby jen v ohmi
slatím sa ceny vělice levné.

Veškeré opravy nádob ko
Melních se ry.ule, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vsorky, rospočty, nákresy i

hotovéskošínaukásku o
se zašlou.

Chudějkm kostelům možno spláoot bes přirážek.
PR“ Staodporučemíačestnýchuznáníporoce."AjB)

Prosíca veledástojné dyuchoronstvo o laskavou přízeň
a důvárn závododomácímu.

Poem OZE OZ V porot

Z
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O. k.mistodržitejstvímkonogipovaná.

Realitní kancelář

Inz.©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odpo ručuje se ku zprostředkování voško
X rých koupí a prodejů v oborten

spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právaí vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční,

Kancelář „Hótel Hyrši“,

o Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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S klobouk
již „třikrát opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
v Hradci Kral. poblíž Grandhotelu,

'které“ kromě moderních tuhých klobouků má
též na skladě cylindry, jemné zdravotní
měkké klobouky z plstě a vlny, slaménně
klobouky z prvních českých továren, sportovní

(čepice jak pánské, tak chlapecké a dětské.
—

Vše v nejmírnějších cenách.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradc: Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 Jitrů výše: Dalmatská auherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečnéjakosti I. druh 80 hal,
TI. druh 72 hal. Mcstarské velmijemné a
silné J. druh 88 hal., II. druh 80 hza I litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

2 W HUMPOLCI, u
c. k. soudní přisežný znalec vin, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důstojné farní úřady v Čechách.
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profagady| dekoracívnitřní,nejnovějšího,
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JAN STOUPÁ V PRAZE,
Jindřišská ul. 1.,

doporučuje:

železné skládací po- železné mycí stolky

stele od . „K 780, Páně tat talk 5—
želesné skříňovépo- S , “ “ a Ko10-—

steles Sdíl.matrací železné stojany na
od. . . .K27— daty od K 11—
Úplně zařízená lůžka od K 38—.

Skládací polcí sedátkaod... . .K 1—
zahrad. sklád. lenoškyod... . K 6—
zabradní patentní svi

úabralů náhyak
novací zástěny K 36-—

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za cemy zvláště výhodné.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nalo
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckám.
Plány a rozpočty shotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím ae na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hropzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "E

(dodavatel J. E. odp. biskupa)

odborný závod pro veškeré

v obory tyto spadajících prací.BO
Nákrosy a rozpočty

doporočení vid. duchovních.



Doporučujeme===

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
n jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

Mě — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. EKn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Odebírejte v každé obol
krejcarový týdenník

„Wenkovan““,
orgán „Sdružení českých katolických zemědělců

v království Českém“,

vychází každý týden ve čtvrtek.
Na „VENKOVANA“ předplácí ee: Aby mohlo na
venku býti čislo za 1 krejcar (2 haléře), zasílá se
poštou pod jednou adressou nejméně 6 výtisků.
(Tedy 5 výtisků na rok GK 20 h). —Při zásilce
menšího počtu výtisků předplácí se na 1 výtisk
ročně 2 K 8 hal. Odběratelé mají nárok na bez

, platné právní, zvěrolékařské a hospodářaké porady.
Předplatné a objednávky přijímá administrace

„UENKOVANA“, v Eraze IL, Opatovická uliceis. 10

Hleďte, aby v každé obei odebíral se
„VENKOVAN“." Požádejte několik čísel na
ukázku zdarma.OSB Lat]
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

wimněnýchlátek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

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

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
(Též na oplátky bez zvýšení cen!

WL 7 MSPa
M

X
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Špob. úvěrníUteb. nění společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

KPPGE3CODXE83X663X663X

(proti Graodboteln) ::

přijímá vklady na knížky

= za 44%až 5%=
úrok a to dle výpovědi.

OMP“ Slošaí lístky ne požádání zdarma. "UN

Uhlí zoezřísize“co nejlevněji. :

!(z nohny,
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Pp. sklenářům a zahradnikům
nabízíme ablo tabulové do pařenišť

24krát24 cm po 11 h| 10 kg tmele sklenářského24krát26cmpo 12h

, sh24krát30 om po 14 h Sklenář. z 2 K :26krát26 cm po 13h enář. zaručeně vyzk.
26krát30 cm po 16 h| diamanty kus za 5 K.
30krát30 cm po 17 h Dodáním
S0krát3? cm po 18h kamkoliv drabou.

K. V. Skuherský,
c. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“

„Naše Mládež“,
orgán „Sdraženívenkovskémládežev aj:
vychází vždy 1. a 15. každého měsíce. Předplácí
se 1 výtisk 1 K 70h ročně. při odbírání cejméně
6 výtisků 1 exemplář po 1 K 20h ročně. Redakce
a administrace časopisu „NAŠE MLÁDEŽ,,

Praba II., Opatovická alice č. 10.

Žádejte číslo na ukázka!

Přiaplnýchbednáchzvláštní

PRAKTICKÉ, ROZLOŽITELNÉ

BOŽÍ HROBY.
KRÍŽOVÉ CESTY

RELIEFOVÉ 1 MALOVANÉ,

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ
Klečící „ANDĚLÉ“

ATĚLA PÁNĚ
ZE DŘEVA ŘEZANÉ A Z TVRDÉ PEVNÉ

SÁDRY (TYTO VELICE LEVNÉ).

JESKYNĚsP.M.LOURD.

JAKOŽ 1 VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ
DOPORUČUJÍ UCTIVÉ

P. BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

900000000000000000000000
o

Nejlevnější nákupní pramen
veškerých příprav

aozásbprošvadlenya krejší,
kněšokýchkolárků a náprsenek

Fejg! A Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní nlice.

Prádlo — Nákrčaiky — Deštníky.
Šle — Kapesníky — Rukavice.

Šačrovačky.
Výhradní predej „Triumialy.“

90000000000000000000000
900000000000000000000
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Š
takbilý jako prádlo,jemuž

půda dovyvářkřky
sSAPOTSÍT s

svůní fialkovou.od firmy
JOSEFJELÍTNEK,YpLÁK

bu Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se ma požádání franko zašlou. .

CIT TNCH OTBBObrmDefoeP+ 6:CON OKKKEKCKETTI hunán

petnánánýněnění
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PRUT-05600b.070.80460.0.890E08800000009

Th06EEEM

Jan kněníh
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ruěoje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduě
šáho aš k bohatému /w

guralnímu provedení a
0 sice i se šelesnými

S 6/ e rámy, sítčmí osazením.

Veákeré rozpočty, akizry i odborná rada bezplatné, beze
vší závaznosti ka definitivní objednávce.

ORY*Nesčetná veřejná | písemnápochva'né uznání.jj
Založeno roku 1898.
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Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje sí dope
ruějiš veškeré kostelní nádoby a
nábínís to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, Dacifkály,

svícny,p jmpy aditelulce,"kro enkyatd. výroby, "př plsóm

A eírkevním vyhovující. Btaré předměty opravuje v původníintencí; a
v ohni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňaje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bessávaznosti koupě.

: Vše se posílá posvěcené. Prdce ruční.

«stříbrnýchklenotů, jako: řetěsů

naáeah,Kfak,oopk náramkůatd.:: Sotářekéjídelní náčiní zestříbra pravého
V čínabého všdy na skladě.

Sleré slete, otříbroča drahobomy bupuje s nejvyllí ceny

JAN STANĚK,
paslé a olselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19.2



Pidplainí na lvrí rohu 8 k 50 A
Číslo 14. + ne půl rohu S k — A

Svátek naděje.
Vzkříšení | Jakým koazlem, jakou útěchou

půsoní toto slovo na člověka věřícího! V čase,dy raší listí k novémo životu, kdy ptactvo
vítá obrod přírody, zemdlená erdce lidská o
křívají při zpěva radostného „alleloja“, při
vzpomínce na Krista vítěze. Věra žádná slac
nost, žádná památka nelije do daše skroašené
tolik ideální tužby, takovoo posila k dalšíma
zápolení, tak povoou naději, jako vzpomínka
na slavné vzkříšení može bolestí, može zsina
lého útrapami, Největšího z velikých, Bohučlc
věka Jeho život nejlepším kázaním, On prak
ticky ukázal, jaké cesty ku krásna a dobra se
mají voliti, kudy jíti přes posměch sobcův.
A zároveň potěšil svoje věrné důkazem, jak
síla zářivé dokonalosti přec konečně strhá
všecka poata násilnosti A dojde stkvělé od
měny.

Svým příštím vzkříšením jit se těšil tr
pělivý Job, kdy v nesnesitelné trýzni zvolal:
„Vím, že Vykupitel můj živ jest a že v po
slední den ze země vstanu; a zase oblečen
boda kůží svou a v těle svém uzřím Boha
svého.“ Jaký balsám lila do jizev muže strasti
neochvějná naděje na vzkříšení! A svojí pevné
naději dal tak krásný výraz člověk, který ani
Krista neviděl! Nedivme se tudíř, že tím nad
čenějí zahořela srdce apoštolů, když uslyšeli
o slavném vzkříšení Pána, s nímž tak dlouho
po Jadsko potovali ! „Tatof pak jest vůle Toho,
který mne poalal, Ótce: abych s tobo, co mi
dal, ničehož nestratil, ale vzkřísil to v den
nejposlednéjší.“ Tak promluvil Kristus. A jeho
žáci všude kladli důraz oa slavné z mrtvých
vstání; tou radostuou zvěstí posilovali ty,
kteří klesali podél cest, stírali slzy močedolků,
lili tažbu po šlechetných čínech do srdcí, ješ
v pobanském životě stala se vyprahlými.
„Kristus promění tělo ponížení našeho, aby
připodobnéno bylo k tělu jasnosti jeho, podle
působení, kterýmě také může podmaniti sobě
všecky věky.“ Tak těšil av. Pavel v listě Fi
Jipenské. Jinde dí: „Věrné slovo: nebo jestliže
jsme s ním zemřeli, spolu s ním i živi ba
deme.“ Taková a těm podobná slova netoliko
stlila naději, ale poskytovala zároveň chaft
k činorodé práci, velikou radost z šlechetného
života.

Jak velikou lží jest tvrzení, še křesťan
ství vneslo do Ššivota pozemského poohmor
nost, úzkostlivou bázlivost před světským
torusjem, elegickou eklíčenost, naprosté pobr
dání světskými zájmy, odvrat od přirozeného,
jásavébo toku života! Jest naopak pravdou
nepopěrnou, že křestanství svými vznešenými
sliby, svojí útěchou přivádělo k novéma ži
votu duše pohanů,jež klesaly v zonfaletví a
chtěly ukončiti život svůj sebevraždou. Zcela
přirozeno! Jaké byly nábledy pobaneké o zá
světí? Homér a Virgilius na základě pohao
ských představ líčili sáhrobní poměry elegicky;
j mažové dle jich názorů člechetní stali se
v objetí amrti nešťastnými stfoy, které v pod
ovětí želoč vzpomínají na — krásnější minu
lost. Co slibuje pohanská Nirvana, co bud

hismos? prap beznadějná ztroalost. Většipou pohanské názory vidí ve amrti nejvýš

doro to, že smrt koačí útrapy života pozemo.
Zato však z celého ovangelis vyznívá ví

těsný, radostný hymnus: „Člověče, jásej, až
se duše tvá od oddělí! Dostane se ti ra
dostí, jakých oko tvoje nikdy novídalo, o ja
kých slaob tvůj nikdy neslyšel. Vzpomeň té
radosti, jakou zašili apoštolé, když ee Kristus
před nimi proměnil na boře Tábor! Toft byla
jen malé osvůna toho jásotu, jaký připraví po
emrti Hospodina všem, kteří ho milují. Smrti,
kdo jest osten tvůj, de vítěsetví tvé? „Já

-jsem vakříšesí a život“, pravil Ten, nad nějš
v dokonalosti, lásoe a mravní statečnosti nikdo

- povymikl, jak gami nověrci uznávají.“

NedovedeUp systém filosofickýanidádné kterékoli křesťanské náboženství
dáti doší tak vrolikou oporu a útěchu jako
naše křesťanství svým Ččarovným slovem:

„Vabříšení!* Předně jednotný filosofický, vé
decký názor na lidské žití. na hlavní otázky
naší existence — vůbec není. To oznávají přední
učenci, kteří sami pilně pátrají, bledají. Tím
méně nějaká filosrfie dovede člověka s urči
tostí slibiti tolik, co bez nejmejších rozpaků
se skálopevným přesvědčením připověděl Syn
Boha živého. Křesťanjest šťasten svojí jistotou,
co nejbystřejší filosof bezvěrecký zonfá při
svém zkoumání, bezradném tápání. A nejkru
tějším olopováním lidstva jest obrošený po
baoský násor materialistický, který praví, že
žije se jen pro tento svět a že po smrti skon
čeno pro člověka všecko; a tak ubožák na
kažený takovou nuakou skonává bez naděje,
že se mu dostane někdy řádné satisfakce za
nespravedlivé utrpení, nemá naděje, že po dnech
sklamaných rosběhů zazáří mu přece slance
vítězné. Ubohbývrak, tonoucí bez pomoci!

Křesťanvšak vzpomínkoa na Krista trium
fát. ra i v brosných bolestech se potěší; topení
trpělivě nese, věda, jak roucho jeho, pomlavou
lidskou potřísněné, zastkví se po smrti jako
sníh, jak Kristus oapraví všecky nesrovnalosti.

Vzkříšení — svátek naděje, svátek vítěz
ného hymnu, den jásotu a neocenitelné posily
pro všecky ty, jimž Kristas vůdcem!

Výstražné poměry v nejmoder
nějším státě.

Přímo se rojí v různém přestrojení dobře
placení agenti nevěry, kteří nepřestávají ují
šťovati, jak veliké blaho zasvitne národu, až
„bydra klerikální“ bude zničena. Proti blasu
těchto volavek, rozdávajících štědrým jazykem
hory doly, jest nejvhodnější zbraní ponkazovati
na chmarvý, ba děsný stav Francie, která přece
již „hydře klerikáloí“ na svém území sťala
blavo, peníze jí pobrala a zřídila lidovládn na
základech nejmodernějších, oa základech těch,
jež protikatoličtí agenti tak vřele doporačují.

Ukázali jsme již na celou řadu stínů, jež
těšce zachmořily obraz „omlazené“ republiky.
Stíny však se mění v hradba černých mraků,
z utž stále silněji hřímá. tak že jest zcela

včasno poukázati nepoě ještě na některé bodychmorné scenerie. ŠStávkoastátních ařízenců
poštovních aotrpěla Francie obrovských škod.
Bylo přerašeno spojení vlády 8 provincielními
úřady, spojení ministerstva vojenství s plaky
mimopařížskými. Právě ve chvíli balkánského
kvasu ministrovi zahraničních záležitostí co
nejvíce znesnadněna korrespodence s cisími
ministry. Celý týden zdršeny uejnalehavější
žádosti jednotlivců k úřadům. Obchodní svět
ocitl se v úzkostech největších. Věšdyťdocela
26. března utvořil ee v Paříži ovaz obchodníků
a průmyslníků, který chtěl vyzvati kollegy i
rolníky k obraně vůči úřednictvu. A zatím
stávkojící žalovali hlasem hřímavým, že o po
stapu úřednictva neroshodoje slažebuí doba,
sásluba, obratnost, ale — protekcionářství,
strýčkovetví. Velice zasloušilí úředníci byli
odstrkováni, katolickým úředníkům křiklavě
ublišováno; Špiclovalo se, aby bezcharakterní
a sobečtí představení věděli, koho se msty
potrestat a zničit. Drahota stoupala, ale zří
sencům se nepřídávalo. Volalo se ve stávce, že
obnosy, jež byly určeny za odměna práce přes
čas, byly obráceny na volební agitaci ve
prospěch vládních kandidátů, tak že maoho
sřízenců neobdrželo sasloušený honorář. Stát.
sekretáři Simyanovi vytýkáno hrobé zacházení
s podřízenými. A Simyan, jeden z čelných kor
midelníků přeosvícené republiky, za všeobec
ného kvasu osvědčil tak velikoa nešikovoost,

počínal si tak neobratně a pošetile, aš 80 stalomickým. Lišák Clemenceau měl 60 dělati,
aby sepořňtrochu napravil následky hloupých
skoků Simyanových. Clemencesu kousl do ve
lice kyselého jablka. Tento ministerský před
seda v ropablice „veskrz demokratické“, tato

pico lidovlády, pro evojeni čemnékousky právěpřed lidem nerad se akazuje, neboťkdekoli se
před veřejností objeví, hned bývá vítán pí
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Velice by se mýlil, kdo by myslil, že
vláda na“eným coovoutím před vlastním úřed
nictvem revolajní kvas aepoň ns dohlednoa
doba atišila. Moobokrát sklumané úřednictvo
postapuje dále. V Hyppodroma kován 4, t m.
tábor lidu, jehož súčastnili se společně zedníci,
cihláři, olektráreoští dělníci a státní zřízenci,
zejména četní poštovní zřízenci v uniformách.
Tam státní zřízenci slibovali, že v případě
všeobecné stávky chtějí postupovati společně
s vše>becným dělnickým svazem. Osnoratel
stávek Pataud prohlásil, že by dělnictvo v pří
padě nové stávky státních zřízeuců ohitejlo
všeobecnou stávka. Přijat jednomyslně návrh
Pataudův, aby zvolen byl tajný stálý stávkový
výbor dvanáctičlenný, složený po šesti členech
z dělnictva a státoího úřednictva. V okaušiko
vhodném tentc výbor prohlásí všeobecnoa
stávka. Někteří členové echůze za bouřlivého
potlesku mlavili proti republice, proti členům
parlamentu a svobodným zednářů. A tento
zjev, vyskytnavší se na schůzi protikatolických
účastníků, jest zvlášť významným poačením.
V Lyouu tentýž den 1500 státních a obecních
ařízenců na schůzi usneslo se na resolaci,
kterou byla vyslovena solidarita úřednictva
3 dělnickým proletariátem.

Co nyní překáží, aby tento rovolační
duch sachvacoval rychlým tempem i samé
vojsko, které již často prokázalo svojí nespo
leblivoat? Kde bude potom Clemenceao hledati
pevnou bradbu nynější republiky?

A při těch poměrech tolik zbědovaných,
kde v demokratické repablice vládne člověk
všemi lidovými vrstvami odsazovaný, kde tolik
zlořádů bojí, ještě se pokoušejí pohlaváři sa
pěti hrdou bymou osvícenosti, pokroku, 69
body! Ale marno všecko. Hlas jejich zní dutě,
národ se již nedává frázemi mámiti. Ministr
koltu Briaod, který v první řadě prováděl rog
lakový zákoo, pokosil se o fanfáry nad svým
činem. Napsal: „Naše církevoč-státní rozlaka
jest velkolepým dílem svobody a spravedlnc
sti“ — Zbytečné řeči! Teď každý vídí, jak
vláda dřív Ihala o obrovském jmění církve a
jak ze zkonfiskovaného jmění církevního zbc
hatli výračně zámožní chráněnci úplatných po
hlavárů, kteří rozumějí dobře strýčkovatví.

A ta avoboda! Dnes jsou ve Francii u
vesla lidé, kteří mají stejné choutky jako R>
bespierre. Kdyby mohli, řádili by stejně krvavě.
Snaží se aspoň trostati lidi poctivé potad,
pokud jim to okolnosti dovolají. V Laono bylo
otrestáno 6 důstojníků proto, že se odvážili

Jiti do kostela na mši sv. V jioých posádkách
potrestáno několik důstojníkův, še se odvážili
navštíviti katolické epolky. Ministr války, se

mita Piegoart ve sněmovaě snažil se vykrucovati. Prýdůstojníci byli v kostele přítomní
politické schůzi (I); odůvodhoval zákaz navště
vování katol. spolků tím, že prý ty spolky
pracají proti armádě (17) a republice. A jazyk
mu při těch lšech nezdřevěněl. —| Starosta
v Taaliona vydal ostanovení, že dachovenetvo
již nesmí doprováteti pohřby v církevoím
roucho. Proti jednomu kašzi, který toho zákazn
nedbal, zavedeno trestní vyšetřování. Snad
tedy republice bylo prospěšnější a méně ne
bezpečné, když státní zřísenci přetrhávali te
legrafní dráty a když nyní se připravují na
Generálol stávku.

Klidauve Francii nebade. Volnomyslitel št
tidé nesvedli ve Fraacii boj proti církvi proto
aby po skončeném zápase o něco přišli, aby
dalí pracujícím vrstvám, co jim náleší. Z ci
sího by ještě rozdávali rádií, toť pravdou. Ale
nyní, kdy již židovští velkokapitalisté nemoboa
strkati vina chudoby dělného lidu na církov,
kdy jim lid až dobře do karet vidí, jest jejich

lidamilnost“ Date odkryta. Kapitalistadobrovolně nepřilepší lidu ničím a dělolci
budou se tím boořlívěji domáhati zlepšení erb
stence. Jak sápas skonči? Franole jest vý
strašným příkladem státům všem.:
2. 2žžnž2žnžnžny o

Vyrovnejte nedoplatky
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všech orropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Volmana
v Eradoi Králové.

(Založeno r. 1862).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Volné listy.
Student a politika. Pod tímto nadpisem

přinesl „Čas“ dne 21. března obsah přednášky,
kterou měl Masaryk na veřejné schůzi stu
denteké. Utázka, má Ji se student zabývati po
litikou, jest důležita nejen pro něho, ale i pro
národ. Jestliže kdo jest tak nesamostatný, že
si posud na tuto otázka neumí správně odpo
věděti, pochodil by velmi Špatně, kdyby přijal
za svou odpověď Masarykovo, která silně vo
přimlonvá, aby se student politiky činně
účastnil. ©

Dle Masaryka má se stadent pro politiku
vzdělávat a připravovat. „Naše vysoké školy“,
dí Masaryk, „zejména právnická fakulte, která
podává soubor poznatků, politice sloužících, je
dosti neúplná a nedokonalá. Je tedy nutné pře
devším našemu stadenta politické sebevzdělá
vání, aby mobil rozpoznávat, rozsužovat ideje
politické, rměry, strany, aby mohl rozpoznávat
kritičtěji, věcněji, spravedlivěji; pro které zá
sady, pro který aměr a kterou stranu má 80
rozhodnout.“

“ Gitovali jsme zámyslně výrok Masarykův
doslova, aby vysvitla nesprávnost jeho názoru,
nesprávnost zajisté okatá, která dokáránu jest
nemožností toho, čeho Masaryk na studentovi
žádá. Pomysleme jen: právnická fakultu, poli
tice sloušící, jest nedokonalá, z čebož důsledně
plyne, že student na politiku ce připravaojící
musí se vyzbrojit védomostmi ještě mnohem
hlubšími, aby dostál úkolu, v politice Masa
rykem mu vytčenémo. 8 teuto úkol však mohou
býti jen ti inteligenti, kteří, proživše student
ská léte, praksí, pozcrováním a zkušeností
mají vytříbený úsudek a spoleblivý rozhled.
Ale dejme tomu, že by jednotlivec již jako
student opatřil si všechuo to, čeho od něho
šádá Masarsk — byl by to pak skutečně
student zázračný. A připusíme dále, že by sta
denti této rady Masarykovy oposlechli a vrhli
de na předepsané politické studium ; nezabra'y
by snahy tyto všechen jejich čas? Zujisté, ze
jména když vědomosti jejich mají býti ještě
nad celoa právnickou fakultu. Kdepak potom,
u dovoleolu, zůstává jejich studium pro životní
badoucí povolání? Či fušovat do politiky jest
pro stadenta důležitější, než-li příprava pro
zujištění hmotné existence, pro kterou otec
syna na uujversitu poslal a pro kterou ho často
těžce vydělanými penězi vydržaje? Nepřecrací
tu Masaryk úkol studentův na université vzhůro
nohama? Otázky tyto jsou zajisté pro rozklad
Masarykův osudné od začátka až- du konce.
Neříkali bychom zic, kdyby tato theorie Ma
sarykova zůstala skutečn) jen theorií na
papíře; ale, bobušel, politika dnes jest tak
cbytlavá u nakažlivá, inladické nadšení setu
dentů pro rady oblíbeného prefossora tak bez
úsudkové, že odtud iwobou mnozí býti přive
deni na acestí a litovati teprve tebdy, když
již čas přípravy na životní povolání neodvo
iatelně minul a když svědomí jejich pro vlast: 1
úkol jest již vysušeno.

Není dosti stodentů, kteří propadli různým
lákadlům velkoměstského životo na úkor ži
votních studii ? Jest třeba způsobovati v jejich
životě ještě novou trhlinu u hnáti je do po
Jitiky? Jest nutno pro blabo národa rozmno
žovati ubohé u zcofulé existence, která jakoby
s provazem ne krku po promarněném Čase a
probitých penězích ohlížejí se kolem sebe

"© němou otázkou: „Není to nikoko, kdo by nás
" euchráníl ?“

„© Masaryk podává návod, jak se má student
k nrěsté stráně „ Wádí prý 00 formu

Jovát nějaké pravidlo všeobeoné, jest třeba říci,
ovy atidhot byl bospitantem ve straně v tom

=ewyalu, jak M o tom v politických stranách

mluvívá. Přebíhat prý ne, ale bospitovat, a to
nejem po stránce formální, ale také vnitřní.
K tomu bychom připomenuli, še, býti u nějské
strany po stránce formální a také vnitřní, není
jiš hospitovat, nýbrž znamená, býti jíš stran
níkem vo všem všndy.

A tak Masaryk nejenše radí studentovi
účastňovat se politiky, ale hned také předpi
suje hospitaci jako způsob, jak má student
nějaké straně náležet. Masaryk všechno štípá
na drobno; kamkoli se ohlédne, oslózá všude
nové úloby a problémy, které formaluje a de
fnoje, rovná a ukládá v programy, nadřaďaje
a podřaďuje. Pro množství úkolů však, které
národu Masaryk takořka sype z rakávu, není
viděti práce samé. A to jest při Slosofování Ma
sarykově nejhorší. Bylo by národu blaze, kdyby
vyplňoval všechny úkoly staré a kdyby dobře
bylo ošíváno těch institací, které již máme. Kde
se stále vztyčají nové a nové síly, nastává
zmatek a nedbá se pak ani starého ani nového,
což jest důsledkem a kletboa každého doktri
nářatví.

Kdyby se všechno sebralo, byla by to
spousta návrhů, které Masaryk a jeho strana
národu již předložili, a kdyby se prohlédalo
k tomu, jak se návrhy ty plot, nejhůře by oa
tom byli sami navrhovatelé.

Ale vrafme se k otázce, zda student má
pěstovat politikou. Každý rozumný přítel stu
dentetva a upřímný vlastenec bez dlouhého
přemýšlení rozhodne, še stadent má předem
studorati, neboť prospěje nejen sobě, ale i ná
roda, když opatří si pevné místo a zajištěnou
hmotnou existenci. Národ potřebuje předem
dobrých lékařů, soudců, učitelů, kočží a nikoli
politisojících studentů. A kdyby deset Masa
ryků dokazovalo, že stadent má býti politicky
činoým, praktický život a skošenosti volají,
že nikoli. .

Ostatně dovolejme se proti Masarykovi
Masaryka samého z dob, kdy nechtěl dělati
strany a kdy studentů do politické agitační
káry nemusil zapřabovati.

Ve spise: „Naše nynější krise“ praví
„Taková činnost (blavně novinaření, agitace)
sadírá člověka celého,chce-ii skutečně pracovat.
Student takový pak při nejlepší vůli studovat
ani nemůže; jest sice zapsán na té oné vysoké
Škole, als to je formalita, je student dle jména,
ve skutečnosti jím není. A tím praxí dána od
pověď velice jasná, orčitá a pádná, může-li
student, t. j. stodent studající svůj předmět
svědomitě, zároveň býti činným politicky a jak.
A teď představme si skutečnost zase konkretně.
Jako všude — i ve spolcích a stranách stu
deotských, kde běží o práci, o skutečnou práci,
pracuje a dře se malinký počet, často dva tři,
ba jeden — ostatní se rozčilojí mlovením, dá
Yají se pořád do práce, ale skotečné ničeho
nedělají, stejně však nestadojí jako ti, kteří
poctivě plní úkoly, které si položili. Takový
jest stav skatečný, vždy byl a bude. Tadíž
kladu si otázka: je tato a taková politická
činnost does pro náš národ potřebná, potfet
nější než jiná? Odpovídám zcela určitě: není.

byl politicky činný. Jezdil po zemi a sgitoval.
Podařilo se mu v Zlámané Lhotě, Křivé a Malé
Lbotě pro svou ideu získat 100 lidí, voličů
nevoličů — stojí to za to? A teď ještě počí
tejme: Náš akademik při své činnosti stratil
rok, dva, tři, čtyři — poztává na konec, že
masí složit zkoušky — musí počít zaova a
snova, ale to jde těžko, velmi těžko . . . jeho
přítel a kolega, který e ním tak neagitoval,
ale pilně studoval, je dres v té Lbotě již kon
cipiston nebo lékařem a pracu,e pro své a jehoidee..

Masaryk z oné doby, jak jest očívidno, oa
padrť rozbíjí Masaryka doešního a jebo nesvě
domité rady, studentstvo adressované. Masaryk
dřívější radil poctivě jako otec, aby mládež
studovala a neztrácela politikařením čas a pe
nize, Masaryk dnešní radami svými osi.uje o
stadovaný proletariát, o ztráta jedacho, dvou,
tří a čtyř roků, svádí studenta, aby se nestaral
o bodoací své povolání koncipisty, lékaře, pro
fessora atd., aby piloě nestudoval.. .. Jest
dobře někdy na paměť uvésti dobré zásady

tomnosti, a očekáváme, že Masaryk výroky své,
které jsme citovali, su zbytky starých vzpo
mícek u sců snad neproblásí. Zkrátka řečeno,
dokázali jsme z jeho vlastuích vývodů, že
Masaryk, odporočající etudentstvo čionost poli
tickou, není aui dobrým professorem ani do
brým vlastencem, protože řečmi, jako ona,
kteroa nedávno proslovil, odvádí studenty od
jejicb přir.zených a vlastaloh úkolů, kterými
jsou stadia a ovědomitá příprava pro životní

povolání.

Čestnost jest nejlepší „Národní
Listy“ bojují v přítomné době na dvou frontách :
proti mepříteli zevnějšímu, totiž proti Němcům
a vládě, a proti poslanci Kramářovi. Čeho všeho
echopna jest atranná zanjatost, stupňovaná v zášť
a nenávist, o tom Ise se přesvědčít právě v tomto

případě. Kramář, nemoha snésti komanda „Nár.
Listů a jejiob škodlivého zasahování v českou
politika, přičinil se o založesí lista „Dae“, vo
kterém bylo by lze o každé důležité otásce pro
mlaviti upřímnéa otevřeně bes postranních o
hledů na administrační pokladnu. A to jest
hlavní provinění Kramářovo, že bez dovolení
„Nár Listů“má svůj rosom a že pro svobodné
vyjádření svých názorů má příhodný list. Vlas
tanootví „Nár Listů“ to napříjemně pocítilo ú
bytkem předplatitelů. Ovšem, „Nár. Listy“ tato
bolest halí zvýšenou starostí o „nezadatelnou
a drahou věc národa.“ Kramář musí býti bit,
af dělá co délá, ba vlastenecký žurnál nezsapo
mněl by, kdyby Kramář nedělal vůbec již nic.

Není tady naší úlohou rozhodovati,kde
Krumář v politice chyboval, ale způsob, jakým
si počínají „Nár. Listy“, jest duševním zrca
dlením listu, který drahnou doba vedi českou
politika a vychovával lidové davy. Dnes docela
dobře možno usouditi, jakou cena mají pyšné
druhdy fráze, že neběží o.osoby, nýbrž 0 „nosa
datelné zájmy národa.“ Vždyť, co „Nár. Listy"
provádějí, není leč neastálé zatýkání osoby Kra
mářovy. Oh, kdyby ve vytrvalém bodání před
ního politika byla největší vlastenecká zásluha,
»Nár.Listy“ jistě by obdržely největší bobkový
věnec, jako jej měly všdy před tím, kdykoli
na úkor střízlivého úsadku proti „odvěkéma
nepříteli“ rozněcovaly city národa až do hyste
rických křečí a rozvodněného švanění|

Zmiňajeme-li se o věcí obšírněji, děje 8e
tak proto, še český list před očima nepřítele
trhá českého člověka nespravedlivé a že ná
rodní nepřítel sám mimo Škodoliboa radost má
laciné divadlo naší domácí rozháranosti a do
jisté míry i slabosti, ze které po leckteré stránce
možno mo těšiti. Šeredný tento sjev, jejš „Nár.
Listy“ scénojí, není dokladem ani povahové,
mravní a vzdělanostní vyspělosti, ani snamením
povioné národní kázně, které obzvláště v pří
tomné době tolik jest potřebí. Nepravda útoků
„Nár. Listů“ proti Kramářovi patrna jest ze
jména z logických kotrmelcův a s babylonského
zmatka námitek, jimž by se musil vybnoati i
ten, kdo poprvé novinářské péro béře do ruky.

Novioy jsou mocí. Novinář jest tvůrcem
veřejného mínění a právě proto, že přesvědčuje
čtenáře, stává se i jejich vládcem. Ale toto vě
domí moci nemůže býti bez sodpovědnosti a
bez dobrých úmyslů, sloažiti dobra, spravedi
nosti a pravdě, Nemá-li však novinář těchto
vlastností, bývá trestán vlastními zbraněmi.
Hřeše na výsady, jichž není hoden, podněcuje
a živí nevážnost ke svým novinám a novinaření
vůbec, což konečně jest nutným i přirozeným
vyrovnáváním, neboť každý hřích dřív nebo poz
ději musí býti epravedlností postižen. A píše-li
novinář pro inteligenci, která se přece nedů
stojoě na provázku voditi nedá, nemesis při
chází v zápětí. A jako jest ve slově psaném
obsažen duch, tak jest dach i ve čtenáři, který
uvažuje a soudí, čehož by měli býti pamétlivi
všichni novináři, kteří chápají povolání své
vážně a ue po stránce obchodu nebo sportu.
„ím vácekdo jest mocen“, praví Taine, „čímvíce
jest povinen býli spravedišv, a čestnostna komec
Jest tou nejlepší politikou.“ Tato zlatá slova do
poručajeme nejen „Nár. Listóm“, ale novinám
vůbec, doporačajeme je člověko každémo, af
již veřejně působí, ať plul úkoly životní v sou
kromém zátiší, ať zaujímá úřad nižší, nebo af
ozdoben je vysokými hodnostmi.

Neupřímná otáska. Zlatý mír! Miliony lidí
si oddychly hluboce a spokojeně. Synové a
otcové nemusili tedy překročiti čára, která
dělí živé od mrtvých, nemasili se vydati v ne
povědomé útrapy a smrt. Všek v trapném
onotm napětí a nejistém očekávání byli také
lidé, kteří nemohli se válečných výstřelů ani
dočkatí, aby se mobli kochati zprávami £ bc
jiště, tak příjemně rozčilojícími. Tyto lidi zplo
dila nám moderní kaltura a bodíle je mezi ty'
kteří si posud zachovali zdravého ducha, mravní
přesvědčení a cítění. Takoví lidé mají potřebu
dráždících prostředků, a chtivě po nich touší,
nelekajíce se avi hrůzných stenů raněných a
umírajících. Jako rosdrášděný piják bledá stále
silnějších lihovin, tak může se i o takových
lidech říci, že vypudili so sebe poslední zbytky
daševního a mravního zdraví, slídíce vždy po
silnějších dráždidlech.

Sotva že mír zajištěn, nastalo jiné podiva
hodné dějství, které není bez sajímavosti. Di
plomaté jak úřední tak I ti neúředaí v novi
nách zbystřejí zrak a — rozhlížejíce 60 po
Evropě — s Čista jasna vyzvedli otázka: a kdo

prohrál Při rosváděvní otásky této velmiloopě, či snad velmi farizejsky, vypadají ti,
kdož pro mír mohli se takořka omlavíši a
prsty si upsati Tady jest ta světová komedie
v plaých nedbalkáchl Před broztcí válkoa vo
lebiti požebnání míra, dovolávati se lidskosti
a potom, když nobezpečenstrí maprosto po
hřbeno — škodohbě ukazovati, če ten a ten
byl diplomaticky porašeu. Kdo může po usa
vření míra takto mlaviti, prozrasaje, Šepřed



chosi jebo tažby po pokoji byly jen neopří
maými doklamacemi anebo že měl tajné zá
měry a zájmy, které a mírem neměly nic spo
lečného. Všimněme si zejména pozornosti, která
se věnoje Ruska. Isvolský poražen, car po
raten! Tak volái náščeský„Čas“.A všimněme
si také, že mimo listy německé a maďarské,
u nichž saujstost vysvětluje so dávným zarpu
tilým nepřáteletvím, posmívají se Rosku noviny,
sloužící sájmům židovsko-zednářským a kapi
talistickým. Hlasy těchto novin mohou býti
jen vítány, neboť pronikají k jádru věcí, po
mábujíce roztrbávati logické pavučiny, které
před tím nasoukaly a umožňujíce, sbychom
viděli věc, jaká vekotko jest a jak 8e s ní má
zacházet. Odporní fariseové! Před tím křičeli,
že Rusko překáží míra, a když totéž Rosko
srbským politikům vskáže, aby brunného za
kročení od slovanské říše nečekali, posílají fa
riseové du Petrohradu škodolibý posměch za
to, že jejich nekalým záměrům selhalo.

Co se jen nalákali Muska do války! I
v samém Rasku našli tito mezinárodní paliči
podivobodné vlastence, kteří pojednou nabyli
přesvědčení, še Rusko nemůže sraditi své slo
vanské poslání na Balkáně. A byli to právě
kadeti, kteří, zatracajíce válku s Japonskem a
vynášejíce ideály míru a lidskosti, pojednou
stali se krvelačnými rytíři. Mezi těmito kadety
jest vynikající zajisté člověk, Miljukov, a i ten
ladil strany válečné, z kteréhož důvodu ne
smějí nám bo jiš naši realisté nikdy Jíčiti jako
člověka pokrokového a bojujícího „pro ideály
homanitaí“, jak říkává Masaryk. Kadeti i se
svým Miljakovem o všech ovážlivých lidí ztra
tili všechnu vážnost, neboť hnali svou vlast do
katastrofy ještě větší, než která odebrála se
v Mandšursku. Pánové ti eňali masku a okázali
se v pravé podobě a, předstírajíce zájmy slo
vanské, jednoduše lhali, neboť kdyby se bylo
Rasko do války pustilo, zájmy slovanské byly
co nejvíce poškozeny.

A taki ti páni světoobčané v zednářských
a židovských listech marně se těšili a marně
ne svých redakčních divanech již předem po
ráželi raskou armádu a zajímali její maršálky.
Tentokráte ruský medvěd zůstal mondře v br
lohu a sám na sebe Štvanici neuspořádal. Jest
liže kdy, tož zajisté tentokrát diplomacie ruská
e carem pořádně vytřela zrak všem odporně
Jesjícím se přátelům a borlitelům pro slovan
skou sláva a velikost. Měl ae tu opakovat ten
starý vtip, jenž zrodil se zároveň e lidskou
sobeckostí: Basko mělo za jiné tahat kaštany
z ohně. Ale váhajíc, pomyslilo si: no což, za
chováme klid a aridíme, kdo si pro kaštany
poleze sám. A ble, okázalo se, že pro kaštany
do obně neodvážil se nikdo. Ti podezřelí vla
stenci ruští mají ploá ústa vnitřního obrogo
vání své veliké vlasti, ale jaké jest to obroze
vání, chtiti krvavé válce, která všechno pu
stoší? Měli tedy vládní činitelé, pro něž po
krokáři nemají ani jednoho dobrého slova, pro
obrozování více smysla, nežli vyšňoření frásisté,
koketojící s revolncí. Zevně deklsmovalo se
8 vysoka o povinnostech a zájmech slovanských
a uvnitř rossóévány pilně revoluční myšlenky.
Pisateli těchto řádků vypravoval jistý příchosí
s Ruska, jenž tammá příbuzného, zasvěceného
sejména ve vojenské poměry, kterak hrozivě
vojsko ruské prosáknuto jest myšlenkami re
volučními a kterak ještě dlouho potrvá, neš
saveden bude pořádek a než jedovaté býlí bude

pleto. To vše známo jest mesinárodním štvá
čům a domácím podezřelým vlsstencům a to
vše nasvědčuje, jak dobře bylo na Rasko pc
liknuto. Nechť jen se tedy nepřátelé Rasku
vysmívají, še bylo diplomaticky poraženo;

pradi vlastenci raští a rozbodaojící činitelé,teří ci zachovali klidnou rosvahu, mohou
lepším právem stroubati mrkvičku těm, jicbž
past sklaplana prázdno...

Poučná Nynější sloba vládní
Francie proti katolickým řádům a církevnímu
majetko jest opakováním rovoloční sařivosti,
o níž dějepisec francousský Taine mluví takto:
„Čtrnáct tislc milosrdných sester, rozdělených
ve čtyrech stech dvaceti domech, bdí v ne
moecnicích, ošetřaje memocné, slouží slabým,
vychovávají nalezence, starají se o sirotky, ro
dící ženy akajícníce. Klášter „Navštívení Paany
Marie“ jest asylem pro děvčata, jež „příroda
macešsky obmyslila“, a tehdy bylo jich více
ošklivých neš nyní, poněvadě mezi osmi úmr
tími způsobovalyneštovicejedno. Přijímalyse
též vdovy, dcerky beze jmění a bes protekce,
ženy „unavenérosčilovánímživota“; ty, které
byly příliš olabé pro životní boj, ty, které a
stupovaly s sého raněné; a pravidla ne příliš
příssé nepřessbují sílu zdraví nejjemnéjšího a
třeba i nejohoulostivéjšího. Na každou rána af
eoelální, af mravní důmyslná milosrdnost če
traě a ochotně připíná vhodný obvaz.

Před takovými ústavy stejmě mosil by se
sastaviti, kdo by měl ohled na zájmy vořejné
©na spravedlnost.Tím s že jest marnoje
odstrakovati; marně hrabá ruka zákonodároova

Pokasí se je vyhobiti ; vyrůstají opět, poněvadě
jsoa z krve katolického národa. Místo 87.000
jeptišek jest jich opal ve Francii 86.000, to
jest na 10.000 žen nyní45 místo 28. (Taine tak
peal nepředvídaje, co učiní zednářská vláda
v budoucnosti). Najisto však, jestliže stát při
kročí k expropriaci (vyvlastnění) těch i jiných
církovních řádů, nemůže pro sebe požadovati
kořist. Není dědicem, a jejich nemovitosti i
movitosti a renty mají přirozeně, když ne ur
čitého majitele, aspoň závasný účel. Tento
poklad, bromaděný čtrnáct století, povstal,
rostl a chován byl pro určitý cíl. Miliony daší
baď volikomyslných baď kajícných a oddaných,
které k něma baď přispívaly, nebo jej spra
vovaly, měly všechny přesný úmya:. Chtěly
pracovati pro výchova, pro dobročinnost, pro
náboženství a pro oic jiného. Není dovoleno
zmařiti jejich oprávněnou vůli. Mrtví mají ve
společnosti práva jako živí; neboť tato spo
lečnost, které živí užívají, udělali mrtví, a my
přijímáme jejich dědictví jen s podmínkou, že
provedeme závěť.

Jest tedy spravedlivo a užitečno, aby
církev, jako v Aoglii a v Americe, aby vyšší
školství, jako v Anglii, v Německa a v Ame
rice, aby různá nadání pro podpora a obecný
prospěch byly nepřetržitě ponecbávány v dr
žení svého dědiotví. Sl/df, jeně jest vykonavatelem
sávěti, krajně sneušívá svého úkolu, jestliše strká
Je dosvé kapsy, aby kryl defici!vlastníchpokladen,
anebo jenasedil ve špatných spekulacích a konečné
je utopů ve vlastním bankrotu; takže konečně
z tohoto pokladu shromažďovaného po čtyřicet
generací pro děti, pro alabé, pro nemocné, pro
chudé, pro věřící nezbývá nic, z čehož by 86
zaplatila učitelka školy, správa farnosti a talíř
polévky v nemocnici.“

Těmito zdrcujícími slovy odsoudil Taine
před tváří všeho právoího a vzdělaného světa
loupež, kterou spáchala vláda francouzská na
katolických řádech a církevním jmění ve
Francii, odsoadil též všechny pokrokáře, i oaše
české, kteří tento násilný čin scbvalají. Odtud
také viděti nlubokon propast mezi mužem tak
velikým, jako byl Taine, a mezi pídimažíky,
kteří se žvaněním o pokroko spojají choatky
po ničení práva a spravedlnosti, bez nichž ne
může býti pokroku a vzdělanosti.
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Obrana.
Vášné suamoní doby. Všempodřimu

jícím na Sioně jest vášným napomenatím
kravál, který spáchán byl 24. m. m. proti ne
vinným missionářům ve Žďáře. „Čas“ uveřejnil
26. března původní telegrafickou správa, jak
vyvolal příchod tří missionářů „veliké rozčilení“
(snad z úcty k cizímu, tedy i katolickému pře
avědčení?). Missionáři bned na nádraží přiví
táni projevy nevole (a ještě se přece ani ne
vědělo, jak bodou kázati). Občané ukazovali
missionáře dětem, varajíce je před nimi. (Pro
Boba! Šlitam snad ti kněží vr.ždit anebo oa
vádět k hotovení pam? Anebo přicháseli pr
bíset k hýření, slodějetví a ko kartám? Sluší
taková fanatickáé bázeň lidem pokrokovým ?)
Cestou na fara byli sabrouti boařlivými pro
jevy nevole (snad proto, že se odvážili věřiti
jako jiní katolíci ?), zejměna dělnictva (aha!).
Večer sešel se veliký zástup pokrokového ot
čanstva v Národním domě (aby protestoval
proti germanisujícím židům, či aby bovořil o
pravé anášelivostí?) a táhl odtad k faře, kdož
hlačně protestovel proti missionářům a žádal,
aby neprodleně město opustili (tedy s katolí
kem má se maložiti pro jeho víra jako se zlo
dějským šapákem). O1 farní budovy odebral
se zástup ne nádraší s tam bouřlivé demon
stroval proti vrobnímo inženýru Brodlovi, ktePý

e blavoím strůjcem klerikálních agitací ve
e. Také včera a dnes občanstvo se shlu

kovalo na náměstí a v celém městě je neutu
cbající jitření proti vnucovaným missiím. (Což
nekatoličtí občané jsou k nim naceni ?) Městská
rada usnesla se protestovati proti missiím,
které problašaje za politickou Štvanici (a přece
ještě neslyšela od těch kněží jediného Štvavého
slova) a oznámila zároveň politickéma úřadu,
šo neračí za osobní bezpečnost missionářů,
jestliže ibned město neopustí. Zamýšlojí se také
energická opatření proti tomu, že missionáři
zamýšlejí při svých kázáních zamykati kostel,
což odporaje policejně-bezpečnostním předpi
sům. (Tedy vjím možným upůsobem se mělo
uplatniti násilí na občanskésvoboděkněžstva?)
Fara nařídila školním dětem, aby vykonaly
missionářům zpověď, rodičové však dětem svým
tuto zpověď zapověděli. Na neděli 28. března
připravaje se ve Žďáře velká protiklerikální
manifestace.

Tak tedy referuje „Čas“. Příslušné po
snámky k jeho větám jsme v závorkách při
pojili. Již ten pokrokářský referát, třeba že
jest psán velice chytře, aby z učho neprokookl
slepý fanatism řvavých hrdel, jest hodně vý
mluvný. Kašdéma cizíma žida dovolí pánové
pronášeti štvavé řeči proti nám. Missionář
však nemá ani práva mluviti v kostele a po
případě pronésti obraou svého přesvědčení
proti nejštvavějším lžem. Politické rejdy může
pokrokářské očitelstvo prováděti i mezi školní
mládeží, katolický řečník má býti usmýkán
dřív, než ma vlastní půdě — v chrámě pro
mlaví. Neprozrazovalo to násilnické „rozčilení“
tak trochu zlé svědomí? Proč se jenom město
tak pokrokové tolik bálo tří kněží? Vždyť
doohovenstvo jest už tolik v listech protika
tolických pošpiněno, že „uvědomělé“ občany
nepřevrátí.

Leč dle souhlasných zpráv jiných byla
ta demonstrace dobře promyšleným a napřed
rafiaovaně připraveným randálem. Rozdány ú
koly kaprálům i frajtrům a Šlo se na manévr
se avedeným davem. Hned na nádraží miesio
náři i kněší je vítající byli vydáni v Šanc ne
orvalým pošklebkům surových najatců, za ve
dení pokrokářského polovsdělance. Za cesty
sypaly se z úst 60c. demokratů vetříc kněším
sprosté nadávky. Večer pak menší hlouček
rodých hochů měl protestní schůzi. Pak
tato atkvostná společnost šla řvát před faru
za vedení — polointeligenta. Píšťalky, trubky,
klacky a kamení ovšem byly po ruce jako
mocná kaltorní sbraň XX. věku. Za zpěvu pe
pických odrhovaček odcházeli ti lidé, bojící se
O — svoji kultara. Udělali také dostaveníčko
iospektorovi Brodlovi. Městská police se pří
demonstracíchani neukásala. Teď už pochopujeme,
proč městská rada obrnila svůj protest proti
missiím prohlášením, že neručí za pořádek
v městě a za osobní bezpečnost (ovšem kněží).
Hezké ei dala vysvědčení! Pěkně szcharakteri
sovala bezděčně kultarní úroveň svého „pokro
kového lida“ |

A že ten velký randál byl epískán uměle,
že to „mravní rozhořčení“ bylo vedeno u ko
mandováno, patroo se sdara missii. Chrám
každodenně byl plný. Ovšem smutno dost, že
před kostelem musili přitom krotiti radá hrdla

,četníci svojí přítomností. Ejhle, tak se zacho
vali pokrokáři k faře, která přece dle růsoých
pokrokářských theorií jest neklerikální. Ye
Žďáře nozaložena „k vůli rozeštvání obce“

žádná katolická jednota; sa tiché rosigaace
katolíků ojalí se správy města pokrokáři. A ti
by přece mělí býti katolictva sa jeho beránčí
ústapnost vděční. Což nevyslovil lišácký ši
dovsko-pokrokářský tisk přání, aby kněží se
nemíchali do veřejné politiky, uby ci hleděli
jen zálešito.:tí nejbližších atd.? Teď fara do
stala odměnu. A taková odměna bude dána
jednou všude, kde se zapomíná organisovati.
Tři nedostadovaní mladíci dovedou převraceti
v obci všecko na ruby; svolají-li čtyři sobůze,
tu farář, který si veřejných proudů nevšímal,
sotva pozná svoji osadu. Faráři samému dá 60
pokoj jen potud, pokad potřebují pokrokáří
jeho nečinnosti a klidu k vlastníma postupa.
Pak začnon útočit i na nejmírnějšíbo. Bylo
nám řečeno od několika horlivých kněší, že
by v kollstaře vůbec nevydršali, kdyby ne
chtěli věrné katolíky organisovati. Jinde ještě
i mezi velkým počtem rudých a pokrokářů
kočší vydrší. Ale ti ubozí jejich nástapci!
Při nejsvědumitější prácí jim bude brzy tak
bořko, še prohnon raději někam 08 kaplénka
nebo budoe šádati za dochvení eprávce treste
nice, -než by v takové farnosti čekali kašdoa
chvíli vytlačení oken. „Nemlčtel“ volal náš
arcipastýř ve svém listě. Nemičte! Tak volá
oynější svízelná doba. Jen podrodník nebo ve
liký igoorant, sedící sa pecí, můše ještě nyní
tvrditi, že stejně „všecko jest katolické“ a tá
sati se, proč jest potřebí „sakládati spotky
eztra-katoliků“. V Praze založena německá ra

á škole; ta mé pokoj. Evaogelicuým kle»
rikájém otvírají ge oobulovny k vvhoutužbánk
Ale katolíkovi se jiš zapovídá vo vtástrdí



kostele sloažiti Boba. Není to výmluvné zna
mení doby ? Strážoové na Sioně, vzbůro všichní
k práci obranné| Jste to povinnitěm laikům
katolíkům, kteří pro stoje přesvědčení trpí
veliké pošklebky a násilí, aniž by ce jich vůbec
kdo ujímal.

! Politický přehled.

k čemuž příčinu dalo právě jmenování soadců
v Čechách. Celkem bylo jmenováno 42 sond
ních radů (VII. bodnostní třída), s nichž jest
28 Čechů a 14 Němců; 43 soudních sekretářů
a okresních soudců (VIII. hodnostní třída),
z nichž jest 34 Čechů a 9 Němců; konečně
62 adjuoktů (IX, bodnost. třída), £ nichž jest
40 Čechů a 22 Němců. Dle počtu jmenova
ných nezdá se jmenování toto tak nepřízni
vým pro vás Čechy, ale odpor vzbuzoje, že
na české uchazeče kladlo se přísné měřítko
způsobilosti, ač jinak byli třeba způsobilejší
než němečtí, jen aby čeští s.-ndcové byli vy
strnaděni z německého území. A tak se i
stalo, že do něm. území nedostal se ani jediný
český soudce, ano odtad přesazeno očkolik
Čecbů do českých krajů. A vedle tobo celá
řada českých soudců, jimž patroě následkem
politických vlivů dána byla Špatná kvalifikace,
byla pominuta. Zvítězili zase nepřátelé národa
českého, především micistr spravedlncsti dr.
Hochenoburger a oěm ministr krajan dr. Schrei
ner, který vzal si za úkol „očištění“ němec
kého uzavřeného území; pak není divu, že
naše scndy a naše soudnictví strhojí se vždy
více do straocických proudů a zájmů a 8pra
vedinost stává se strannictvím tu politickým,
tam nacionálním. Tak provádí se pomalu ná
roduostní rozbrapičení naší vlasti. Tato křivda
ba právech národa českého i jeho příslušníků
pácbaná jistě mos: býti vládě naším posel
stvem rázně připomenuta.
7 Nové daně na obzoru! Zápletka rakonsko

srbská vyžádá si. na Rakousko obnos
ještě větší, než jest obnos opatřený vydáním
pokladničních poukázek. Zavedením invalidního
a starobního pojišťování vzniknou státa nová
velká vydání, prý 120 mill. ročně. Správa vá
lečného námořoictva bode Da podzim požado
vati asi o 64 mill. korun více než loňského
roka na pořízení nových obrovských lodí,
jaké právě zavádějí Anglie a Německo; ná
klady na takovou válečnoo loď páčí se asi na
50 mill. koran. Hledá proto mipistr financí
nové zdroje příjmů. Zvýšením tarifů na stát
ních drábách má se zabezpečiti financím stát
ním nových 40—50 mill. korun. Zavedení
státního monopolu na sirky a zvýšení daně
z lihu vyneslo by také něco, Mluví-seio tom,
že 86 ministr financí zanáší myšlenkou odkou
piti zemím výoos zemské dávky pivní, která
činí, jak známo, 1'70 K z hektolitru, a zvýšiti
tuto dávku ns 4 K. Nové daně zalebpou na
obyvatelstvo hodně citelně.

Sněmy zemské svolány asi nebudou. De
putace poslanců s Istrie dostavila se k před
sedovi mioisterskému, aby svolán byl sněm
istrijský, ježto jest třeba, aby byla -zahájena
nouzová akce pro Istrii. Bar. Bienerth odpo
věděl, že jest vláda ochotna poskytooat Da
sažehnání nouze stejně vysoký obnos jako
semě, ale svolání sněmu že tou dobou není
možno a že se to stane, až bude moci být
ustanoveno e ohledem na poměry politické
všeobecné zasedání sněmů. V nynějším oka
mžiku to však není možno, ježto pro některé
sněmy nové volby vykooány býti mají, kdešto
Jiné sněmy nejsou ku práci způsobilými. Krom
toho jest také pracovní prcgram říšské rady
na překážku svolání sněmů. Tak ocbudioka
sněm královetví českého pohořel sase. V
březnu slavil jednoroční jobileum svojí volby,
ale dosud neměl ani příležitosti se ustavit.
Království české má sněm, ale žádné eněmo
vání, a to jen zásluhou Němců.

Balkánská otázka spěje ko klidnému vy
řízení. V Srbsku nabývá převahy pokojné smý
šlení. Ve echůsích mladoradikálů, nacionalistů
a pokrokovců bylo usneseno vyzvati vláda, aby
všemi prostředky pracovala k tomu, aby ob
noven byl přátelský poměr k Rakousku a co
možná brso ozavřena přízniváobchodní smlouva.
Bývalý koronní priono Jiří chystá se prý do
Londýna a po návratu že vstoupí zase do
erbské urmády. — K tomo ještě tarecký par
lameot schválil dohodoutí rakousko-tarecké o
Bosně a Hercegovině 186proti 46 hlasům.
Otázka annexe povužuje se za definitivaě vy
řízendů, a jakákoliv konfereneseo tom jest prý
sbytečnou. Jde nyní ještě o revici č. 20. ber
luské eminuvy, jímž Černá Hora zbavena hyla
práva svrohovanosti v příčině stavby želesnic
a vykonávání námoř. policie v přístavu barokém,
ólmž smocněvo Rekoosko. A přičiněním m0c
ností opóje se i tu ke kliduéma vyřízení.

Rozšitujte24,0Časové Úvahy!

Z činnosti katol. spolků.
Malín u Kutné Hory. Dne 28. břesss

pořádala naše katol. organisace důvěrnou schůsi,
na které nadšeně a k všeobecné spokojenosti řeč
nil p. redaktor Švec-Blanický, jent sdůrazňoval
rozšíření katolického tisku v té záplevě tisku
špatného. A v pravdě, velikého nadšení pro tisk
dobrý jest třeba dnes i horlivému katolíku, jinak
v proudu maší doby svlašní a rozmrsen po
vzdechne: Po nás třeba potopa! — Všichni čle
nové katol. organisace a všichni pp. rodiče uotivě
se zvon ku společnému sv. přijímání na den 18.
dubna, kdy i dítky jejich poprvé přijmou Bož
ského bosta p:d střechu srdce svého. Kóž sejdou
Be novinné dítky se svými rodiči u stolu Páně!

Verdek a Dvora Král. m. L. V naší
horské vísce pod Zvičínem 25. března t. r. byla
veliká schůze. Katolický spolek křesť.-sociální po
řádal u nás členskou scbůzi, spojenou 8 před
náškou: „Proč se katolíci organisují“, kterou na
se vzal náš milý, horlivý dp. František Stejskal,
duchovní rádce spolku. Přednáška vyslechouta od
lidí z různých táborů s velikou pozoroostí a za
nechala u nás blabský dojem. Doufáme, še přinese
užitek stonásobný. Zdař Bůh!

Organisnční schůze na „Chyboce“u
Ronova m. D. Nenuavný pracovník veled. pan
Ant. Schreiber, bisk. vikář ve Žlebích, 8'olal aa
Květnou neděli schůzi do hostince na Cbybku sa
příčinou založení „sdružení mládeže“ pro obce
Lipovec, Tuchov a Licoměřice. Vldp sabajoje
vřelými slovy scbůzi, načež zvoleno předsednictvo.

tomné a uděluje slovo p. Václavu Vávrovi, rolnic
kému synku ze Sirákovic Paa fečník dotýká se
v blavních bodech programu strany katolickéšo
lidu a probírá nejdůležitější rysy „sdrožení mlá
deže“. Přednáška odměněna blučbým potleskem.
Drohbým řečníkem byl p. Satorie, rolník se Sirá
kovic, který mluvil od srdce k srdci o politické
nitnaci, věímaje si hlavně sněmu království Čes
ského. Výklad jeho svědčí o tom, že bedlivě si
všímá české politiky. Vývody jebo provázeny hluč
ným soublasem. Ke slova pak blásí se vlp. Martin
Klouda, kaplan £ Ronova, který navazaje oa slova
předřečníka, jenž zmínil 8e o výtce námkatolí
kům tak často činěné, že náboženství nemá 8e
míchati do politiky. My stojíme na stanovisku,
které nám vytkl Kristaa. Týž Kristus řekl, že ná
boženatví má pronikati vše jako kvas. Má-li pro
nikati vše, zajisté také i politiku. Na to odráží
útoky, činěné na našeho milého slovatného poslance
p. Šabata a zmiňuje 8e o jeho poslední práci
v parlamentě, t. j. kdy podal se soudruby návrh,
aby srušena byla pozemková a domovní daň. Po
té vlp. dává praktické pokyny o způsoba založení
odbočky „organisace mládeže“. Ku konci pro
mlouvá o důležitosti příštího katolického sjezdu
v Hradci Králové a nabádá přítomné, aby se již
od nynějška připravova.i. Řeč jeho provázena Ča
stým projevem soublasu a potleska. Do sdružení
vstonpilo 46 členů. Nový důkaz, že Čáslavsko ani
na jaře se nechce politicky zelenat, nýbrž že čím
dále, tím více černá. Mimo uvedené obce hojné
zastoupení byli stoupenci z Vinať a Ronova n.D.
Směle do boje vpřed za svatá oaše práva národní
a náboženská! Schůze ukončena písní „Křesťan
ských sociálek“ a „Kde domov můj“!

Řepníky u Vys. Mýta. Okresní výbor
„Organisace česk. ml. venkov.“ avclal na den 28.
března t. r. důvěrnou schůzi mládeže do hostince
p. J. Pavliše v Řepníkách. Měli jsme předem ur
čité zprávy, že šlechetní agrárníci s místa i okolí
chystají se scbůzi tuto znemožniti — neš nelekali

jeme se — ba rádií spěchali jene do schůze tétov naději, že budeme moci elyšetí obranu naších
zásad. Leč sotva že svolavatel navrhl předsednictvo,
spustili tito pokrokářští osvícenci agrární takový
pekelný rámus, že slova svého nikdo neslyšel.
Tlučení sklenicemi na stůl, huronský řev a ko
nečně pronikavé plskání agrárního dorostu zoe
možnilo tuto nepolitickou schůzi mládete bned
v zárodku. Než — naši lidé nestratili hlava a
uspořádali ihned na to schůzi novou, ku které
laskavě propůjčil místoost dp. farář! Agrárníci—
mnozí již hodně „kurážní“ — sůstali s dlouhým
nosem buď seděti, anebo tiší jako beránci přišli
za námi na faru. Tam po zvolení předsednictva,

v němě byl dp. farář předsedou, k Jan Poslušnýze Zádoli místopředsedou a p. Frant. Krejčí ze
Střemošic zapisovatelem, mluvil na tbema „Orga
nisace venkovské mládeže“ p. Jer. Kosořínský.
Vyložil pohoutky organisační, rozdělení prácei
formu organisací mládeže sa nadšeného souhlasu
přítomných. Ba i oběma přítomoým agrárníkům
kladené mu otátky vyložil, tak že po dalším vy
avětlení výchovné činnosti orgunisační od dp. fa
ráře oba mlčeli jako zařezaní! Mládež katolická
pak prohlédla způsob agrárního bratrství, rosumní
agrárníci odsoudili své vlastní stranníky a pravda
hlásaná na sásadách katolických slaví své vítěz
ství. Páni ze zeleného tábora, buďte ujištění, že
přes vaše volání „nechceme tmu — choeme pokrok“
přece uspníky zčernají a to zajisté i proti vaší
vůli. Katolická mládež pozmala, kde je pravda,
právo a bodoucnost její — ona dokáže, še chce
ve své organišaci, státi so opravdovou nadějí vlasti
— čemuž patří naše vroncí „Zdař Bůb!"

Plaňany. Dne26. března konala 20 zdařilá
schůze sdejšího křesť.-soc.spolku. Učastenství bylo
neobyčejně četné. Po zahájení schůze p. předsedou
Kolenským ujsl se slova org. odratením vyslaný
řečník p. Md. učitel Špaček « Praby. Vylíčil, te

slední příčinou veškerých nedostatků sociálních
est úpadek náboženství. Boj proti klerikalismu

jest bojem proti náboženství. Výborau řečí na
dcbnul celé shromáždění. Slzy leskly se v očích
mužů. Poté předseda oznámil, že spolek přihlásí
se sa člena Hospodářského sdražení katol. země
děleů a schůze za nadéené nálady skončena. —
Při svatbě našeho milého 6'ena p. Frant. Skaly
vybráno na spolek 16 K, za něž zde vřelé díky
vsdáváme. — O schůzi naší referoval známý nár.
socialista do „Našeho Práva.“ Na celé zprávé není
olova pravdivého, at na to, že se naše schůze ko
vala. Pánové píšete své zprávy pro daševaé choré,
či snad chcete čtenáře aa dachu chorými učiniti ?
Nebo snad má zpráva býti „vtipem“? Téžko roz
hodoouti. Po takových výplodech dušovaích sotva
as budete Čioiti ještě nároky oa název nedím in
telligsntů, ale vůbec zralých, dospělých mažů, o
elušoosti a spravedlnosti ani nemlavo. Jen pokra
čujte takovým způsobam dále a zkompromitujete
svou věc úplně! C) se osobních útoků týče, kolik
by as n vás těch pecí spadlo? Jen zavésti o tom
debata Či spad je libo? Pamatujte, že potupa a
posměch jsou sbraní dvojsečnou.

Zprávy místní a z kraje.
Schůze městské rady dne 5. dubna

K žádosti Klaba českých velocipedistů pro Hra
dec Králové a okolí povolí se postaveuí dřevě
ného pavillonu na pozemku určeném pro stavbu
tělocvičny „Sokola“, v Žerotínové ulici do odvo
lání. C k. okresoím hejtmanství zaslaná žádost
p. Arnošta Jiřičky za povolení výčepu vína v domě
čp. 156 v ulici Tomkové postoupí se živnosten
skéma odbora. — Výkaz poxladaí hotovosti ze
dae 29. m. m byl vzat na vědomí. — Béta se
k vědomosti, že pí. M. Novotné v Hradci Král.
uděleno bylo c. k. okresním hejtmanstvím povo
lení ku zřízení dílny řeznické a udírny v domě
čp 107. — Téže majitelce domu uděli se sta
vebal povolení k adaptaci dvoroí budovy k témaž
účelu. — Vzato bylo na vědomí u lálení koncesse
ku provosování živoostí hostinszó a výčepnícké
v domě čp. 215 p. Jos Semeckému — Udělena
byla jedna chadinská podpora řádná a jedna
chudioská podpora byla zvýšena.

Na katolický sjezd darovali:Křest soc.
spolek žen a dívek v Hradci Králové 10 K, Orga
pisace katol. lida a Oibočza Vásodb. adružení
v Čes. Třebové ps 10 K, Vid. duchovenstvo vi
kariátu Polenského: Msgre Simek 10 K, p. farář
Sahan K 906, p. farář Macbka 6 K, p. adm.
Máka 4 K, vpp. kaplani Jan Prokeš a Václav
Prokeš po 2 K. Vid. duchovenstvo vikariátu Sku
tečského K 10060. — P. Al Blatto, hostinský
v Ostřetíně 2 K. — Zaplat Bůh! — | Prosíme,
aby příspěvky pro ušetření porta zasílány byly
cheky č. 1701, znějícími ne jméno „Antomía
Hrabý v Hradci Králové“. Cheky ty zašle na
požádání Biskapská kaibtiskársa aneb Přípravný
komitét ojezdový. Spolu snašně prosíme, sby
chekem č. 1701 zasílány byly obnosy jen na sjesd
a nebylo chekem tím ani tiskárně ani komukoli
Jinéma placeno; vznikajíť nám jinak nesnáse ve-.
liké v účtování.

Vuchovní koncert dlocósní „Jedno
ty Osriilské“ v Hradci Králové. Málokteré
město horuje tak pro hudební umění jako Hradec
Králové a ještě méné českých měst může si do
přáti takového hudebního požitku vážné hudby
cirkovní, jaký nám připravila minulý týden čilá
„Jedoota Cyrillská“ provedením klassického ora
toria Beetbovenova „Kristus na hoře Olivetské“
Beethoven čítán jest ku nejlepším skladatelům
všech věků a z jeho skladeb církevních smíně
néma oratoriu náleží přední místo. Skladba jest
sice plná hadebních krás, ale také obsahaje hoj
nost obtížných míst, která však hudebně vzděla

ným a inteligentním dirigentem A dr. Setinou bylahravě překonána následkem pečlivého nastudování
a odašovněného řízení. Kdo přicházel na koneert
v očekávání, že oalezoe přiměřenou a velikého
skladatele důstojnou interpretaci, odcházel jistě a
plným uspokojením usd výkonem přímo obdivu
hodným při úvaze, že na koncertním podia kromé
vojenské hudebol kapsly byli vesměs jen přátelé
pěveckého omění. Dovede-li dirigout s takových
pěveckých sil vytvořiti tak mohutné a disciplino
vané amělecké těleso badí jeho energie tím větší
uznáni. — Solové party byly šťestně obsazeny a
vytvořily s mohatnými sbory ladaý celek. Part
Serafa nemohl býti ověfen ani povolanější inter
pretce, než-li jakou jest pí inšenýrová Jančová, jejít
hlasový poklad zdá se rok od roku vzrůstati. Obe
censtvo avítalo soublasným projevem padání ky
tice, kterou odměněna byla naše vzácná, ale při
tom vždy skromná umělkyně. Tesorové solo spí
val p. Batistič, chorvatský akademik, který jednak
svým mnoboslibným tenorem, jednak svým rost>
milým vystupováním sískalsi neobyčejnésympatie
obecenstva i všech těch,s nimiš se stýkal. Lze
očekávati, že při nedějeém svém teleatu vyškolí



: se pečlivým výcvikem na vynikajícího umělce. Ba
rytomové volo přednesl p. bohoslovec Prucha, jenž
vlédne vyškoleným a lahodným orgánem, kterým
v trojici solistů zdatně se uplatnil — Ve sboro
vém spěva hlavní tíha večera spočívala na sbo
rech mužských, které sejméca v čísle pátém („Aj
zde jest, buřič lide ...“) a obtižném člsle be
stém („Hoj, uchopte se tobo zrádce ...“) proje
vily svou vyspělost. Pravou perlou hudební krásy
a dokonalého přednesu bylo fugato v čís. 2. („ Však
běda těm. ..“) a uádberná foga smíšených sborů
ve finále „Pějte sláva Syna Boha živélo“. Edyt
vyslovujeme též s;6 uzsání vojenské budební ka
pele za vzorný průvod, dáváme průchod jen vše
obceně platnému alnění, še hudební kapela 42.
pluku za řízení p. kapelníka Maozera vyspěla k
pozoruhodné budeboí dokonalosti, jako tomsréd=

-čila umělecky provedená skladba Lieztova „Zá
zrak * Pro úplnost referátu uvádíme, že koncert
vyzpamepaly svou návětěvon přední hradecké osob
nosti a Širuvké kruhy občanské. Zejména uvádíme

„J. E. ndp. biskupa dr. Doubravu, vsdp. preláta
dra Frýdka a členy kathedrální kapitoly, generála
Křítka se chotí, dvorního radu Koschina, míst.
radu Steinfeldu, plnkovníka Jirotku atd. Také
ze vzdáleného okolí zavítali přátelé církevní
hudby (na př. hr. Spork), aby dopřáli si vzác
ného požitku, jaký nám poskytli duchovní koncer
„Cyrillské jednoty“. — Stkvělý průběh večera do
kázal, že stranpické umlčování nejvyspělejšímu pě
veckému sboru místo'mu v jebo zdárném uměle
ckém vývoji pranic neškodí.

Výrocmi va'má bromada místmn:ho
odberu Ústřední Matice Škel. v Hradel
Mrálové konala se dne 23. t. m. v místnostech
„Besedy“ za obvyklé účasti. Zprávy funkcionářů
O činnosti odboru za rok 1908 dobly vesměs schvá
lení, po přednesené pak zprávě revisní uděleno
bylo p. pokladníkovi abeolutoriam. Z jednání stůjž
zde přehled pokladny mužského odboru za r. 1908,
přednesený p. J. Tolmanem, pokladníkem: Příjem:
Zůstatek z r. 1907 K 27561, ples K 1102, dary
a příspěvky 34451, váha 11745, právní rozepře
85:60, člen. příspěvky 76190, pokladničky 4231,
úroky 60:47, slavnost 2732 27, Svatováclavaký dar
963:10, úbrnem K 648522. —Vydání: [les 62890,

správol výloby 275, inkaasné 116, do Praby ústř.
výboru posláno K 4070-42, zůstatek hotovosti K
6408, úbrnem K 648522. Poté vykonány volby
a zvoleni jsou pánové: Dr. Frant. Ulrich, starosta
města, starostou odboru, Al. Kučera, c. k. berní
officál, K. 1skora, bank, út dník, Fr. Rejtbárek,
c. k. prof., Bob. Ryba, ředitel měšt. školy dívěí

členy výbora; Dr. J. Pešek, c.k. prof, F. Senger,
učitel, Josef Stirský, c. k. pošt agsistent, uáhrad
níky výbvru; Fr. Fischer, c. k. profeshor a Ed.
Chocenský, c. k. ředitel pomocných úřadů, revisory
účtů; Jiří Tolmap, knibkupec, pokladníkem. Dále
usneseno bylo nspořádati v měšťanských sadech na
Střelnici dne 4. července t. r. Matiční slavnost

Na oslava jmením pama c k. míst.
rady Heřmama Stelnfolda uspořádánabyla
úřednictvem c. k. okresních hejtmanství celého
kraje královéhradeckého doe 4. dubva tr ve
dvoraně Grand-hótelu v Hradci Králové slavnost,
jejíž atkvělý průběh dokázal nejvýmluvněji, s ja
kou nelíčenou a upřímnou přícbylností Ine veškeré
politické úřednictvo k osobě oslavence; aešliť se
toboto dne zástupcvvé c. k. okresních bojtmanství
v Králové Dvoře, Broumově, Náchodě, Novém
Městě, Rychnově n. K., Žamberku a Král. Hradci,
aby svému chefovi ke dni jmenin jakož i ke dni,
kdy dovršuje své desitileté působení v Králové
Hradci, spontánním projevem avé oddanosti doká
zalí, jak váží ai osoby jeho. Slavnost zabéjena
byla vřele procítěnou řečí p. míst. rady Vojáčka
ze Žamberka, jenž poukázal na velké zásluby o
slavence, sa něž byl z nejvyššího místa řádem Že
lezné korany III. tř. vyznamenán, jakož i ne stu,
jiš sobě týž nejen v kruzích úřednictva, ale i v ce
lém obyvatelstvu svou spravedlivou a nestrannou
činností, svým obětavým půvobením a laskavou c
chotou ke každému získati dovedl, a v upomínku
na tento den podal jménem věcho úřednictva panu
radovi skvostně pracované album, obsahojící sku
piny úředníků jednotlivých bejtmanství dohledacího
okresu. P. rada Steinfeld blaboce pohnat pronesl
slova díků, která svou upřímností všem účastoikům
k srdci promluvila, načež následovala slavnostní
bostina, při níž se záby za svuků hudby 42. pěš. pl.
animovaná zábava rosproudila. Všem účastníkům
alávnosti zůstane tento den pro všdy v milé pamětí
a sajislé že i p. místodržitelský rada rád vspomí
nati bude na tyto chvíle, kdy těše se lásce a úctě
všech svých spolupracovníků, poznal, jak krásné
jsou výsledky života jeho, saevěceného práci a blsbu
ostatních. Kéž dopřeje mu Běh, aby ae ještě dlouho
těšiti mohl zdíla svého a kéž zůstane nám dlouho

noho :čstské Klicperovo div. v Hradel
Králové. V pondělí dae 19. dubna 1909. Pod
vojcý hodalový koncert mistra Em. Ondříčka a
jeho žákyně růské virtuosky na honele slč. Jeli
savety Alexandrovny Kuljažské, za laskavého
spolaúčinkování virtuosky na klavír slečny Leonky
Váškovy s Praby. Program velice vybraný. Za
-čátek určitě o půř8. bodině večerní. Cemymíst:
Loše K 8 —, křeslo atribana K 3—, L místo
AK100, II. misto K 190, sedadlo na galerii v I.

řadě80h, v IL aIIL řadě60 b. Parket00h,
psrterre 60 b, rie 90 b, stadeniský, dělsický
a vojenský lístek do parketu 40 b, do parteru 80 h.
Předprodej vetapenok = laskavé ochoty obsturá
knihkupectví pana B. E Tolmana. Koacertaí klerír
s ©. a k. dvorní továrny Ant. Potrofa.

Gjezdmistrů klempířských v Hradef
Král. Dne 12.dubna v pondělí velikonočaí v míst
nostech zdejší „Řemeslinické Besedy“ bude pořádá
na schůze mistrů klempířských kraje královéhradec
kého Začátek o 2. hodině odpolední.— Pořad. 1.
Zvolení předsedy, místopředsedy a zapisovatele
schůze — 2. Rozhovor o zřísení Odborového spo
lečenstva mistrů klempířských pro obvod krajského
soudu královéhradeckého. — 3. Usnesení o stano
váchba obrodu společenstva. — 4. Volba zatímního
předaednictva a výbora — Výbor „Jednoty mistrů
klempířskýchz Če:h, Moravya Slezska“ apozorňaje,
jestliže by eoad přece některý mistr se nemohl
súčastniti té důležité schůze, aby asp. podepsal
prohlášení. scbvalující zřízení obvodového spole
čenstva; toto prohlášení nutno zaslati ještě před
schůzí buď p. Aut. Faitovi v Hradci Král., nebo
p. Bedř. Bartoškovi ve Smiřicích, nebo p. Ant.
Slavíkovi, starostovi Jednoty v Praze-I., Konvikt
ská ulice č 24.

Všeobocná úvěrní opolečnost, zapsané
společenstvo s ruč. obmez. v Hradci Králové, od
bývala dne 28. února t. r. svoji pátou řádaou
valnou bromadu člsnů v místnostech společnosti.
Valná hromada vzala s potěšením sdělení řiditel
stva a rady dozorčí na vělomí, neb číslice, které
poslední zpráva výroční vykazuje, jsou vsbledem
ku krátkému trvání této peněžní společavšti velice
pozorahoday. Vklady dosábly koncem m. r. výše
K 308 34360. Stav zápůjček směnečaých a hypo
tekárních s připočtením záloh na cenné papíry a
skvosty dostoupil výše K 497.49881, tedy takřka
půl milionu korun Členské podíly hotově eplacená
dosáhly obuosu K 101.130:—, reservní fondy zvý
šily se na K 1060134, takže statatární zázuka
botově splacených podílů členských s připočtením
fondů reservních koncem m. r. obmáší K 313 991 34.
Z těchto cif-r jasně vysvítá, že společnost při vý
hodném zúročení vkladů 4'/,9, až 6"/, vklada
telům akýtá nejvyšší jistotu. Bilsoční suma jeví se
v účtech obnosem K 604.29193 a docilen obrat
peněžní bějem m. r. K 5524.70092. Čistý zisk
docílen byl po náležitých odpisech na inventáři
atd. K 5.419 95, z něhož upottebí se K 2500 —
Da výplatu 5%, dividendy členům, kteří až iacl.
do r. 1906 podíly své aplutili a dosud tyto nevy
pověděli, K 600-— oa výplatu odměn řiditelstra a
radě dozorčí, K 200 — na dobročinné dary a
E 2119% přidělí se fondům reservním. Ve dnech
15, 16., 17, 18. a 19. března £ r. podrobena
byla společnost povinvé revisi zákonné, kterou vy
kona již po třetí běbem pěti let p. A. Kovář,re
Visor „Jednoty záložen pro Čechy a Moravu
v Praze“, který nejen že shledal všs ve vzoraém
pořádku, nýbrž vyslovil se ve své zprávě rovisní
co oejpochvalněji o obezřetnosti, 8 jakou společ
nost jest spravována,a bozpečnostníchopatřeních,
jaká u společnosti jsou zavedena, tak že každý
s největší důvěrou se společaostí v bližší obchodní
Spojení vcbázeti může. —Obchod oblím rozvinoval
se velice utěšené, pročež valná bromada se usnesla,
aby společnost obchod všemi stevebninami zařídila
a tím obor savé působnosti co nejvíce rozšířila.
Můžeme směle tvrditi, še velni příznivý vývin
Všeobecné úvěrní společnosti jest tím pozorahod
nější tomu, komu jest snámo, s jak skromnými pro
středky apolečnost před pěti lety byla saložena a
jak velké o'tíže a překážky mladému ústavu tomu
se všech stran byly kladeny. Proto jsou zajisté
dosažené úspěchy tím zaslouženější.

Beseda pořádá ve čtvrtek 15, t. m. III.

programový večer s pe ohkoa p. prof. Rejtbárka„Památce Komeaského“. Spoluúčiokají pí Bart
heldy-ová, alč. Boučková, p. prof. Daucba, p. vreh.
oficiál Paul, sl. hradecké kvarteto, sl. pěvec. a
hudeb. spolek. V květnu pořádán bude výlet do
Trutnova a obrasy provázená přednáška prof.
Sixty „O zemětřesné a sopečné činností naší země “

Hěsiční výkan Záložního úvěrního
ústavu : Stav vkladů: (na knížky, poklad.poukázky
a běžný účet) v března 1909 K 23,283 462:36.
Eskont směnek: V březnu roku 1909 oskontováno
kusů 2231 v obnosu K 3818.89346. Skladistě:
V břesnů 1909 uloženo zboží v cesé K664.724—.

Dobřenice. (Dokoně.) Kdyby vue bylo
jednalo oobrazu Husové ve školní poradě, byl by
jistě p. farář navrhl též podobísnn některého jiného
českého velikána. Koyž se později p.řídící nejapně
vymloaval, še příslušných obrazů firma Vilímkova
na skladě nemá, dosvédčil mu p. farář. še většinu
s Bich dosud lze dostati. Není roshodně denuuciací
stížnost ma tendenční, nápadné vyvěšování obrazu
Husovu a do očí bijící -nevě'mavost k obrazům vě
likánů katolických. Marnětudíž kamarádp. řídícího
tloukl na tří bubay najednou, voleje: „Denunciace!“
Ovšem demuaciací by ee mohly sváti (dle jeho
násvosloví) rozbvdně splě správy jiné. Jak by
vasval šelubu p. řed. Eribeka na p. faráře u jehó
předstnvených,že se plete do obecních záležitostí?
A nonavrboval týšpán v místní Školní radě stížnost
na p. řídícíhok vyšším úřadům pro Špatné topení
Škol. ublím? Snad také ten kamerád p. řídicího
ví © prolhaném odání, které pod falešným. jmésvm

bylo učiněno na p. faráře. To še nejsou denan
Cisee) Jděte k čípku 60 svýmpřesčžným-citem
a Hdamilnou starostiivostí — která jenom bodá!

Libětát. Dne 25. března konala naše jed
nota veřejnou schůsi, oa níž předoášel dp. J. Sa
bela o Karla IV. Naši odpůrci chtěli roshodně
proraz:ti s předsednictvem vlastaím, ačkoli bylo
zřejmo, že naš.aci jsou vo většině. Našinci však
osvédčili vzácnou snášelivost a teak s jejich dovo
lením sasedl sa předsednický atolek p. Jos. Línek.
Po věsné, přesně odborné a klidně vyslechnnté řeči
referontové vyzval předseda dvakrát shromážděné
kdiskuesi. Jelikož ve nikdo neblásil, echůze v klidu
ukončena. Další naší práci zdař Bůh!

Válka malé garalsony v Nochanicich.
Dopisovateli „Hlasů Venkova“ tímto sdělaji, aby
pro tentokrát odpustil, že oemám tolik času (je to
před svátky a Čekám hosty), abych jebo nervosní
a rozčilené výpady studoval. Posnal jsem oka
mžitě, že ubošák přišel z rovnováby. Na svoje
články bych prosil (opakuji to jiš podrabé) vždy
jen určitou odpovéď a napomínám jej, aby nechal
klidné občany, na které mé stálý apetit, na pokoji
a nerozdmychoval proti sobě zenávist lidu, toho
l.da, o jehož důvěru bude co nejdříve žebronit. Co
se mu as před 1Ó lety dařívalo — bohbdá se ma
již nepodaří. Na jelo lživé zprávy odpovídati ne
budu, poněvadž nemám v úmyslu při vážných vé
cech s každou lapálil se zbytečně zdržovati. Po
měry — kdy jste vy, nebohý tvore, psával sám
vždy do novin a nechal si všdy někoho podepssti
jako to děláte i dnes, abyste se mohl vždy echo
vati — změnily 8+. I buďte jist, že ua každý
avůj lživý článek dostanete dva nové, však prav
divé. Šíříte nepravdu, jste mativým až k nepříčet
nosti a dotábl jste to af oa anonymního udavače.
Vy jste anonymně denuncoval loni velice oblíbe
ného c. k. e»aduího úředníka K., kterého si ob
Čanstvo pro jeh> nestranoé jednání a společenakost
velice váží a jehož i vaše epolečná partaj ctila,
dokud vás jak se patří nepoznal — dokad ne
problédl vaš3 cíle. Je pravda — vám se každý
zamlouvá. pokud vaše jednání schvaluje. Jakmile
vás však odkáže do jistých hranic alušnosti, ta
jest to dle vašeho názoru lump největší na celém
okresu — jak vaše anonymní udání k vysokému
c. k. ministerstva a presidiu vrchního zemského
soudo v Praze prohlásilo. — Veliká dobrota a
povýšenost nad takový mrzký čio nesla dotyč
ného úředníka k tomu, že nečiail židaých kroků
k potrestání onobo anonyma — poněvadž věděl
dobře, že by mohl strpčiti život jen tomu, kdo
byl k takovému anonymoímu diktandu donucen.
A nyal i drubý zločin, který se datuje jen před
několika málo dny, jest v téže formě apáchán na
c. k. beratho správce, který tét nehodlá se po
drobiti parsgrafám patentovaných našich vlastenců.,

— Chcete-li býti pravými muší, stěšujte si odbkdyš se vám něco mesákonného děje, jak to
oposice, která se však na takové stášnosti vědy
podepíte, aby mohla takové věci také dokásat. —
Ale nefabrikujt: to tak chytrácky jako dosad|
Vádyť jest to proti Husovi a proti pokroku! Co
se vašich infámních článků v „Hlasech Veokova“ a
„Orlických Proudech“ týče, tu buďte ujištěn,
že nábradu i 8 úroky, bude-li třeba, obdržíte.
Záleží jen na naší dobré vůli. Vezměte jedaoho
po druhém z vaší gardy, pooblédašte 8e na 8vou
a jejich minulost a přijdete hned na jiné myšlenky,
které vám vaše nervósní srdéčko trochu usadí —
anebo. máte-li v hlavě horečku, tu vám pomůže
křenová placka. No — a zatím má úcta! —
Teď však učco jiného. Jest nezbytno a pro náš
lid nejvýš důlešito „roentgenovat“ nitro vůdce
radničaího režimu, principála našich obecních
loutek, pana Bohumila Vaočary. Loutky jsou
připraveny, všecko je na svém místě; račte, pane
tajemulku, vsít aňůrky do ruky, cilililink a —
pozor, opona letí vzhůru! Oposdil jsem se docela
súmyslač — jen k vůli tomu, bych mohl aledo
vati úsudek občinstva zdejšího a také vůkolních
měst. Pokud jsem mobl zjistiti, nechce zejména
ve vůkolních městech žádný smrtelník toma vé
řiti, še může okresní tajemník tolik faokcí (které
jsem ve III. jednání obšírně vypsal) zastávati a
maně se kašdý ptá, kde je možno uabrati tolik
volaého času k jednotlivým fankcím, ku kterým
přece není možno věnovati čas večerní, zvlášť
když jest každému zoámo, že ať saměstnáním tím
aneb oním — jest člověk po poctivá celodenní
práci utýrán a touží po zaslouženém klida. Par
don! — Abych nezapomaěl, byl jsem ještě inter
pelován, še jsem oa jednu fuokci zapomněl, totiž
že je p. V. předsedou epolku poroteů pro Hradec
Králové — fak še oslkem sastává přes 30 dobře
počítaných funkcí — skuteloě námaba koňská. —
Zajímavo by bylo věděti, mnoho-li me zbýváčasa
na práce v okresním výboru (Pokrač.)

Konference vikariátu pardabského
konala se za účasti aci 10 vikariátníchkněží dne
31. března t. r. ma děkanství v Pardubicích, při
pít referoval" pozvaný vip. Bonců,kaplan z Chrasti,
o starobaím pojiálování. Po vyřízení běžných sta
vovských záležitosti učlaěna sbírka ve: prospěch
příštího katolického sjesda v Hradci Králové s

tomní důtklivě vybldnoti k účasti na valné boa
erenci, chystané na dem 19. dabna t r. v Ctre

dimi, která se tu budekonati sa účasti tří nos
vedních vikoriátů die mově nařízených formalit a
pří niž promluví vidp.Kaška, děkan z Kostelce n. 0.



Lomakývýbor dal paioiní době divskýchZe v po e

pani konečněoa ko učísenídefinit.místaboty na dívěí obecné škole ma novém městě

vPardubicích, které pro neznámépříčiny po dloubouřadulet bylo pouseprosatímaí. Příté příle
čitosti souhlasil podobně semský výbor se zřízením
dlového definit. místa katechety na smíšené obecné
kole „u Kostelíčka.“

'Tuberkulosa menídělnictvem vPar
dubieieh. Dle úřední statistiky je 70*/, úmrti
mesi dělnictvemv Pardubicích taberkulosou. V této
příčině stojí Pardubice hned 'po Novém Městě n.
M., kdež poměrně mesi dělnietrom řádí taberku
losa nejvíce v celých Čechách. Průmyslové závody
textilní, sklářské, na zpracování kamenů, rohů,
perleti a věcí těm podobných šíří tuberkulosu
mezi dělnictrem nejshoubněji. Ač Pardubice po
dobaých závodů průmyslových až na jednu továrnu
ne spracování porleti a rohu nemají, přece vy
kazojí tak vysoké procento v úmrtí dělníků sti

jaj "toberkulonou,še v tom obledu zaujímajímísto v Čechách. Rozumí se, še tuto ne
bezpečnou memoc nepřivádí pouze ovadušl prosy
eené jedovatým prachem, ale také nezřízenýzpůsob
života, nedostatek, poměry sociální a pod. Dow
fáme, že toto procento tuberkulosních v Pardu
bicích značně mesi dělnictvem poklesne, jakmile
dojde ku vystavění účelných dělnických domků, o
aichš tak usilovně v Pardubicích Be jedná,

Skočil s mostu de Labe. Vneděliod
poledne dne 4. t. m. stali se chodci po labském
mostě v Pardabicích mimoděk svědky vzrašujícího

nou Na vysoké zábradlí mostu vyboupl Be najednou jakýsi muž a než se kdo nadál, vrhl se
střemblav do rozvodněného Labe, kdet v blubině
zmisel. Najednou však objevil se na povrchu a
hleděl připlavati ku břehu, ale dravé vlny otrhly
jej ve chvilee do proudu, kde muž ten utonul.
Za chvíli podařilo se dělníka Košťálovi plovoucí
mrtvolu na lodičce dostihnouti a vytáhnouti. Byl
v něm pozoán J. Matocha, obchodník krajkami
s Chrudimě.

Poslance Nabata mesi svými voliči.
(Opozděno) Zavítal mezi nás opět náš oblíbený p.
říšský poslanec F'rt. Šabata. Přes 600 účastníků
naplnilo 25. března místnostu p. Synka v Chrasti,
kde lidový zástupce skládal účty ové činností; ob
hájil počínání strany katol.-národní tak stkvěle, že
odpůrcové, ač měli nabroušeno, ani se ke slovu
pepřihlásili. Přes dvě hodiny trvající řeč p. posl.
vyslechnuta snapistou pozorností a bouře potlesku
byla jasnou odpovědí, jakou půdu má p. poslanec
mezi svými voliči. Na konec sobůze o slovo
vip. Beneš s Chrasti; jménem organisačního výboru
okrsku ohrasteckého projevil díky p. poslanci ta
obětavou jeho práci, za jeho lásku k voličstvu.
„Jsou mnozí“, dodal velebný pán, „kteří by chtěli
nás rosdvojiti, oslabiti důvěra knašemu zástopci;
avšak všecka práce těchto přítelíčkůjest marná;
jediné vystoupení slovut. p. poslancepřesvědčí nás
© něčem jiném, še muž, jemuž důvěru jsme věno
vali, té důvěryjest hoden. Té vzájemnosti a svorné
práci volám upřímné „Zdař Bůh !“ Neutuchající

a nadšený pozdrav byl evědkem, že slova
chovního nevyšla snad jenom z jeho přesvěd

čení, nýbrž ze srdce všech shromážděných. Za
tento spontánní projev důvěry dojat děkoval p.
poslanec s ujistil znova: „Co budu moci, jistě u
dělám.“ Shromáždění sa zpěvu národní bymay
roscháseli se do svých domovů.

Z Chrasti. Není tomu dávno, kdy chraste
cký Sokol byl vzorem antisemitského smýšlení, kdy
metali blesky svého hněvu proti svým nepřátelům,
a jedním z nejsilnějších šípů bylo podezřívání ze
spolku se šidy. Ovšem důkaz podati nemobli, ale
toho ani nepotřebovali do svého krámu. A týž
bujarý Sokol dnes v objetí šidovskémrozplývá se
samou láskou knim. Chtějí stavět Sokolovnu, jdou
od čísla k číslu, útočí na kapsy i svých odpůrců,
ale to nic; jen když se korunky scházejí. Udělati
toble katolíci, no — děkuji pěkně, ti by se mělil!
Avíte, kdo také chodil s jedním velikým činovní
kem Sokola? — Pan továrník H., o jehož přísluš
nosti koemitakému národu snad ani alepý by ne

yboval.Inu—jen „zásadně“aš dotéch——
— Tiobý pozorovatel.

£ rychnovského vikariátu. V pátek
doe 2. dubna vypustil šlecbetnou a zbožnou svou
daši p. Jan Tomíček, soukromník v Poniklé u Ji

Jemsice. Zesnolý byl jediným bratremvdp. P. Fr.Tomíčka, b. notáře, vik. sekretáře a zasloužilého
děkana ve Vel. Oařimu u Solnice. Zpráva tato sa
Jisté bolestně se dotkne vikariátního kiéru, který
© pouti ouřímské měl příležitost pozmati ryzí cha
rakter „starého pána.“ Kéžnebes Pán vlije balsám
újécby v zarmoncené nitro milovaného vikariátního
sekretáře vdp. Tomíčka!

Žleby.Vjednoms posledníchčíselčáslavské
„Pravdy“ vyskytla se tendenční správa, jakoby
Amělu nás zalošen býti „klerikélní komeam“. Úmy
elem pisatele bylo usi pobonřiti zdejší šivnostalky

vědy větších sympatií tu nabývající otraně
katolického lidu; jinak si správa tu vyovětliti
else. Či snadci pisatelspletlsociálnídomokruty
s 47 Vhašdém případějest vůsk no

„Pravdy“ na štíra s prarduu. Vímesjes, šeněkterépáoyi vČáslavimezídářícíseodbočky
Hospodářského adrušení katolického, ale za tolik

je přece máme, že dovedou rozosnali, co
jest Hospodářské odrušení « co komsum. Nedo
vedou-li ani této primitivaí věci, pak spasiteli na
beho živnostnictva se stanou sotva. A chtějí-lí
proti tomuto fsatastickému klorikálnímu konsuma
pořádati protestní schůzi, majívolno, aspoů ukáší,
že Don Guichoti ještě nerymřeli.

Čáslav. Divadelní. Vposledníchdaech
měsíce břesne překvapil nás zpěvácký spolek
„Hlahol“ operettou „Orfene v podavětí“. Krásná
výprava i na ochouníky znamenité provedení při
vábily po všecky tři večery, kdy bra byla dá
vása, veliké maožství posluchačů, takže divadlo
bylo vědy již napřed vyprodáno. O secvičení
blavní záslnbu má sbormistr „Hlaholu“ p. sasi
stent A. Eondratický, o výprava p. Jos. Skřivá
oek, stavitel. Solové úloby provázeny byly čet
Dým potleskem obecenstva, ale zasloužily si ho i
obory, které se dršely velmi statně. Daprovod
obstaraný také hudebníky ochotníky vysněl plné
a harmonicky. „Hlahol“ vpletl si tu do věnoe
úspěchu opět jeden list vavřínový. — Třetí bra
v předplacení, pořádaná p.t. ochotolky, předvedla
Štolbovon lidovou hru: „Za šlechtickým erbem“.
Tiskárenský šotek připleti tam „se zpěvy“, čímž
darmo obecenstva, jež čekalo, kdo asi zpěvy u
nás bru tu okrášlil, připravil zklamání. Za to
však nahradili to p. t. herci; byloť hráno opět
jednou s tou pravou vervou a vynikly i síly
mladé a slabší. Hlavní úloby byly ovšem v rukoa
routinovaných a pp. Janda, Kondratický Josef a
Fraotišek, Pertold předvedli figarky skrs na skrz
dokonalé. Z úloh ženských č-stné místo zajišťaje
si všdy více pí. Slámová M. Vedle městské de
putace výstižnou byla osoba řezníka Sekáóka, pro
představitele jako ušitá. Režie stála opět na staré
výší, na níž v době poslední dodělává se úspěchů
čestnýcha sasloušených.— Spořitelna král.
města našoho vydala v minulých dnech tištěnou
zprávu, přehled své desetileté činnosti. Zpráva te
podává nejlepší důkaz, jak dobrá byla myšlenka
těch, kteří se o založení tohoto městského ústavu
postarali, a jak zbytečné bylo rozčilování oněch,
kteříí se domnívali, že spořitelna baď citelně po
škod občanskou záložnu nebo vůbec prospero
vati nebude. Dnes peněžní tento ústav snamená
mocného činitele, o němž dá se právem souditi,
že bute jednou města našemu i snamenitým zdro
jem příjmů. O solidnosti jeho základu svědčí, že
stal se podražným ústavem Rak.-aherské banky a
že vklady jeho rapidně vstoapají. Hlavní zásluhu
o tento zdar má vedle ředitelstva i p. městský
důchodní Jos. Dlabáček. Přejeme spořitelně, která
co nejdříve přesídlí do nových místností v měst
ské radnici, aby i v novém deeítiletí mobutučla,
skvétals a hojného prospěchu vkladatelům i městu
přinesla. — 8otevírajícím se jarem počala v městě
celá řada staveb, o nichž před krátkým čssem
nebylo ještě ani potuchy. Klamné bylo domnění
těch, kteří hlásali, že město naše jest a zůstane
mrtvým. Okr.sní chorobinec a evangelický semi
sář počaou se co nejdříve zvedati ze základu a0
dvou nových velikých stavbách bylo právě v po
sledním sesedání obecního zastupitelstva roshod
puto. Budou to úřední budova v ulici Husově a
poštovní budova v třídě Koudelově. Potvrdí-li se
Správa o nové úřadovně finančního ředitelství,
lze očekávati právem nový rozmach města. A
přitom přijíti má i ku konečnému roshbodnatí o
stavbě nové „Sokolovny“ na zahradě besední, při
čemž i čtenářské besedě dostalo by se účelných
a požadavkům doby odpovídajících místností.
Všichni Čáslaváci zajisté s radostí přečtou tyto
zprávy. Jen jednoho bylo by si přáti, aby při
tomto stavebním ruchu nebylo zapomenuto na
dlouholetého pastorka — nasiam.— Koncert.
Před odjezdem do Varšavy koná česká Filbarmo
mie poslední koncert ještě r Čáslavi dne 22.
dubna v divadle Dastkové. Program slibaje vy
braný požitek všem budebním entbusiastům.

Poděkování = Ronova m. D. Nej
důstojnější biskupská Koosistoř v Hradci Král.
věnovala 200 K na poškozené povodní (dne 23.
května 1907) pro obec Mladotice a Ronov n. D.
Podpora byla v minulých daech farním úřadem
řádně rozdělena právě v nejpříbodnější dobu před
velkonočaími svátky. Obdarovaní volají šlechet
ným dárcům vděčně a apřímně: Zaplať Bůbl

Ze Zařičana Bíl Podolí u Čáslavě.
Y neděli 4. dubna zavítal k nám naší a okolní
mládeží vytoužený a © nedodkavostí očekávaný
náš milý p. Ant. Kaňorek, předseda Sdružení
venkovské mládeže v „ aby ne dvou schů
sích objasnil mládeši naší, proč se má organi
tovat a ma jakém základě. Obě schůze byly kromě
rodičů tak četacu mládeží obojího poblaví navětí
vemy, še to až překvapovalo. Pan Kažonrek také
dovede mladým | v pravou struau udeřit.
Nesponětěje se své nitky, dorede svou řeč

kořenitipy por s čavovýchotázek,ješpůzohl derroné i soleaé| internacionále | zápal
mandlí. Každý byl naděvu; jen jedaomu podafe
nému starostovi, který po katolických sádech Da
bora vylezl a teď noví, či je, se to nesrovnávalo
dobře v hlavě. Bovnal si to kosssk papíru.
Oststaí arorná pas Pravda v ČaslavriJoa aby to
neposlal do Čáslavě omylem v lajtesnském je

ku! Al unad me, protaža vůichol víme,
jestliže se prý ma to všesko dopálí, te vlokrát
4

k úřadém nic po německu vyřizovat nebede. A.
že domáleaje, to ví kašdý Víacík. Toké nás
dobrotivě navštívil jeden převolný myalitel s Boj
mas, taklo „čo nevidět“ profensor. Tea z tobo
sace dostal kroucení hlavy, škabání v obličeji a
dočasnouněmotu. Jisak vypadal jako Sokrates
v županu. — Obě schůze vysněly s nadšením,
přiblásílo so již přes sto členů z mládaše s Vlačie
Výčap, Zařičan, Podolí, Starkoče a Zbislaví, ne
snad teprr po schůzích, nýbrž dávno před nimi,
z čehož patrno, že naše mládež po organisaci,
poctivém poučování a ušlechtilé zábavě touší a še
srovna bříchem je raka k díla nepřiložit. Agrár
níci ji už také přikládají. Agrární dorost dnes uá
ví maohou věc, o které se katolickému ani ne
sdálo. V Zaříčanech před třemi týdoy už ae do
věděli od snámého, podtrhlého „kacapity“ | ze
Zbislavi, který panu Pravdovi čáslavakému opisuje
AHěvé“rosumy o ptácích. jako je sám, z Nauč
ného slorníku, že opice jsou naši bratří a sestry.
Otázka js, může-li opice chodit s máslem na
hlavě na slunce. To snad se dovíme, až vyšťou
rají nějský klínový rukopise « předadamských
dob. Že se jim to podaří, nelze pochybovat, vědyť
se jim podařilo vypátrat tak dlouho neznámé
předky. Mají být nač brdi Nu, naše mládež
bude hrda zas na jiné věci, takže tento nejo
statek oželí. Jedinou stínoou stránkou by bylo,
což snad během času pomine a ae změní, že 88
tato celá organisace katol. mládežečtverlístk m.
nelíbí. Mohouť si zejména v Podolí nohy uběhat.
Radíme jim, aby, když jsou uš teď pěkné cesty,
jezdili na kole — ale dobré klikyI

Věsleřský spolek pro Přeloně a
okolí pořádá včelařskou schůzi 12. dubna b. r.
o pomlásse ve Zdechovicích u Kladrub m. Lab.
v hostinci u p. Karla Sazimy (a Štěpánů). Pro
gram: 1. Obvyklosti. 2. P. předseda V. Jarolím
přednese o „loupeži včel“. 3. „Jarní přehlídka na
včelíně“, v rozhovor uvede p. Jan Pelikán, říd.
učitel v Kladrabech n. L. 4. Volné návrhy. Začátek
o půl 3. hod. odpol.

Lászně Bělohrad. Městská rada osna-
muje, že vidp. P. Janu Sehnalori, biskup. vikáři,
Čestnému měšťanu a dlouholetému saelonšiléma
členu obec. zastupitelství, bude odevzdán rytířský
kříž řádu Františka Josefa ve farním chrámu
Paně v úterý dne 13. dubna 1909 o 8. hod. odp.

Hora Kutné. (Návštěvycizinců.) Staro
slavná Hora Kutná, na bistorické a stavitelské
památky po Praze nejbohatší, nabývá rok od roku
větší přitažlivosti. Návštěvy cizinců mohutní měrou
netašenou. V březnu savítali sem věhlasný franc.
sochař p. A. E Bourdelle s ohotí, a frano. spiso
vatel a kritik p. Bumand s našřňnímistry Dédinou,
Mařatkou, Bílkem a tajemníkem Štechem, pak
známý cestovatel Frič s četaou společností z Plzně
a Prahy; v červnu pak očekává se hromadná ná
vštěva Poláků. Návštěva tato platiti bude býv.
sídlu českých králů — Vlašskéma dvoru sa účelem
prohlídky památné místnosti, ve které svolen byl
českým králem Polák Vladislav Jagajlovec a k
podepsán byl Václavem III památný a letos oslavo
vaný „Dekret katnohorský“. (Oba tyto momenty
znášorněny jsou zde dvěma velkými nástěnnýmí
obrazy, práce mistrů Klusáčka a bratří nap
Velký počet škol a ústavů < Čech i Moravy,
různé spolky a korporace oznámily hromadné ná
větěvy Hory Kutaé. Městská rada učinila opatření,
aby každému návětěvoíka přístapny byly veškeré
hist rio budovy a památky, jakož i postarala se
o slušné, po případě bezplatné nocleby taristické.

Kandidatura do zomoekéhosněmu
sa velobmníokr. Vysoké Mýte, Hillasko,
Skuteč. Píše se nám z Vys. Mýta: Zaplesej,
matko Čechie, pozvední brdé ugtarané čelo svél
Vždyť českým východem nese 90 radostná zvěst,
še lida tvéma strádajícíma nadošla kýžená spása.
Ó jak litujeme, že celý český národ jako jeden
muž nemohl býti přítomen voličské schůzi kaadi
dátky poslaneotví slč. M. Támové dae 4. t.m vo
Vys. Mýtě pořádané, která odbývala se Bice bez
voličů, ale přes to vyzněla akkordem tak mobuted
dojemným, že se vlastenecká srdce naše brozila
pobnatím atrhnoati. Do schůze dostarils se kromé
statečných sufragotek s několika nestatočnými je
jich maašeli a delegovaných tam žaček pokračo
vací školy (dírenek to od 14 do 18 let) taky četa
6 možů — možní, že jich bylo i sedm —sdá te
nám většinou movoličů. A nyní alyš, národe, čeho
jeme se tam dověděli! Jako kníže českého Parnassu,
Svatopluk Čech, uredl „paaa Broučka“ do století
14., tak generální řečnice na památné schůzi. té,
slé. professorka Honzáková, uvedla nás, užaslé
posluchačatvo, do století 21.1 Jako inspirovaná

věštkyná mlavila slečna, Janyjarní dos „Před sarakem mým vynořuje se krásný jarn , podobaý
docžníma, ve století 31. Znádherné badovy školní
vyhraely se právě rozradostačné dítky, děti to
vašich rauků, sskvostaon, kvetonsí sabradou bí
rají se ke svým domovům. Doma vypravují děti
8 obličejem štěstím zářícím: „Ách, co krásného
vyprávěla nám dnes naše drahá učitelka: „Český
národ, drubdyslavnýa mocný, ocítnul se před slo
lety aa pokraji záhuby, nad propastí neodrratné
ukasy a ta ve chvílí nejvyššího nebezpečí vzella
hrésda ne Českém východě, pokročilé občanotvo
postřehlo v ní vyslalo brěsdu —-dč. M.
Temova, učitelka v Žiškově— jako prral žena



do sněmusemakého—národ byl zachrásěn.Města
VysokéMýto, SkutečaHlinskosůstanouzlatým
plsmem zaznamenána v análech českých důjla sa
tento veliký čin.“ — Zde netřeba komentáře. Tak
mluvila, vlastně onylým blasem předčítale akade
micky vzdělaná dáma na veřejné schůzi před lidmi,
mnad přece také myslícími. Nechápeme těch něko
Jik neprozíravých měšťanských rodin, které nevidí
v tom závadu, že na potopu mužům vašeho voleb.
okresu uchází se zde o maadát neznámá, naše po
měry a potřeby nesnající, nekvalifikované pražeká
slečinka,o které nevíme nic jiného, než že jest —
učitelkou v Žiškově a že zároveň 8 rudými má na
programu zámik středního stavu, který jest a zů
stane stěžejním pilířem národa. Slč. kandidátka
prohlásila zájmy hospodářské za podřadné; všecko
její mluvení vyznívá v refrén: škola a učitel a
zase učitel a škola. Tážeme se : Kdo pak bude vy
držovat tu spoustu škol stávajících a projektova
ných, kdo pak bude živit to množství učitelů a
učitelek, ne-li země, resp. stát hospodářsky silný?

. Myslíme, atojí-i psáno ve hvězdáců, že do
sněmu zem. za náš volební okres nevyhnutelně
musí být vyslána žena, že by to mohla býti spíše
důvěrná přítelkyně slč. kandidátky paní Sosnová,
lázeňská masérka, o níž víme alespoň tolik, že má
masivní pěst, kterou by mohla vpariamentě občas
účinně uplatnit, meboť nesdílíme naději alč. kandi
dátky, že by její (slečnina) přítomnost ve sněmovně
umravnila pány poslance do té míry, aby Bo vzduli
pěstního práva; tím méně klademe důvěru v ten
předpoklad, protože žena emancipovaná, mající
koráž mužatky, ztrácí nároky na galantnust mužů.
To by taky ješié scházelo naší české politice, aby
vodítkem jejím stala se — galantaost! — ová.

Sirákovice u Gelč. Jeníkova. Nerad
sahám k péru, ale okolnostmi jsem k tomu přímo
nucen, neboť způsob, jakým vystupaje jistá třída
„vzdělaných“ lidí proti hnutí naší katolické mlá
deže, se musí každému cbarakterníma člověku
bnusit. Pánové ti se totiž nechtějí patrně vžít do
možnosti, že by se mohl ten jejich avobodomyslný
sloup va Haberska a zejména kolem Golč. Jení
kova povážlivě zhrootiti. Proto zahájili Činnost.
21. března pořádali jsme schůzí v Hostačově, na
níž jsem mluvil já a p. profeasor Kohont z Čáslavě.
Sotva jsem však začal mloviti, vpadl mi jeden ten
„vzdělanec“ hrubým způsobem do řeči 8 patrným
úmyslem vyprovokovati bádku. Byl ovšem rázně
poučen, jak si slušní lidé na schůsi počínají, že
totiž polemisují až po vývodech řečníkových a
hrubě nepřerašují. L:č páni do debaty nezasábli;
když jim byla dána příležitost k polemice, srdnatě
mlčelí Ta jejich abohost se zde ukásals ažpříliš
křiklavě. Tedy ti páni sáhli k důstojnější zbrani,
uchýlili se jednoduše se svojí brdinností do— čt
slavské „Pravdy.“ A tam způsobem jim vlastním
mne zkritisovali. Ovšem bez Ibaní se to neobešlo.
Předněje lež, že jsem se nazval řečníkemz broudy
cdrostlým, pravda jest, že jsem řekl: „Mýmza
městnáním není obor řečnický, jsem rolník a brabu
se v těch broudách jsko každý jiný“ To jsem
řekl. Tím věak snad nechci dokazovati, že bych
se za svůj stav styděj; naopak jsem maě brdým.
Tes, kdo tento stav zlebčuje, čibí se směšným
sám Drzá lež dále jest, že prý totiž nebyla dáva
příležitost příslušníkům protivné strany k polemiso
vání. Pravda jest, že když jsem domlovil, byli pří
tomní vyzváni předsedou schůze, aby, kdo chce,
přihlásil se o slovo. Zvedi ae jakýsi mladíček, který
vykoktal několik vět. Poté byl několika stročnými
slovy usazen a to — za úplného klidu Kdyš byli
účastníci znovu vyzváni a O8lovo se již nikdo ne
blásil, ujal se slova p. prof. Kchout. Co se týče
posnámky, abychom si osvojili více spůssbu, p
dotýkám, že se nepůjdeme učit slušnosti k lidem,
kteří ji sami nemají. Jsem dalek tobo, abych si
ty ušlechtilé výrony jejich mozku připouštěl toze
k srdci, neboí jsem si vědom, že tito lidé mne
ani vůbec urasití nemohou ; ale jest divně, že ti
lidé — lidé „více vzdělaní“ nežli my (jak se totiž
sami nazývají), na schůzi ani voje minění neřekli
přímo, otevřené a že zbaběle salezli do takového
listu; jest mi dále divné, že lidé, stojící svým
„vzděláním“ vysoko nade mnou, neměli odrabu
mně, prosténu rolnickému synku svoje mluční říci
do očí. Takové cesty, jakou vy jste, pánové, nalezli,
užívají jenom zbabelci, lidé, kteří na schůsi slušně

polemisovat nedovedou, ale po straně ce chvástají.Imto způsobem vám také neuškodíte, ba oeopsk
ještě prospějete, neboť váš tpůsob se každému
slušnému člověku housí. V příčině sdružování mlá
deže buďte ujištěni, drazí pánové, že půjdeme kvy
tesómu cíli sbievou vatýčenouneochrějsě dálea
20 vi v tom nedáme roskatovati nikde a — nikým.
My se svým programem můšeme smělevystongiti
me veřejnost, poněvadž je v každém ohledu bos
vadný — dobrý; je-li váš lepší, tedy to dokašte,
dávejte to najevo ovým jednáním a mebojujte zbee
aěmi, katdého charakteroího člověka nedůstojoými.
Vůči dalším útokům vašim ujišťoji vás, če čm

Wice se vaše zášť osobními nájezdy a j. gpěvo-$b mné bude vybíjeti, tím budo klidněší, de
íce budete nade huutí potírati, tím ono bade ga
Mějia vytrvaleji přesvaše blavy postapovati. Va.

vra, rolaieký syn ze Sirákovie,

Kounov“ jak"námo,založilijeme 'iŠoecok.Pr coš některým
na Ry.dd!. viděli jeho rorradeŘ

Za tím účelem měl býti unás založen truc-s
národaí jednoty severodeské — anebo

posud založen není. K tomu se mělo užití
naší mládeže. Nezaslíváme v tom ohledu naší
mládeži ničeho, nebotnení ještě tak proziravá, aby
sezoala, jak se téch spolků zneušívá Též víme,
kdo k tomu mládež nabádal; ten člověk vidí, že
mu již v Konnové pšenice nekvete, jelikož v po
slední dobé již počínáme cbápati, kam jeho dosa
vadní činnost směřuje, a po zásluze ji také odsu
sojeme. A také se z naší strany na tuto jeho
činnost víc a více poukazuje. Odtud také ta ne
návist ke katol. spolku. Proto by rád viděl jeho
rozpadontí. Ale marná zloba! Bylo cice řečeno, še
spolek „Severočeské jednoty“ nebude ničím čeliti
proti náboženství, ale dnes již vidíme, jeký duch
v podobných spolcích vládne. Proto také takového
spolku v naší katol. obci roshodně si nepřejeme.
Našemu katol. spolku voláme „Zdař Bthi“

Městská spořitelna ve Vys.
vykazuje za měsíc březen1909: vloženo na
K 361.386'85, vybráno K 245.418'42, vloženo na
běžný účet K 10097667, vybráno K 67-821-78,
zůstatek vkladů na knížky K 443759917, na
běžný účet K 1,528-293'48, úhrnem K 6,965 89266;
hypotečních půjček vyplaceno K 19.100, spla
ceno K 17.99461, zůstatek hypotečních půjček K
3,368 240 50; směnek eskomptováno za K 28.170 99,
splaceno K 9.240, zůstatek K 444.07625, do
jiných ústavů vloženo K 375.975-44, +ybráno -K
290.679 97, zůstatek vkladů v jiných ústavech K
1,989.977-78; cenných papírů v zásobě za K
1,694.234 85, záloh lombardních K 6 190, hotovost
pokladní K 1374586; obrat účetní a pokladní
2a čas od 1. ledna 1909 do 31. března 1909
K 12,291.609-26.

Různé zprávy.
Když realista promluví reálně. Ma

sarykovi sase jazyk ujel před rozumem. Některé
Jisty oznámily, še ve své vídeňské řeči dne 26.
března nazval české státní právo utopií. „Čas“
považoval za nejchytřejší na to mlčeti. Když však
NNár. listy“ jej rýply za to do boku,že Masaryk
„Pojem jen přesněji rozebral“, nepodal přesného,
plaého znění řeči Masarykovy, ale pouze výtah,
Že po každém klopýtnutí Masarykově spěchal „Cas“
s celým apparátem sofistiky, překrncování atd,, aby
svého mistra vysekal, jest obecně známo; dokázali
tv také ti, kteří do nedávna před nímae skláaěli
jako před modlou. Vážný „Opavský Týdenník“
praví, že ten výtah jest v „Čase* tak upravený,

jak pronešen nebyl. Ale připustme docela, že Ma
saryk mluvil tak, jak „Cas“ namlonvá. Tu i bodaě
cbytře redigovaná slova v jeho orgáně uveřejnění
přímo drtí dne 2. t.m. Řesníčkův „Týden“, Tedy
dle výtahu „Času“ Masaryk prý řekl: „Náš hlavní
politický program byl atopistický (blouznivý, vy
bájený) v pravém olova smyslu. Utopistický, ne
Hkám úploé nesprávný, ale ne dost životný a či
norodý. Státoprávní program let šedesátých byl
koncipován (uspořádán) beznárodní šlechtou a ne
Palackým. Staročechem Šlechta chtěla česko-ně
mecké ampbibiuum. V r. 1848 jeme státoprávního
programu všenárodního aeměli; tento koncipován
teprve v letech šedesátých Clam-Martinicem a
příjat staročeskoa stranon, která byla tehdy jedi
nou českoa stranou.“ Nato „Týden“ praví: „Co
slovo, to mevědomost, co věta, to banální frám.*
A také realistickéma nadčlověkovi pádně svoje od
souzení odvodňuje a dokazuje, jak Masaryk nezná
ani nejdůležitějších jevů z našich politických dějin
minalého století. Čechové již roku 1848 hlásali
utvoření slovanské říše pod vládon prince z ro
diny habsburako-lotriuaké, která by obsahovala

echy a Moravu, administrativně tehdy apojenou
se Slezskem; byli by si přáli i připojení sover
ních Uher, obývaných od Slováků. Podpírali svůj
požadavek poukazováním na právo historické. A
Da tom státním programu r. 1848 stály i Havlič
kovy „Národní Noviny“, nesouce pod svým titulem
bealo: „Skutečná rovnost národnostní. Spojení sem(
korony naší. Zrušení práv feudálních. Rovnost

povědné mivisterstvo pro korunu naši. Všeobecný

reforma škol a úřadů. Místokrál v Praze“ Jest
tedy brozitánskou nopravdda tvrzení Masarykovo,
še r 1848 jeme neměli státoprávního programa.
A jest velikou ostadou, že životopisec Havitčkův
tekbvou nepravdu vypustil = dst. Acož kortnovace
a státoprávní sliby krále Ferdinanda V. jž roku
1836? Vždyt Čechové sami jeho státoprávní pří

tabu přijali — A sdat Palacký či besnárodníŠlechta koncipovalastátopr. program? Dr. Řez
nýček na základě podrobvých údajů Tomkorýeh
dokazuje, jak po konferenci Riegra e Clam-Marti
nicem Šlechta přistoupila La program,jejš sepsal
Rleger. Požadavky státoprávní, v progratna tom
obsařené, byly prob Riegrem v „Nár. Listech“
dříve, než se týž uClam- Martinicem sejel. —
Tolik aspoň uvádime z odpovědi dra. Řezníčka.
—- tedy aspoň na chvilku chtěl aostou

piti z ovšdušť svojí lyrikya pověděti něco věc
ného. Jak patrno, proradl při tom pokítu velice
ostadsů. A tah zase mmsí -vavkíayavojí
popalsíty pokrepiti!ns vode: přetizab

liekých šlágrů. Pak se mu bade tleskat zas. Z fi
natického vsteku protikatolického Jeho
Oslavovatelé na největší jeho kotrmelce.

Protestantský tot © řoholích. Ber
líseká prot. „Kreuszseitnag“, pojednávají o své- *
šivotopisu prof. Spickera „Vom Kloster ins aka
demieche Lehramt“, shrauje ovůj úsudek ořádech
v tato slova: „Záslahy, jichž ei nejrůzaější řády
okulturu Evropy vydobyly, jsou nesmírné, zejména
vprvních stoletích středověku. Téměř všechen po
klad tehdejšího vzdělání v nich se soustřeďoval.
Bere-li se zřetel kčinnosti lidumilné (charitatival)
a vychovávací, vychází s toho všeho součet činno
sti, jejž sotva lze náležitě oceniti. Jejich přísným
životem v ústraní vyvinul ge zvláštní ráz našeho
pokolení, jeboš neznal svět starý, totiž vsor (typ)
podivahodného, osvíceného, prozářeneho a přitom
radostného člověka. Ideál takový uskutečňoval se
nesčíslněkrát. Zkažených mnichů a zlotřilých klá
šterů bývalo za dlouhé věky také, ale při známé
křehkosti lidské povaby není to ani jinak možné.
Jelikož však čítáme ae k pokolení, ješ z temnot
touší do jasna, měli bychom vědy vděčně vzpomí
nati těch, kteří ve svém životě bývali nám sářícími
vzory. Dějinné zásluhy řádů sasluhojí za oynějšího
Času tím více býti osvěženy, protože účastenství
lidí na této inetitaci začíná se ochlazovati.“

Havlíček © vlastenectví kněží. Ha
vlíček sám napsal, že vždycky rád vidí hodného
kučze; oficielní vlastenecká společnost se Havlíč
kovi pojeho návratu z Brixenu vyhýbala; ale hle
—tehdy, při nemoci jeho byl mu vítaným příte
Jem katolický kněz; Havlíček sám byl velice vdě
čen za ty důkazy přízně. Ostatně již ve „Slovanu“
dne 24. srpaa (ev. 6. str. 875) napsal Havlíček:
„Známá věc jest, že naše duchovenstvo katolické
bylo vždycky nejblavočjší silou českého vlaste
nectví, ba může ee zrovna říci bez pochybnosti,
že vlastně duchovenstvo katolické bylo počátkem
a zakladatelem celého našeho vlastenectví. Největší
část těch pokroků, které náš národ v životě vzdé
lanějších tříd učinil, jest jen zásluhou duchovenstva.“
—Havlíčkovo úmrtní parte saělo: „Havlíček Karel,
35let stár, narozenv Borové,zemře!naúbytědne
29. července 1856 o 5. hod. odpol., jsa zaopatřen
svátostmi umírajících. Průvod pohřební se povede
na hřbitov Volšanský dne 1. srpna 1866 o 6. hod.
odpol. z č. 1029.-II. naproti nádraží. Me av. so
budou sloužiti v kostele sv. Jindřicha dne 10. srpna
1856. Trachlivou zprávu tu všem příbuzným a přá
telům podává HavlíčkováJosefa, matka, spolu jmé
mem nezletilé dcery sesnulébo, Zdeňky. — V Prase
dne 30. července 1856.* — Volní myslitelé, jichž
hlavním ollem jest vyrvati náboženské idey z duší
lidských a kteří se namáhají popříti existenci Boha,
dali svému listu název „Havlíček.“ Není to šeredné
sneuctivání a lstivé vykořistovácí jména Havlíčkova?

Ani česky mlavít se nám modove
leje. VeVídniustavilaseodbočkaspolkučeských
železničních úředníků, ale místodržitelství dolno
rakouské jí schválení své odepřelo, ježto jednací řeč
spolku jest česká. Cožpak jsme někde v Prusku,
že se státním občanům Čechům zapovídá v šivotě
spolkovém ušívati jazyka mateřského?

Cesta k zmohutnění národa. Naajezda
stoupenců mladočeské strany v Prase 6. t. m. zcela
správač ukázal ministr m. al. dr. Fiedler cesta ke
stmohotnění národa českého. Pravil: Natno dnes
otevřeně hlásati, že hospodářské zájmy mají pro
vývoj národa tutéž důležitost, jako zájmynárod
postní, ba ještě více, hospodářské úspěchy jsou
podmínkou politických úspěchů. Politické naše dě
jiny ukazují na kaž.é téměř stránce, jak byl to
náš hospodářský vzrůst a rozmach, který přivodil
úspěch a pokroky politické. V témie poměru, v ja
kém zlepšovati se budou naše hospodářské a 50
ciální poměry, t j.-v jakém stoupati bude všeo
becný blahobyt, tedy blahobyt výrobních vrstev a
současně těch, které odkázány jsou na stálé platy,
v českém národě, budeme blítiti se k uskutečační
svých politických ideálů. Bai na konečné rozřešení
palčivé otázky jazykové bude míti silaé rozhodu
jící vliv hospodářská mohutooat národa. Politika
není proto does jen pouhým vymíhácím politických
a národnostních naších psáv, nýbrž daleko více:
sabrouje v sobě — vedie kulturních úkolů — též
usilovaou péčí o opatření podmínek pro bospodář
ské a sociální povznesení lidu ve všech oborech.
— To podepsati musí každý uvážlivý člověk.

. Z velnemyšlonkářského slovníku.
Pověgtný A. Kliat, známý již ze ochůze v Čáslavi
a v Tisu u Haber, n2 echůzi v Sušici ze zloati,
že mu přítomoý kaplan vip. Mottl kladl odpor,
dovolil si říci: „Držte bubal“ — Ušlechtilost
voloomyšlenkátaká.

„Vyděděnel. Česý katolický člověk jest
lockdea va vlaati své skutečným vyděděncem.
Ukáselo se to ij oa horké půdě tak sr. uzavře
ného území, kde právo čeáti lidé všech strana měli
by spolešnč postaporati proti:svému nepříteli..
Dae 14. března t. r. měla ae v Dachcovd. konat
astavající valná hromada V rového Sdružení
křesí. dálaittva u nice v domě ÚoskóBezedy, jedi
ném to střediska Čechů dachoorských. Ale mat
mosti besadní v posledal chvíli odřekauty. fBogiál,
demokratům, anarchistům, oárodaímdělníkům,

kolům, řemeslnické besedě, Byretněoskéakd. ochotně otvírá se brázu Čí rssáy. nly
kotolicky nmýdlející český dělolu dustéra vdtad



vyhazov. Pěkné vinatenectví! Za takových okolností
bychom se nedivili, kdyby nvédomělí čeští katolíci
místo na menšinové podniky penés svých použili

« jem na podporu české zěci katolické vazavřeném
úsemí. Kdo potom tříští národní naši efla?

Dr. Paeák a „klerikalismas“. Býv.
ministr dr. Pacák mna voličeké schůsi v Hoře
Kutné 28 března žasl také nad vzrůstem „kleri
kalismu“ v Čecbách. A volal po otvoření strany
z mladočechů, ataročecků, sgráraíků a roalistů,
kteří prý jediní vytkli si udráecí stavů středních
y naší vlasti. Na odboj a výboj chtěl by dr.
Pacák vyraziti 8 toutu silnou stranou „měšťáckou“
i proti „klerikálům“, ač právě ti mají ve svém
pr grsmu nejen udržení stavů středních, ale ce
lébo národa. Jako by jen. mledodeši, staročeši,
agrárníci a realisté měli dobrou vůli prospět ná
rodu, kterou sástupcové jejich v poslanecké sně
movaě prokazují leckdysa — útěkem před hlaso
váním.

Sven Hedim © milostionářích. Velikou
pozornost budí slova slavného cestovatele Sven
Hedina, který na dotaz sdělil zpravodaji Časopisu
„Svenska Mordenbladet“ o křesťanských missio
nářích toto: Je mým přesvědčením, že křesťanská
missie má pro vzdělanost velkou, ba velmi velkou
důležitost. Missiooáři, nehledě k náboženské jejich
stránce, o níž se nechoi šířiti. protože je nevy
čerpatelnou, vykonali mnoho dobrého a všude tam,
kde působí, lze zaznamenati vzrůst civilisace. Zti
zují školy, učí domorodce vzdělávati půdu a j.
Tedy i z čistě praktického stanoviska vykonávají
missioBáři ©mooho dobrého. Býval jsem vždy
v dobrém poměru 8 missionáři. Poněvadž semi
soají zevrubně, byly jejich zprávy pro mne velice
cenné; i jejich pobostinetví zůstavilo u mne nej
lepší vzpomínku. Stran poslední mé cesty platí to
zvlášt o missionářích v Himalajích. V Číně miesionáři
jsou sice pouhou kapkou v moři. To však nic
nemění nu úsudku, že Čibnost jejich je nesmírně
blabodárná. — T.ď jest jen otázka, kolik volne
myšlenkářských židů missionářům v oněch ne
hostioných krajích pomábá v kulturní práci
Tam by měli přece volní myslitelé široké pole
působnosti. Proč se jim tam s lásky k lidem du
Ševně velice sanedbaným nechce? Inu — volno
myslitelští židé sečkojí, až miesionáfi 8 největší
námahou tam kaoltaru rozšíří a až zajistí osobní
bezpečnost. Pak tam teprve židé přijdou, sapro
testují al proti missionářským zpátečníkům a začnou
kšeftovat, až domorodcům z toho vyssávání bade

úsko.
Jabými by más chtěli míti nepřá

telé nejraději © Vidí-li člechetnáduše někde
pepoctivost, zabedněnost, surovost a podobné ne
ctnosti, upřímně se zarmoutí. U pokrokářů a ru
dých jinak. Tí pasou po chybách bližních 8 takovoa
lačností, a tak nehorázným gustem, že je chytne
největší vztek, vyslídí-li málo a nelesnou-li místo
mepřístojností vlástnosti chvalitebné. Tu ovšem
lidé brodící se kalem aspců z nousše něco vy
myslí, sestrojí karrikaturu, aby se mohli zase
jednou od plic škudolibě zacbechtati. V minulých
dnech kolovals v „osvicených“ časopisech morav
ských správa, sebraná z prolhaných „Lidových
Norin“, o bromovickém kaplanu. „Hlas“ o tom
případu uveřejnil tyto řádky: „Před očkolika dny
přinesly „Lidové Noviny“ zprávu o jakési blaho
slavené v Brumovicích. Případ nemoci vtéto zprávě
ovšem způsobem pravdě odporujícím líčený stal
se v Hjnu minolého roku. Proto snad, abyae dalo
lépe selhati, přišly s ním „Lid. Noviny“ až letos
v březnu. Celá věc se má takto: V Hijnu one
mocněls A. H. v Bromovicích, trpěla silnou ho
tečkou, v níž blouznila. Děvče bylo zaopatřeno
10. října dp. Kubou z Kobylí, jenž tehdy sasta
bovalp. faráře Nováka, který byl na pouti v Římě.
ykonav zaopatřovací akt, odešel dp. Kuba z o

bydlí nepromloviv 8 nikým. Za několik dní se
rosnešlo, že prý nemocná v horečce volala, že vidí
P. Marii a dp. Kuba byl otázán, co na véci je, a
odpověděl: „Počkejte, vždyt se to vysvětlí.“ K ne
mocné docházel dr. H., evaogelík. A co z této
události za půl roku adělaly „Lidové Nuviny?“
V dlouhém a prolhaném článku lhou, že prý dp.
Kuba v příbytku nemocnou dívku prohlásil za
blahoslavenou,že prý ji políbil před přítomnýmia
že v Kobylí vykládalozázraku blaboslavené, takle
všecky ženské z Kobylí utíkaly se dívat na svatou
do Brumovic, že prý k nemocné nepostili dra. H.
atd. Dp. Kuba poslal „Lid. Novinám“ oprava.
Neotiskli jí. Proč, to 8e snad dovíme jinde. Ale
„Lidové Noviny“ mohou dokásati pravdivost ové
správy aještě vydělati — jde tedy odobrý obchod,
Bebot dp. Kuba poslal nám toto prohlášení:
„Vsájmu pravdy aovéci nabísémtomu, kdo mně
dokáše,še jsem při saopalřování v Brumovicích

dne 10. října r. 1908 k,přítomným onemoonépromluví, še jsem nemocnou blahoslavil,še jsemne
mocnoumačelopolíbila Bejsemv Kobylívypravovalosásrakuaoblahoslavení,100(sto)K,kterýšto
obnosihned vyplatím.“ — J. Kuba, koop.v Kobyli.“
— Věru charakteristické, jak dovedou rafinovaně

fanatikové obratem ruky vytvořiti s kučze
komického a tilébo nábožolstkáře; skrátka
příliš dali ns jevo, jakých kněží by nejlépe ve

svého štvavého kšeftu potřebovali. —
1.“dne 27. břessa s nouze napsáno,

te Řeholní. královéhradecké s chovankami
asi výlety noční k vůli obohacení astronomických

vědomostí žaček komatí nebudos. A ež k vůli
tomu „asi“ sype se příval jízlivých poznámek: „To
by byl břích, prohlížeti Pánu Bohu nebeské hc
spodářství. Na nebi jest Pán Běh s Pánem Ježí
kem (citíte ten tidovský cynlemus?), s Pannou
Marií a ae všemi svatými a tam se jednou také
dostaneme a budeme se tam radovati. Koukati
Vamale až teď oemusíme, kdo cí, jak by to bylo
nebešťanům milé... . Jeptišky zdejší školy dívěf
výlety do přírody nedělají a kdyby dělaly, nejsou
8 to vyavětliti názorně jednoduchý zjev přírodní,
sa př. zakalacený oblázek vyvržený vodou z feky.“
Atak dale pokračuje pokrokářský lháť vnep ctivé
denunciaci a v podvodném zesmésňovácí řeboln'ci
o niohbž vf, že proti surovému obduáku 86 branit,
pebudou. Jak ten Ihář jenom vyzkoumal, že řádně
zkoušené řeholnice nerozumějí aci zakulacenému
oblázku? „Osvěta lidu“ ovšem dvakrát za sebou
lhala, jak „nezkoušené“ jeptišky ačí bndbě. Když
byla dotázána, která to jeptiška učí, aniž by měla

šek, tu podvodný dennociant místo odpovědí
znovu svoji leš v tóte „Osvětě 1.“ opakoval. T-ď
dělá „Osvěta lidu“ „pokání* novými pomlavami.
Kdyby ae tak bezcbarakterně útočilo na některého
pokrokáre, pracovala by bes rozmyšleaí jeho tvrdá
pě:ť. — Upozorňojeme, jaké karrikatu y pokro
káři potřebují, aby před nemyalivými davy dovedli
bodoěpotapitasnížit uvědomělostkatolickýchpra
covolků. (Co rabín dětem vykládá, to jest ováem
všecko nejvýš pokrokové.

Je česká mounšinadolnorakonská
šívota schopna f Je všeobecněanámo, že
českému lidu v sídelním městě království a zsmí
na říšské radě zastoupených hůře se vede, nežli
Turkům v tomtéž městě, jichž škola právo veřej
nosti má, co satím sk.la „Komenského“ nedomobla
se ho ani po 26letém zdárném působení. Je vše
obecně známo, jak letošního rozu zákonem Axwnan
novým byl učiněn pokus česká Škoiy s právem
veřejaosti v Dololch Rakousích vůbec znemažuiti.
Srovnáme li dnešek se stavem před 35 léty, kdy
německé listy přinášely provolání k sbírkám na
české pokračovací školy, jest dnešní básnění proti
českým školám pouze článkom v felósa důkazů,
že český živel ve Vídai a v Dolních Rakousích
vůbec mehyne, ale roste a mohutní. Tuho také dů
kazem roavoj spolku „Komeaský“. — | Počet <d
borů obranaého tohoto epolka stoupl loni na 17
(16 ve Vídoi, 1 v Poštorné) a stav členstva do
sáhl 4326 proti 2440 členům roku lonkéso. Během
právního roku přibyla škola obecná o 2 třídách
v Poštorné, 1 třída obecné školy ve III. okresu,
škola pokračovací o 3 odděleních, takže spolek
vydržuje nyní 3 školy obecné o 18 třídách, do
kterých dochází 1060 dětí, 2 opatrovny 8e 106
ditkami a škola pokračovací, ve které zachraňuje
122 učňů. R>ztoj českého života ve Vídai přiro
seně vyšaduje však škol nových — samo úřední
sčítání napočetlo 11.000 českých dětí aa němec
kých školách — a mluví se takéo řkolách odbor
ných i škole středol. Zvláště však nalébavou nut
ností je opatření školní budovy pro drahoa če
skou obecnou školu ve Vídni. To vše ovšem vy
žadovati bude velkého nákladaa řešení ponecháno
musí býti letům příštím ©Podmínkou jest samo
sřejmě zvýšená podpora nejširší České veřejnosti.
Tolik však možno s ploým přesvědčením říci: Čs
ská věc v Dolních Rakousích je na postupu a
návalu germanisačních vlo „assimilačních“ staví se
pevné hráze. Čtěto výroční správa „Komenského“,
která má moohá zajímavá data, pěkaě sestavené
tabulky a přesvědčíte se, žo podunajeká větev Če
ská je schopna života. Stanete se pak jejím pod
porovatelem a také nadšeným přísnivcem. Spolek
„Komenský“ ve Vídoi III /3 Strobgasse 45. ochotné
Ba požádání objemoou svou výroční zprávu za r.
1908 sašle za pouhou náhrada poštovoéhbo 10 bal.

Otázka bankovní v Uhrách. Ma
darští politikové a národohospodáři v boji o ho
spodátskou neodvislost Uher zaútočili na dosavadní
společcou Rakousko-uhorskou banku. Jeden směr
přeje s: prodloužení privileje této banky, jiní však
osilují o zřízení samostatné bunky cedulové. [ když
mi Uhry zřídí evou samostatnou ban.u, musí pří
stonpiti k Rakouska a ujednati 8 ním nový saesi

tieknouti si
vky jaké chtějí, ale nikd> v Rakouskunení

nucen je přijímati a dokonce ne přijímati je vta
kové bodnoté, jakou jim Uhry dají. Zfísením samo
statné banky uherské přestane také společná měna 8
bude potřebí upraviti nové poměry zákonem.

X. kurs nank obchodních proměl
tele škol pokračovacích obchod a prů
myslových bude letos jako obvykle v blavních
školních prázdninách (mesi 15. červencem a 1b.
srpnem) pořádati České obchodní museum v Praze.
Na korsu budou vykládány tyto discipliny: nauka
obchodní (část právaí i praktická), nauka o sboší,
kupecké počtářatví, korrespondence, účetnictví a
cvičný kontor. Přednášeti badou odborné síly. Ku
konci kursu se skládají skoušky, o jejiché výsledku
bude vydáno posluchačům korsa zvláštní vysvěd
čení. Poplatek za kurs obnáší22K ise sápisným.
Přihlášky přijímá s veškoré dotazy zodpoví České
obchodní museum v Prase V., Mikulášská tř.č. 9.
(palác „Merkur.“)

Zákas hry v uherskou třídní lo
terii. V zájmu rořejnosti sdělujeme, že dle plat
ných zákonných předpisů hra v cisosemskou lo

terii jakóbokoli drahu, tedy i hra v uberakoa
třídní loterii jest sakázáne a že na přestupky
tohot: zákesu stanoveny json citelsé tresty. Po
kota mimo propadnutí losu obnáší 6 až lóná
sobný obnos učináného neb zamýšleného vkladu.
Z té příčiny varojeme dátklivé před koupí neb
prodejem losůz uherské třídol loterie a připo
mínáme, Že i ten se důchodkového přestupku do
pouští, kdo losy třeba bez objednávky od uher
ských firom neb odjiaad zaslané vi podrží. ,

Maďarské voiby v Pezlaka. Sio:enský
poslanec dr. Ivanka sbaven mandátu pro „pobuřo
vání proti maďarské národnosti“ a jeho wmístosa
ujal slovenský odrodilec dr. Ochaba. Ovšem jemu
na pomoc k volbám obsadilo 400 četníků celý vo
Jební okres, aby sledovali krok každého slovenského
voliče. Z cizí obce nesměl uikdo v obcích sgitovat.
109dobrých slovenských voličů před volbou vylou
čeno, a blusy dáay felezniční n zřixenců o, Bteří
museli volit vládního kaodidáta. Kde nepomohly
sl.by, tam 86 pracovalo zastrajovácím a vyhrůž=
kami. A zpití voliči vláčení k volbě...

(Zasláno.)

Dae 3. dabna t. r. provedla dieoboní Cyrillské
Jednota v Hradci Králové se sdárným výsledkom
Beethovenovo oratoriam „Kristas na boře O.ivet.kó“.
dík všem, kdoš ke sdara večera nějakým způsobem

přispěli. V první řadě platí d.k náš osvědčenému na
šema dirigsata vldp. Dru Rudolfa Šotinori, jenž ob
rovské prács té ochotně se ujal a s pravým poros
uměním na jejím naovičení pracoval. Nemenší dík
vyslovujeme téš vášené paní Jančové, choti vrchního
inšenýra, p. Pb3t. J. Batističori a cthp. R. Prachovi,
bohoslovoi,ze ochotnéa nezištné převzatí | odašovaělý

přednes solorých partií. Srdečně děkujeme i othpp.boslovcům, orchestra c. a k. pěš. pluka č. 42., a
zvlášť kapelaíkovi p. Menzerovi se brilantní přednes
orchestrálního čísla, jakož i všem, kdož jakýmkoliv
spůsobem o sdar koncertu zásluh si sískali.

Diecóaní Cyrillská Jednote v Hradci Králové,
dne 5. dubna 1909.

Dr. Fr.Šule, Dr.Jos.Mrštík, Leop.Sokol,
t.č. místopředseda.| t.č. předseda. t.č. jednatel.

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politiokého družstva tiskového

pod onhranou sv. Jana Nep. v Hrade! Králové
bade

vostředudmo16. únhma1900, ©2. hod. odpol.

v dieoásním spolkovém domě „Adelbertinn“, JiHkova tř.
da 6. 300—1. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr. František BReyl,
předeeda. jednatel.

Tržní zprávy.
V Hradei Králové, dne 3. dabna 1009. 1 4

psaice K 17-60—2060, šita K 14-30— 1020, ječme
ne K 13'00—14'00, prosa K0000—00 00, rikvo K 10900
aš —'00, hracha K 34-U0—2600, oves K 8 80 — 900,

došky K 80:00—36-00, jabel K 34*00—36'00, krap K
34:00—40'00, bramborů starých K 3-6J—460, nových
K 00-0—00'0, jetel. semene červeného K 90*00—00*00
1 hl. jetelového semínka bílého K 00-00— 00000
máku K 80:00——00, Iněn.semeneK 0000—00:00, 100
kg žitvých otrab K 1600—0000, 100 kg pšeničaých
„otrub 14*60—0000, 1 kg másla čerstvého K 232
aš 260, 1 kgmásla převařenéhoK 000 — 0000,
LkgsódlavepřovéhoK1784—000,1kgtarohu

028 —036, 1 vejee K (6—000, 1 kopa zelí K 0000
až —0, 1kope potráele K0-00—0'00, 1kopa kapasty
K 3:00— 6-00, 1hl olbalo K 17-00—18:00,1kopa drobné
seleniny K 1-0—000, 1pytel mrkveK 600—600, 1 hl
jablek K 700—16'00, 1 bočka švestek K 0-00—0"00
1bltřešní K0*00—00-00,1 bi hrašek0:0—00-00.Ne týd.
trh v Hradci Králové dne 3. dubna 1909 odbývraný
přivezeno ©bylo: 1) obilí: pěsnice 240 hektol., žita
220, ječmene 110, orsa 475, prosa 2, víkve 85, hra
oba 3, čočky 15,krap O, jehel 5, jetel. semínka
13,lněného semene 17, máku 3. — 3) Zeleniny:
potrgele00kop, oerele00 kop, kapusty31kop, cibule
24 bl, drob. aeleminy 42 kop, mrkve 37 pytlů
brambor 878 hi, selí 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
88hl, brašekObl, jvestek00 beček.— 4) Drob.
dobytka: vepřů626 kusů, podevinčné 16kusů, kůslat
820 kusň.

rl
jeodlu|

a jistěv jdout|



Čísi Přadýlatnína itort roku s Ajo ko 15. > na půlron sk —

Boj řepařů s kapitalismem.

Naše cokrovary staly se po rychlém rot
voji chloubou českého průmysln; 8 jejich dc
lekosáblvu působností nedovedla konkurovati
žádná země na světě — ani tam, kde úroda
jest značně lepšl než v našem královatví. Z ci
siny brouly se do Čech každoročně za cokr
milliony; rolníci domácí, kteří předtím těžce
zápasili, vydělávali najednou vzoroým pěstěním
řepy značné obnosy.

Nyuí však, když se rychle staví cakro
vary v cizině, nastává krise. Cukr přestává
pro nás míti ta sladkost, jakou dříve měl.
Cnurovary již tolik nevydělávají a proto akci
onáři, kteří berou dosud obstojné dividendy
ze zisku, aniž by v cukrovarech pracovali,
chtějí se odškodniti na těch, kteří se lopotí na
řepných polích do únavy. Boj mezi řepaři a
oakrovary jest již dlooholetý. 1eď měla a nás
ve prospěch řepařů rozhodoooti agrární strana,
která svojí nezřízenoa sgitací vyšinola se tak,
fe téměř samojediná zastupuje na zem. sněmě
český venkov. Teď, kdy dosábla velikých práv,
požadovány jsvu od ní taxó veliké povinnosti.
A to jest hodně mrzuté, obtížné pro strana ta,
která tolik slibovala. Po jásotu začíná poplach;
s počátku akademické resolace proti kartelá
řům, očerňování těch lidí, kteří tvrdili, že
trana agrární nemyslí to e tím bojem upřímně.
— Ale teď konečné nebylo vybputí, mělo se
přikročiti k praktickémo, otevřenému boji.
Jaká to byla svíselpro čelné agrárníky,kteří sami
trvali o kartelu, kteří samiměli plno akcií skarte
lovanýcheukrovarů! Dne 8. t. m. uveřejnil „Štít“
obromojící zprávu, že předseda agrár. poslanců
Udržal jest sám u jinými agrárníky majitelem
několika akcií zkartelovaného cokrovara mo
ravanského, probíněmušpořádali agrárníci schůze,
vykřikujíce, še jest polřebí proti lomu cukrovaru
oříditi cukrovar nový, drušstevní v Tunčchodech.
Edyž sám bratr Udržalův byl na schůzi tázán,
proč sgrární rolníci, akcionáři moravaoského
cukrovara, změnou stanov neprosadí změna
akc. cakrovara v družstevní, řekl tázavý, že to
páni ve správní radě neučiní, poněvadž by jed
pali proti svému prospěchu.

Teď jeme čekali, jak „Venkov“ začne vy
kracovat; informovali jsme ge zároveň na pří
slašných místech, že zpráva „Štítu“ jest zcela
saročebá. A „Venkov“ vytáhli, jak obvykle —
s papírovým obuškem. Kroatí se jako úhoř, bě
duje, že chtějí „klerikálové“ uškoditi řepařům.
Chytrák otiskl sice na „důkaz amělosti“ kato
líckého lista částečku článku ze „Štíta“, ale
vynechal chytře to, co by samým agrárníkům
důkladaě otevřelo oči. Zato hanebně zalbal, že
„Štít“ uveřejnil „prudký článek proti řepařské
organisaci.“ Prý strana naše vystapoje proti
řepařům na pomoc cakrovarníkům. 

Ale jak ci s nesnáze najednou pomoci?
„Venkov“ tedy lže, že se mozi karteláři a
stranou naší „asi“ v posledních týdoech stalo
ojednání. Hierarchie prý dává do pachtu svoje
statky skartelovaným (právě po utvoření kar
telů ?) cukrovarům a dokonce jim je prodává.
Pomocí „klerikálního“ tisku prý chtějí dnes
karteláři rozbiti řepařeko-Agrární organisaci.
-© Ale, pánové, krontíte se, kopete na pravo,

na levo, aniž byste chtěli pootivě mlaviti o jádru
sporu. Jak dokážete, že se karteláři „tak hlu
boce snížili“, aby bledali pomoc u nenávidě
ných „klerikálů“? Věecky ty původní zprávy
o sgrárním padělaném útoka pocházejí právě
od pezámožných rolníků, kteří si nedali sa
lepit oči zeleným tiskem. Vědyť ty rolníky
osobně známe. A oo honem pletete do sporu
penáviděnou bierarchii, které byste měli být

pro její krajní anášelivcost až příliš vděční?
dyť agrárníci sami u nfpucovali kliky s farizejekým úsměvem a s líčenýmipoklonami

rozhodně častěji než ti malorolníci, kteří se
na stavovský hambuk už déle dívati nemohou.
A kde hierarchie tak okázale vystoupila proti
kartelářům jako vy, přeupříimníochránci ře
pařetva?O fose tu Jedná, še jsa se postavíh

jste sároveň samičeli přitom, jak četní vymika
jící předácivaši, kteří markýrují také protsikarte
lářské r:shorlení, sami jsou ve svasku karielovém.
T ková křiklavá nedůslednost nedá se však
přikrýt plachtou omělkovaného bněva a pa
vučinou oejryčnějších frazí. Vy, kteří jste oti

děli lid, jako by posl. V. Myslivec vychvaloval
a velebil kartel, peměli jste tolik taktu, abyste
se podívali na praktickou politiku kartelář
skon — svých vlastních rytířů.

Jestliže na propachtovaných bierarchických
pozemcích cukrovary vstoupily do kartelu, ta
můžeme dobře věděti, jak málo lze zde viniti
bierarchii ze spolapůsobení. Vždy€ vít: dobře,
že oa takových statcích panuje tolerance i ve
směru jiném; úředníci na propachtovanýchi
nepropachtovaných takých statcích velicemálo
přispěli k sdara obrancé naší organisace. Na
opak jest dokázáno, jak sami horlivě se ú'ast
nili schůzí našich protivotků, ano činně agito
vali pro proudy nám krajoě nepřátelské. Jenom
jedoou — pokud nám známo — hierarcba za
kročil proti pokrokářskému lékaři, vydržova
néma z arcibiskopských peněz — a již byl
pokřik proti „zoánilnění“ atd.

A kdyby ta hierarchie tak čínně a přímo
podporovala kartely jako vy a zároveň proti
Diu n. venek pradce útočila, záčtovali by 8 ní
titéž roztrpčení maloroloíci řepaři zrovna tak,
jako 3 vypočítavými, lstivými sobci sgrár
dickými. Právě agráruičtí karteláři měli nej
lepší příležitost u největší vliv oa urovnání
spora mezi kartelern a řepaři. Oi však místo
nehlučné a blahodárné práce spíše hleděli fa
brikovati blučnou reklamu pro svoji politickou
strana. Křičeli o vydřidoštví, o nemravných
snabách kartelu, volali do boje, zakládali aspoň
ústy cakrovary družstevní; chtěli sehnati svojí
ličenou řepařskou akcí zástapy katolických
zemidělců do politického tábora vlastního.

Ami slovem však se nesmínili, še ly agrár
náhby,kteří v kartelu dosud dále trvají, vyloučí se
svého tábora. A přece takových zelených karte
lářů znali dust. Hnali útokem na kartelářství,
ale zapomněli pocauchati — jednotlivé karte
láře. Theoriea prakse! Agrárníci se dušují,
že nejsou proti katolickéma náboženství; prý
jen proti „klerikálům“, znenžívatelům téhož.
Katolické listy však nenapsaly proti obranné
akci řepařeké ani slova, psali pouze proti
Šviogulantům, kteří téže akce zneužívají. A ož
jest oheň na střeše! Divné, křivolaké cesty!
Už se lže, až se od úst práší. „Cep“ na př.
napsal 9. dubna: „Klerikálové proti řepařům
ve svých listech „Venkovana“ a „Selském
lista“ útočí nejprudčím spůsobem .. .. Jak
klerikáloí poslanci na říšské radě chrání kartel,
jest každéma známo ... Co poutá klerikály
ke kartelářům ? Proč předáci klerikální vědycky
vystopují jako nejvěrnější zbrojnoši karte
lářá ?“ Drsý podvodník, který tohle psal,
ovšem spolehl se na to, že mu raka po těch
neodůvodněných výmyslech nesdřevění. Vědyt
uš ví, co 80 nalhal agrární tisk beztrestně|
Uvádíme ty lží proto, aby si je našinci srov
pali s věcnými články našich listů a s řečmi
našich poslanců. Kdyby podvodný pisatel
mohl svoje lži aspoň překrouceným citátem
s katolického tisku odůvodniti jako pravda,
hned by citoval. Ale jelikož se nedostává ani

Ml překracování látky, lže se pohodlně pauně.
Natno uznati, že boj řepařů s kartelem

jest spravedlivý. Akolonáři by měli uvážiti,
ak svojí strohou neústupností poškosají neto
iko upracované rolnictvo, ale zároveň i prů
mysl, který zjednal našema národa slavnou
pověst, jenž prospěl obchode, vedl rolaictvo
k racionelníma hospodaření a zaměstnával ve
liká zástnpy českého dělnictva. Leč řepaři těžce
ni pomohou, jestliže svěří svůj osud plu do
rakou neapřímných agrárníků. Pro přitotnou
doba pomohlo by se řepařům vydatně tím, že
by bez ohledu na politickou příslošnost zvolili
si za vůdce a zástupce spravedlivé a nosištné
muže bes rozdíla politického přesvědčení. —

Imserty s počítají levně.
Obnova vychásí v páteh v polidma.

přítomnou aškodí více cokrovarům než řepa
řům, kteří moho. pole sažitkovati jiným způ
sobem. A6 jest jedaoa také rolalk vítězemI

Obrana.
Podvodníci Známo, jak doved.u soc.

demokraté beze všeho studa mrzačit mosky
způsobem nejkřiklavějším, jen aby svojí jízli
vosti alevili nebo něco pro svou stranu získali.
Drzost jejich jde tak daleko, že překracaojí
násilně slova bible. Zoámo, jak Smeral ve své
všade rozšiřované brošaře o soc, demokracii
napsal, že prý ačení Kristovo jest v první řadé
učením sociálním, nač není nikde v Písmo dů
kazu. (Naopak jsou tam slova: Nestarejte se,
co byste jedli.. . Hledejte nejprve královatví
Božího... Odplata vaše hojná jest v nebesích
atd.) A k tomu všema Šmeral 8e odvážil drze
napsati, že Kristas byl souzen a odesuzen jako
sociální nespokojenec, jako sociální revoluci
onář'! (Snad proto, že scbválil placení císař
ské daně, že šířil úctu a vážnost k vrchnostem.)
Brožarka ta chytře napsala, že židé prý žalo
vali před Pilátem na Krista takto: „Svádí a
bouří lid! Říká, že se nemá platit dnů císaři
a proto hoden jest emrti.“ A teď 8e ptejte pi
satele, kde se tyto věty v takové soavislosti
v Písma nacházejí. Vešměte lháře zu vbě ra
mena a třeste jím třebas celý den! Odpovědi
od něho nedostanete. Zato katolík ví, že Písmo
označaje zřejmě za příčina odsouzení otevřené
přiznání Krista, že j-st Synem Božím. Žalob
cové mluvili před Pilátem takhle: „Tohoto jsme
nalezli, un převrací národ a brání dávati dané
olsaři a praví se býti Kristem králem“ | Mozi
podvodcým tvrzením Šmeralovým a skutečnou
žaloboo jest tadíž obromoý rozdíl. A vysoce
osvícené blavy pokrokářské proti takovému
radémo Šviudla, kterým byly balamuceny sta
tisíce čtenářů, ani slovem se neozvaly.

Teď zas „Červánky“ před Božím hodem
velikonočoím soažily se dokázati, že vzkříšení
Kristovo jest vybájeno. Rudí dějepiscové utvoří
si pro svoje nepravdy důkazy hned, zcela po
hodině. „Červánky“ ačeně poukazají, jak prý
si příslušná místa v evangeliích odporují. Prý
dle zprávy av. Marka a ar. Matouše Marie
Magdalena, Marie Jakobova a Salome, když
přišly k brobu, nalesly jej prázdný. Zato však
prý v evangeliu sv. Lukáše v kap. 24. a 3. verši
Šteme: „A vešedše (do hrobo), nalesly tělo Pána
Ježíše.“ Zato však každý čtenář se může pře
avědčiti, že na tom místě jsou tato slova: „A
vešedše tam, nenalesly tělo Pána Ješíše.“ Tedy
pravý opak toho, co tvrdí rudý list. Ovšem
„Červánky“ dovolí si tak drze lbáti proto, po
něvadě dobře vědí, že socialističtí čtenáři bible
nečtou a še tedy nebudou ta nestydatou lež
kontrolovati. A možno snad se domnívati, že
rodý list to lež vypostil pouhým nesaviněným
omylem, přehlédnutím? Nikdy ne! Kdo jen
trochu po poznání a vyslovení pravdy touší,
ta při srovoávání a při náhodné myšlence o
nesrovnalosti přece přečte příslušné místo
snovo. Neodváší se „odhalovati“ odporojící
výrok, pokud se důkladně nepřesvědčí o jeho
existenci. Leč radý orgán úmyslným vynechá
ním slabiky „ne“ spitvořil výrok Plsma s dr
zostí, nad níš se musí pozastaviti každý, komu
jen trochu na poctivosti a skutečném vzdělání
Hůu záleží. Proč jen Masaryk nevystoupí ani
, proti tolik křiklavým bvindlámP
Na jedné straně pořádají se aniversitní oxtense
pro malé hloačky poslachačetva, na drahé
straně nechávají patentovaní majitelé pokroku
otravovati skntisíce čtovářetva zřejmými lite.

rárními podvody:Kdyby do s aoaze. ukradl bocbník
ohleba, bude odsouzendo kriminálu. Leč
vodník, který ve svém «stivém fanatismu fa
šuje tak drze výroky samého plema a okrádá
celé sástopy o rosam, oddí v teple. Mosolné
ruce dělnictva, jež by ho měly hnát se svého
středu, snášejí ma penízena dobrouezistenoi.
A čím větší koráš koIbaní, tím 00ma vode líp

př.
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Socialisticko-pokrokový kravál veaprávakatelietva.Cosestalovpo
krokovéhn e, tot případ nad jiné důležitý,
na jehož povaha nikdy sesmíme zapomenoutí.
Pracováno tam všemožně na potlačení nádošenské

svobody ictvaaami ješimýpokrokovýlist řá
dění násilníků noodsoudíl. Naopak osývale se
s listů pokrokářských pochvala. , “ dne
10. t. m. přinesl delší podrobnosti o válečných
výstupechpokrokově- radé aliance,jež sluší
dobře pamatovati. Dva dni před začátkem
missií podán byl v obecním zastopitelstvu návrh,
aby se poslala na nádraží depntace 80 vzku

údu pokrokového města. Hostinský Veliš pro
Eiási1, že se miesije nesmí odbývati sa žádnou
cenu. — Místo deputace dostavil se na nádraží
s pomocníky propuštěný tajemník pokrokové
strany Klusáček, který jest nyní bez zaměst
nání — enad aby se rehabilitoval. Poněvadt
byla četa skrovná, vyvolaná reserva — radí
dělníci z továren. Nejvíce potup a vyhrůžek
vmetla ta společnost do tváře stařičcému cho
rému saperiorovi Nedbalovi. Večer uspořádána
před farou pověstná muzika, při níž se řvala
tato vysoce koltaroí hesla: Hanba kněžonrům!
Vytlouci fara! Pryč 8 missionáři, břicha jim
rozpárat! Zástup vyl, štěkal, kokrhal. Zkrátka
jako by tam řádil bouf rozvzteklené zvěře.
Zvoněno ustavičně farním zvonkem, bonocháno
na farní dvéře. Policejní stráž se před fara
nedostavila, ač byli ohroženi klidní občané od
vyjevených sorovců. Pak ještě dovršili randa
listé veliký svůj kulturní úkol tlučením na
dvéře jiných našinců. O 10. hodině rozpustil
Klusáček zástup se slovy: „Pro dnešekse ro
zejdětel“

"Ještě většídemonstrace,chystanána čtvrtek,
zmařena zakročením okr. hejtmanství. Pohro
šeno městské vadě nejosbřejším opatřením, jestliže
96 nepostavrá 0 v městě. Přibylo do
města 6 nových četníků, aby řvavá hrdla byla
aspoň trocho udršena při lidské kultoře.

V sobotu Klusáček roznášel tištěné pro
testy proti obcování dětí při bohoslužbách
miesijních a proti mieeijní zpovědi těchže, vy
bízeje rodiče, aby podpisovali. Pochodil hodně
bledě. Pořádány od „oavícenců“ čtyři schůse
proti missifm. [I v kostele třikrát ztropili fa
natikové výtržaost. Missionářům po celou dobu
jejich pobytu v městě posílány nejsprostší dc
Pisy (ovšem nepodepsané), plné nadávek a rou
hání. Kinsáček odatné pokřikoval na lidi jdoací
do kostela. — A přes to všecko sv. svátosti
přijalo 2280 osob.

To vidíme živý obrázek, jak by s naší
svobodou zatcčili lidé, zfanatisovaní vedostu
dovanými h.chy, taky-pokrokáři. A zdo se na
skytuje neodbytná otázka: „Jsou snad katolíci
potulnými cikány, še městská rada šďárská hned
přeochotnědalanajevo, jakchoseměřiliobčanská
práva růmým loktem dle náboženskéhovysnání*
Kdo jídal právo, aby protestovala proti chystaným

bohoslušbám i které přece se neměly od
bývati na radnici? Kde ktorá městská rada obdr
šela právo předpisovati, a jaké bohoslušby se
mají nebo nemají konati v katolickémnebo evan
gelickémchráměanebov symagose? Kdoto vlastně
zanášel politiku do čistě vnitřních věcí církec
ních? Kdyby mohly úřady takové odvážné pře
kračování autonomního práva schváliti, pak by
věřící člověk i se svojí pobožnosti byl vydán
Da pospas jízlivým fanatikům. Hezky to dc
pracovala městská správa, která veřejně pro
hlásila svoji nestatečnost vůči „kultař.“ míst
ních fanatiků! Což kdyby byli tedy pokojní
občané vyzvali takové hrdiny, aby se fankcí
svých vzdali? I náboženská manšioa má právo
oa svoboda. Kdyby nebylo ve Žďáře katolíka
žádoého, pak by enad byla vysvětlitelna „obranná
akce“ měst. rady. Pak by se mohlo říci, že se
postavila proti vetřelcům, Ale počínatisi stak
velikým despektem vůči spolaobčanům, kteří
nota bene tak dlouho trpělivě s krajní snáše
livostí nechali spupné protivníky řáditi? Tyto
sásadní otásky nesmí katolictvo pouštěli se sřelele.

Masarykoveký „Cas“již podle zprávy, která
ma byla zaslána a kterou silnějším písmem
otiskl, mohl dobře poznati, še ce dálo ve Žďáře
nepokryté násilí. A co ulinil tento humanitář,
když vrženo ještě pronikavější světlo na řá
dění oněch fanatiků ? Netoliko nepokáral su
rovce, ale na opak 29. března uvořejníl dopis
z Měloíka: „Sotva jeme dnes 8 radostí (acb,
ta dobrácká, vznešená radost!) přečetii zpráva
o smužilém počínání (takovou smažšilost mejí
také buršáci 4 prašětí Pepici) žďárské veřej
aěšti próti agitadím (I?) mřesionářů v městě,
v kostele a hlavně (?) ve škole, dovídáme se,
Ze na velikonoční týdem jsou připraveny pro
nás (dovolte, pro vás?) misie na Mělníko“ —
Tak! Moderní hemanito, jdi na týměnek! Kul
báš ba obě noby. C> by „Čas“ dělel, kdyby

Videňskéma rabínoví zapovéděla Pražská S79stup do pražské synagogy? Hned by pršely
šk na ufačovatele náboženskémenšiny.

U49 av světa EktnéhoŘ oak
AAč a 8 da Sporoku.olskujeme©

ryvek z dopisu nám zaslaného. Ku konci mi
pulého roku bylo u krijského soudu v Jihlavě

přelíčení,k po půl 5.vě nhv napětí oslý kdároký okres. Zaloválbýv
tajemaík pokrok. strany Klusáček « Proa, sýn
Hdícího učitele ve Žďáře, dp. faráře Fr. Víta
« Nového Veselí, Prý farář při táboře lida ve
Veselí, na němě Klupáček svým obvyklým spů
sobem čtval, do něho strčil. Klosáček věděl,
kteří svědkové mu badoo nejepolehlivější ; vedl
al oa svědectví aocialisty. Farář měl za srědky
nejvážnější rolníky z okolí. Celkem konány 3
veřejná přelíčení a dva soukromé výslechy
svédků při okresním soudu ve Žďáře,na nichž
ovšem Klacáček vždy byl odbyt. Svědkové Klo
sáčkovi ovypovídali s očima vypeulenýma,
8 pěstmi zatatými a pod přísahou avědčili tak
popletené, že jednou dokonce spisy postoupeny
státnímu zastopiteletví, není-li v nich falešné
přísahy. Stejně prudkým způsobem mlovili
obhájce Klusáčkův a pradké jeho nájezdy tím
křiklavěji vynikaly vedle klidné, ale účinné
řeči zástapce farářova p. dra. Baara. Klusáček
vodil si ke každému přelíčení etále nové a
nové orědky, ale čím více jich bylo, tím vs
povídali smatoněji a v neprospěch Klusáčkův.
Snad si uvědomili důležitost přísahy, když
poznali, že také státní zástupce může skoumat
její pravost. Jeden ze svědků chtěl také evědčit,
še to bylo všechno „samá pravda“, co Klusáček
„přes kněse na táboře mluvil“. Musí ae uznati,
že pan soudce choval se ke Klosáčkovi co nej
shovívavěji a ačkoli posnával, že žaloba nemá
podkladu, přece stále jen vybízel ke smíra.
Leč Klosáček zrovna smír odmítal, všude 80
chlubil, že má vítězství jisté a po okolí 8e
roznášelo, že to musí přijíti faráři co nejdráš.
Poslední přelíčení bylo u krajského souduv Ji
blavé 18. m. m. Po přelíčení přes 2 hodiny tr
vajícím vynesen byl rozsudek: „Rozaadek
okres. soudu ve Žďáře úplně se potvrzuje, p.

Všeobecně odhadují se výlohy na

METYAOBRAZYŠ
KNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních osnách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v EXradoiKrálové.

(Založeno r. 1889).

Nové jísdní řády.

UMĚL PŘED

Telefon č. 17.

Politický přehled.
Říšeká rada hlásí ge zase k práci. Po

elanecká snčmovas sejde prý se 27. dabna a
bude zasedat usi do 26. června. V tomto zase
dání mé býti vyřízena annexe Bosny a Herce
goviny, protokol rakoosko-tarecký, obchodní
smlouvy, zákon lihový a rospočet. Baron Bie
nerth cítí se v sedle pevným a dává rozbla
Šovati, že ve vládě nenastanoo prozatím žádné
změny. Zbožným přáním Němců především
z Čech jest, aby na říšské radě byla projed
nána také předloha jazykové a o krájském
rozdělení v Čechách; nestane-li se tak, pro
blašají Němci, že nedopustí, aby sněm český
zasedal. Ovšem bové naproti toma mohoa
si také postaviti hlavu, a ca říšské radě proti
chystaným předlohám účinně saobstraovati.
A dosud neoí státníka o nás, který by rázně
vykročil cestou apravedlnosti a práva.

O avátcích velikonočních zase zahlaholilo
českým světem volání po jednotě, po semkootí
českých stran v jedinou fronta protiněmeckou;
ovšem že někteří „vlastenci“ chtějímíti v jéd
notě všecky strany, jen ne „klerikály“. Pak
ovšem murno mlavit o jedaotě národní. — O
jmenování soadců jednal výkonnývýbor stray
staročaské v Praze. Vyslovil nev j

fe byČechovév P rodnont mohupřijalzásad dců téže ni 6 jest vět

šina , sídlo čonda.ale bak mel Na mot
sěa provojena ve všech slovanských šemichmisí Lb daní 4Pooh oP3

.-„

Ministerstvo války nařídilo, aby ce již

znpočalo s proponětěn m Zřálošníků s Bosny,
ercegoviny a Dalmaaje. NT zálož

níkůhe ti nebudoupřopaštění,pob: Je jicbnotně třeba k udržení zvýšenéhostávu oddllů

v' Bosně, Hercegovině a Dalmacii. je tvkteré bylo podrženo po tříleté službě vojenské,
bode se slašba do propuštění konaná pošítati
za tři vojenská cvičení, ostatním záložníkům sa
jedno vojenské ovičení. S ohledem na stišené

poměry dopravní potrvá doprava záložníků delšíobu.
Vyjednávání o rakoaeko-ramuo. smlouvs

obchodní bude prý tento týden vyřísobo;
zato vyjednávání o prozatímní obéhodní smlon
vě rakousko-srbské bylo dosad bezvýsledným,
ač prý vláda srbská si přeje, aby definitivní
rozřešení otázky té bylo urychleno. Také mezi
Rakouskem a Černou Horou nastalo vyjasnění
a přátelský poměr obnoven, následkem čehož
kníže černohorský nařídil, aby odvoláno bylo
vojsko vyslané na branice hercegovské.

Neklidný Balkán zase 80 rozechvěl vo
jenskou revolucí v Tarecku, jejímž účelem
bylosjédnatiivlamnplatovst-státolohzákonů
pro celou říši, vynutiti propuštění dosavadního
ministerstva, zlomiti wm00mladotureckého vý
boru, jehož politiko povašují fanatikové moha
medánští za nebezpečnou islamu std. Větší
část posádky cařibradské se vzbouřila, důstoj
píci, kteří většinou byli proti vsbouřenéma
mužstvu, byli spoatáni, zraněni, ano i zavra
žděni, parlament a ulice k němu vedvací ob
saseny vojskem a zástopy lida až na 100.000
blav čítajícími. Všeobecné rozhorčení proti
Mladoturkům a jejich snabám. Praví se, že
v osnování vzpoury má prsty známá pleti
chářka Anglie, která chce z bouří těch sama
pro sebe těžiti. Bouřilo to Cařihradem dva
dni, ale prý je zase klid. Oběti vzpoury stal
se i mioistr spravedlnosti. Povatalcům se vý
hovuje. Velkovezír a celý kabinet odstoopili,
všichni vojáci, kteří se toboto povstání sáčsst
nili, dostávají milost. Ješto jest Turecko říš
mohamedánskou, dal sultán rozkaz, aby se
příště dbalo ustanovení zákooa šeriátního (to
Jest zákonů, spočívajících na koranu a moha
medánském podání). — Obyvatelitva křesťan.
dosad v ničem neublíženo.

Z činnosti katol. spolků.
Katolická schůze v Hradel Král.

V ělí velikonoční dne 12. t. m. konala se
v ci Králové veliká důvěrná schůze katolíků
ze 42. a 45. volebního okresu. Pravíme beze. všeho

řehánění veliká, neboť byla to radost podívati se,
rak kolem 2. hod. odpoledne přostranná dvo

rana Adalbertina so naplňovala téměř do pošled
ního místa muži, kteří přišlí « blízka i dálí, aby
se upevnili a posilnili ve svých ách organi

sačních. Po zvolení PředRednicine, do kteréhož
zvolen vadp. kanovník dr. Fr.Šulc předsegou,řňský posláněc Prokop místopředsedou, a vp. ký
techeta Řezhíček zapisovatelem, ujal se alový
vsdp. dr. Šalo, aby promluvil na théma: „Nábo
ženství a politika.“ Směle můžeme říci, že jemé
tak krásné a přesvědčující řeči jiš dávno nesly
Šeli. Vysvětliv nejprve oba pojmy aábošenství a
politika, dokásal jaeně, že kdykoliv náboženství

apolitika Pane spolupracov i ylo o Jhdy kuprospěchalidstva a nao se ško ylo vždy,
když mezi oběma maat rozpor Zdravápolitika
musí bráti zřetel na náboženství a naopak vábo
ženství na politiku. Hlasitý souhlas mezi přednáš
kou a neutacbající potleskpo ní byl důkazem, jak
dokáže vadp. kanovník přesvědčivě působiti
mysli posluchaců svých. Kéž jej Pán Bůh dlouho
zachová na prospěch našeho lidu! Na to p. posla
Bee Prokop ve své řeči obbájil správné počínání
katolických poslanců našich na říšské radě. Jim
projevena úplná důvěra a provoláno tři
„Sláva.“ Vldp. dr. Fr. BReylve své řeči praví, že
předpokládal pro svoji předaášku řeč p. poslance
V. Myslivce a protože tento se nedostavil, pro
mlouvá sám nejprve o způsobu katolické organiskoe
a pak povsbazuje přítomné, by každý ze svých 4ll
se přičinil, aby účastenství na ejesdu Česko-slovan
ských katolíků v Hradci Králové byloco největší.
Řeč jeho rovněž © nadšeným soublasem' přijata a

každý odnáší ci perné předsevzetí, še osdar jakorganisace tek| příštího sjezdu se přičiní. Nato
po zvolení důvěraíků pro okres 45. a vyřízení vol
ných návrhů schůze za všeóbecného nadšení by
končena. Podávajíce širší vetejnosti stručný ref

rát o této důležité a schůzi, nemůžeme o
pomenoutí vysloviti j všech účastníků a
čenédíky všem, kteří o schůzi tato skala si
slskali. Jest jo vadp. vikář a děkan a Čerdilova
F. Seldi, Wterý schůzi tato avolaj, vadp. dr. F. Salé,
vedp.dr. F. Roy!a tíš. posl. p. Přokop,kte

nými řečmípovabadilináša poafípílikdalít

muboji za našisvatou katoličkou vóc. ednnadšení to, Wtérý
4

"9 ně



duše
kosati dne 25. dubna v sále Adelbertisa v Hradci
Králové. Přednáší vedp. dr. Fr. Šule o politických
stranách našich a útocích jejich na mládež, sl.
Milča Kosařová 00: i dívéího dorostu. Zpráva

a pokladní. Změna stanov. Volba die
vémníhovýboru. Volné návrhy. — Petrásek, starosta.

U
mlá

rmění všem, kdož tádají © řečníky
. Sdrežení mládeže východočeské utvo

lo řečnický odbor, ve kterém jsou: el. Milča
Kosařova, sl. A. Radova, el. M. Pácaltova, pánové
Bechyáka, Orlický, Petrásek, Petrus. Přeje-li sí
někdo na přednášku s jmenovaných, nechť dopíše
sekretariátu mládeže východočeské, (Hradec Král.,
Adalbertinum), který adělí další podmínky. Na
dopisy jednotlivým osobám nebude vůbec odpo
věděno. Sekretariát.

V Sezemieich konali stoupenci národně
katolické strany zdařilou schůzi, aa které promlu
vil vzácný host a seunavnýpracovník p.dr Josef
Myslivec, říšský poslanec. Učast sase byla veliká
z místa i okolí. Všechny obce byly sastouneny;
docela viděli jeme bodré občany s Rokytna, Chvo
jence; ano několik voličů až od Ústí n. O. přijelo
vyslechnout svého milého poslance. To věru pře
kvapuje, neboť tím ukásali nejlépe, Jak ci váží
svého poslancea dali tím také nejlepšívysvědčení
jeho horlivosti. Pan poslanec ve své řeči rozvinul
obras činnosti vašich poslanců a na otázku p. Pánka,
rolníka z Choče, odůvodnil blasování pro zmocho
vací zákon a za politický klep přoblásil tvrzení,
že jsou karteláři. Dle posledního čísla „Štíta“ do
vídáme se,še vlastně pámí agrárníci jsou karteláři,
emo docela předseda jrního klubu posl. Udršal
je majitelem mnoha akciíkartelářského cukrovaru

je tedy kartelá. Vysvětlení p. poslancem daná
vyslechouta k úplné spokojenosti tazatele jakož i
nás všech ostatních a odměněna potleskem. Před
seda p. Sůra vzdává p. poslanci ještě jednou za
jeho obětavost nejsrdečnější dík. Vyslovujemejemu
i všemnašim poslancům úplný sooblas «8jejich
jednáním na říšské radě a bylo by naším přáním,
abychom za venkov měli také takového poslance.
Jediná k tomu je cesta — dobrá organisace. Kéž
jen by tomu chtěli všichni rosamět v sájmu svém
vlastním! Pro zlepšení sociálních poměrů našebo
dělefka odporučoval p. poslanec vetap jeho do
Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva
v Hradci Králové. Výhod takových za poměrně
malé příspěvky neposkytoje žádná jiná orgavisace
dělnická. Počet stoupenců vaších vzrostl již na
359. Zdař Bůh! — Příští neděli ve 3 bod. odpol.
hraje se divadlo pro dítky.

Ronov m. D. V pondělí velikonoční oapo
řádal vsdělavací katolický spolek „Rovnost“ v Ro
nové divadelní předatavení v místnostech p. Josefa
Vávry. K účelu tomu vybrána veliká fraška „Pan
Náci“. Přeplněné místnosti + pravém slova emyslu
svědčí, jaký zájem divadlo u nás budí a sároveň
jakým sympatiím se spolek katolický těší. Byla-li
soubra předešlá dokonalá, musíme dosnati, že
tentokráte vskutku byla eminentoí. Všichni dostáli
svým úlohám co nejlépe. Zvláštní přízně došly
spěvy solové během jednání a komicky působilo
vystoupení „tří starých ilepea". Dojem souhry
svyšovaly vesměs nové kulisy upravené p. Jaro
slavem © Čeroýmy 2 Kutné Hory, kterého bratrským
spolkům doporučujeme co nejvřeleji. Všem slečvám
s pánům bercům, jakož i ostatním, kteří o před
stavení mají záslubu, jmenovitě panu režizérovi a
p. učiteli Calkovi vzdává divadelaí odbor spolku
trdečné díky.

Her. Jelení. Naše katol. organ. s Členy
katol. soc. Jednoty sáčastnili se společné slavnosti
Vskříšení v počtu dosti hojném, ačkoliv bylo by
si přáti, by Členstvo katol. organ. plnilo do jednoho
své náboženské povinnosti. Bratři a sestry, ob
zvláště vy mladší, nedbejte mic na pomluvy a
smích nějakého osdutce a pamatojte si, že kdose
směje naposled, směje se nejlépe. A proto až
někam zas naše katol. organisace vyjde, ať ne
scházíte ani jeden. Tak aspoň ukážete své pře
svědčení. Zdat Bůh!

Lípa u Týatště m. Ori. Horlivá orga
pisace katol. mládeže v Lípě přes příkoří různých
stran se činí. Dne 21. března sebrána divadelní
bra „Námluvy v lese“, dějepisný obraz se zpěvy
od J. Brožka. Ačkoliv většina účinkujících hrala
ponejprv, přece besvadně bra tato 8 úplným po
chopením úloh a s citem byla sehrána. Dloubotr
vající potlesk a vyvolání účinkujících jest tobo dů
kazem. Velmi nás těšilo, že organišaca katolické
mládeže 3 obcí okolních (Žďára, Čestie, Rašovica
Olešnice) velmi četnou návátévou nás poctily. Jen
a chutí, naše milá mládoži, ušlechtilou zábavou
ku předal!

Konference mládeže v Šenově dne
1$. dubna 1909. Sohůze nade vše očekávání se
vydařila; dostaviloť se skoro 400 osob. D stavily
80 organisace «e Šomova, s Náchoda, Poříčí, Dře
víče, Vysokova, České Skalice, s Dobrušky, de
legáti ze Dvora Králové, Litbřic,Oernilova, Hradce
Králové, Opočna, Úpice atd. Po shhájení schůze
dp. Petráskem zvoleno předsednictvo: dp. Petrá

sek přednočívu, p. Středa místopředsedou, el. A.
i místopfediyní, p. Alt sapisovatelena, sl.

Mornychová zapieovatelkou.Zvolení vůichut po
sdraveni potleskem. První ujímá se slova p. V.
Bechyaka z Úpice. V pěkné řeči podává obraz
národaostaích bojů v Čechách a zmiňujese odvojím
lokta, jakým ne u nás v Čechách měří, líčí naše
probuzení, mluví o utlačeném českém národu.
Brovnává eládež českous rytíři blanickými; prosí
ji, aby odbodlaně šla v boj. Nadšená řeč jeho od
měněna byla potleskem. Po něm uděluje slovo
předseda nadějné naší řečníci sl. Milnšce Kosa
fové = Dobrušky. Sympatickým svým hlasem, la
bodaým přednesem uchvacoje všechny přítomné,
takže někteří až slat. Zve všechny dívky ku spo
lečné práci, promlouvá o útocích, které ne nyní
dějí na naše ženy; šádá, aby dívky byly organi
sovány hned, jek opouštějí učebnu! Srovnárá ženu
pohaaskou a křesťanskou. Prosí přítomné, aby u
jhiš se dívčí mládeže. Bouřlivý potlesk a souhlas
svěděl, jak slečna dovedekrásLě mluviti. Po pěti
minetové přestávce mlaví sekretář p. Orlický.
V přednášce své zmiňuje se o vývinu stran poli
tických v Čechách, přechází na vznik strany naší
a z toho dále dovozoje nutnost organisace mlá
deže. Projednává jednotlivé body, důvody, proč
organisujeme mládež: národnostní, náboženský,
mravní, hospodářšký, vzdělavací a sábavní Zve
mládeč do organisace mládeže. Po něm promlouvá
dp. předseda o naší situaci Minví o čtyrech hlav

církev vědy pracovala pro pokrok a vzdělanost,
žádá, aby všichni organisovali mládež. Konečně
mluvi tatiček našeho lidu posl. vdp. dr. Horský.
Vykládá nynější politickou situaci, zmiňuje ee
o zaslání protestů nedůvěry z jeho volebního
okresu, které podeplsovali školáci. Nabádá přítomné,
aby snažili 96 orgapisovati mládež. Konference
ukončena o půl 6 bod. večer. Možno uluvití ne
o konferenci, ale o táboru. Učastníci rozcházeli ee
v nadšení, posíleni jsouce k dalším" boji.

Rozšiřujte
„Obnovu“"ij
Časové Úvahy!

Koupě | Obstarávání | Prodej

Antikvariát
doporačoje co nejsdvořileji

Velký seznam na požádání zdarma.

Zprávy místní a z kraje.
Generální vísítace a udílenísv. biřmo

vání počato bede J Ex. nejdp. biskupem dr. Jos.
Doubravou v Jičíně v neděli 18. dubna a potrvá
tu až do 24. dabna incl.

Posvátný týdom velikonoční zasejako
léta jioá povzbudil mocně křesťanská srdce v na
Šem městě k vděčnému rosjímání o veliké lásce
nejsvětějšího Trpitele. Při všech čelných posvát
ných úkonech bylo aříti v oboa chrámech veliké
davy věřících. Veliké množství katolíků přistou
pilo k sv. svátostem. K Božímu brobu v kosiele
Panny Marie i v kapli sv. Klimenta po oba doy
bylo stále tolik boufoě se střídajícíeh věřících, že
se maozí teprve po delší chvíli mohli ku předu
dostati. Na selený čtvrtek Jeho Excel. nejdp.
bískap posvětil za Četné assistenoe oleje, na veliký
pátek sa veliké účasti véřících vykonal tklivé po
světné obřady; v sobota Jeho Bisk. Milost o slav=
nosti vzkříšení vysredl Velebnon nvátost z Bošíbo
brobu stkvéle vysdobeného. oučež následoval ra
dostný průvod náměstím za účasti místníbo ducho
venstva, zástupců státních i autonomních úřadů a
velikého sástupu jiných věřících. — Puzdějí o 7.
hod. vedi slavnostní průvod vsdp. kanoraík Musil
za assistence s chrému Panny Marie. Přitom zá
Hily z oken domů oa náměatí tisice světel | zde
byl přívod přesmrazivé, větrné počasí veliký.
Při odeledujícím požehnání celý chrán byl a .plaěn.
Patrao, še v okamžicích posv. týdne i duše I-x

ších Wřesťanůsmoenése probouzí ahlabece pře
Bi o velikosti vykoupení, jež značí neocenitel

sou útěchu a posilu. — Na kruchtě zdejší kathe
drájy byla. předoenena řízením p. ředitele Wůnsche
běbem sv. téhodno celá řada zdařilých skladeb.
Jen to přání ještě vyslovojeme, aby byl bedlivý
zřetel věnován církevním předpisům, které vyža
dejí úplné vyzpívání mešního formuláře. Postrádali

jsme na B seguenci o Hodu Božím při «lavnémši av. Není pochyby, že při dobré snaze p. ře
ditele Wůinsche bade i tomuto opomenotí příště
uvarováno.

Přednáška. Vespolku pení a dívek před
nášeti bude v neděli dae 18. dabna p. dr. Gast.
Domaby! v sále Adalbertina. Začátek o 2. h. odp.

Sehůno městské rady dne 13. dubna.
Panu Ant. Hanušovi, majiteli domů čp. 1704171,
povolí se sříditi nad sklepy a přísemkem těchto
domůstropyželezobetonové.—Panu Frant.Chra
dimskéma, majiteli domu čp. 114, povolí 8e vyvě
sení výkladní skříně na domě tomto za roční po
platek. — Pokračovací škole průmyslové udělí se
k opatření odměn pilaým žákům obvyklý příspěvek.
— Výkaz pokladní botovosti ze due 6. t. m. byl
vsat na vědomí.—O žádosti p. Jana Malinovského
za rozšíření jeho koncesse na zprostředkování, pro
najímání a najímání obchodních a fivnostenských
místností dá se c. k. okres. bejtmanství příznivé
vyjádření. — Stížnoat p. Jos. Novotného, stavitele,
do výměru okresního výboru čís. 4508 ze dne 15.
února t. r. ve věci stavby badovy hydroelektrické
centrály v režii městské oboe, postoupí se zem
skému výbora král. Ceského. — Výkaz o Činnosti
policejní stráže v březnu t.r. byl vzat na vědomí.
—Obecní účty za rok 1908 vyloží se k veřejnému
nahlédnatí vzhledem k $ 72. obec. sřís. — Pannu
Frant. Peškovi, vlastníku domu čp. 427, udélí se
povolení ku zřízení výkladnískříně v jeho domě.

Na katolický sjezd darovali: Lidový
křest. soc. spolek pro Jaroměř a okolí, Katol.
jednota v Kostelci n. Orl. po 20 K. — Bv. Josefská
jednota v Poličce, Lidový křesť.soc. spolek v Láz
ních Bělohradě, Katol. jednota v Lomnici nad Po
pelkou po 10 K. — Veledůstojné duchovenstvo
vikariátu Dolnokralovického 100 K, vidpp. AL
Piol, děkan ve Šlapánově 7 K, Stan. Schonberg,
farář v Hor. Studeaci 6 K, Ant. Holub, farář pa
odp. v Novém Hradci Králové 6 K, L Moláček,
adm. v Nížkově 3 K, V. Dědek, spirituál v Čes.
Skalici 2 K. — Zaplat Bůh! — Prosíme, aby
příspěvky © pro ušetření porta zasílány byly
cheky č. 1701, znějícími na jméno „Antonin
Hrabý v Hradci Králové“. Cheky ty zašle na
požádání Biskupská kaihtiskároa aneb Přípravný
komitét ejezdový. Spolu snažně prosíme, sby
chekem č 1701 zasílány byly obnosy jen na sjesd
a nebylo chekem tím ani tiskárně ani komakoli
jinému placeno; vznikajít nám jinak uesnáse ve
liké v účtování.

Umělecký dem. V nedéli dn: 18. dubna
budou dva koncerty České Filharmonie v Hradci
Král. za osobního řízení dr. Viléma Zemánka. Před
prodej lístků v knibkupectví p. F. Píši.

Výstava grafiky Frant. Simona a plaket
Otokara Španiela otevřena v čítárně musejaí
v Hradci Král. od 18. dubna do 2. května 1909
denně od 9—12 a od 2—6 hod. —Vstup volný. —
Katalog illustrovaný 40 bal.

Z Rudelfiaa. JehoExcellencenejdůst.pan
biskup zaslal veliký dar na peněsích zdejšímu ú

váni byli všickoi chovanci. - Rovněž některé dámy
sl. dobročinného komitétu, které ochotně převzaly
kmotrovství 14 chovanek při av. biřmování, daro
valy těmto bifmovankám překrásné zlaté medailky
s RodičkouBoží jako upomloku a vyčastovaly je
cakrovím.—Ředitelstvíústavujménemsvěřených
chovanců vzdává Jeho Excellenci a damám z do
bročinného komitétu za lásku k hluchoněmým dít
kám tímto projevenou nejsctivájší díky a ujišťuje,
že vděční chovanci Jebo Excellence i šlechetných
dam ve svých modlitbách vždy pamétlivi budou.
„Zeplaťt Báh!“

Valná hromada „Dobročinného ko
mitétu dam“ v Hradci Králové konati se bude
dne 21. dubna 1909 o 4. hod. odp. v místnostech
nového „Ruadolfina.“ Ku této valné hromadě se
timto místo jinakého oznámení uctivě zvou všichni
p. t. přispívající členové a členky spolku.

Velkopáteční shou. Dno9. t. m. kráčel
ráno mladší muž kolem adalbertinské zahrady; race
v kapsách, trář uoylá, skloněná, jako po pobřba.
Za ním zafrčel náhle bicykl, nesoucí vytáhlého,
ješté mladšího muže. „Ale — ale“, zazněl somorní
tenor jezdce, který bned peskočil, „to jeem rád,
že jsem vás našel. A vídal! Ani jste daleko ne
došel. Myslil jsem, co se ještě nejezdím. Teda
pojďte, pojďte." Skloměná tvář pěčákova klesla
ještě míš. Obrátil se aposlechl vysvání beze slova.
Snad dva dobří přátelé, kteří se £ veliké touhy
hledali? I ne! Zase zazvonil přívětivý tenor: „To
jsem rád. Teda pojďte! Jeden ní je na strážnici,
kolo je tam taky. Sháněl: jeme už jenom vás.“
Vtom jit také rámé bezpečnosti položilo raka na
rámě tichého a povolného chodce. V Palackého tř.
uš stály.živé rokojící boufy lida. Btrážoík procbá
sol se svojí kořistí volikým špalirem. „A jak vy
padá bcdný, jako největší dobráček, jak, by.neu
měl ami pét počítat!“ osrala se kritika. „Když
krást meumíte, teda se d6 tubu neplefte“, dáva!



moudré naučení spokojený temor. „inu, teď na ty
dva uvátky každý maoho e“, osvalo B
s drahé strany. Ntrážník smisel, hloučky rokují
cích se rozptylovaly. — Zkrátka dva švaraí mlá
deaci Straka s Chvála někde u Třebechovic u
kradli kolo a pustili se 8 ním po proudu Šumaé
Orlice dobrou cestou k Hradci. Byl však na ně
„věasně uspořádán bon; chyceni a místo co by be
na moderním rebikiu nčili rychlému pohybu, sedli
sí do vasby.

P emtaee. Dp. Josef Mynaří, kaplansenior v Černilově, praesentován byl Nejvyšším
roshodoutím ze dne 29. března £ r. na faru vo
Vřetovicích v arcidiecési pražské. Horlivý tento
duchovní láskou přilnul k osadníkům černilovským,
mesi nimiž tek dlonbo zdároě působil! Těžko se
bude loučíti kollátara se šlechetným, obětavým
knězem, který svojí bystrostí a neúnavnou činností
sajistil si krásnou, nebynoucí památku. Přejeme
mu na novém působišti hojnost požehnání Božího
a přovázíme ho na jeho odchodu vroncími díky
sa všecku jeho lásku k nám, která nám z paměti
oikdy nevymisí.

Deobřenlce. Někteří, přečetše naši zpráva
o prolhaném udání pod falešným jménem na dp.
faráře Nováka, vstahovali ta denunciaci nesprávně
na p. ředitele H. Erlbecka ze Syrovátky. Osnamu
jeme, že to podezření proti p. Erlbeckovi jest
scela bespodstatné.

Z Čes. Skalice. V „Ratibora“ věnoval
nám kterýsi lbář svoji vzácnou pozornost. Prý
naše strana obrací se svými dopisy do revolvero
vých plátků Snad do „Záře“, nebo do trhací
+Osvěty 1.", jež nazvána od samého listu pokro
kářského stokou špíny? Také prý rušíme klid. I
vy filutové! Nepamatujete se, jsk jste dloaho
štvali proti p kojnému katolictvu, jak dlonbojsme
vaše hruhé nájezdy enášeli trpělivě, bez odpovědi?
Kdo pak to vlastně rašil klid? Vzácný svobodo
myslníku, snad nám dovolíš aspoň nutnou obranu;
či nikoli? Volní myšlenkáři a pokrokáti zdejší jsou
jako beránci, na nikoho neútočí; že ano? Prý jsme
bamižní. I ne — my naopak musíme hájiti poplst
pietvo proti bladovým krkům stracených existencí,
Jichž v žádném úřadě nemohou potřebovati. Chce
me, aby chudé poplatnictvo nestalo se žebráky.
Ten „pokrok“ zde satím prospívá tolik, že by
musil při jeho následování každý naposledy preh
pouti z chalupy jako po bitvě na Bílé Hoře. To
vidí každý, kdo nechce násilně oči zavírat. —
Také p. pisatel bezděčně dělá reklamu chvalko
viokému panu D. poukazem na přípis, jejž mu
poslali spolastolovníci českoakaličti. Když byl p.
D. uražen nemístnon výtkou, proč se ukázal jako
pravý loyální občan, nebylo mu zapotřebí mezi
stolovníky českoskalické znova choditi. A teď nad
rozptýlenou společností smutně stojí ti, jimž byly

pm dobré. Jemu ten radikalismuspranic neukodil. — Naše obooní representace ovšem z ve
liké „brdinnosti“ sase se nesůčastnila velikonočních
obřadů. Milí rytíři echovali 80 « básně před po
krokářským pranýřem jako zajíci do žita. Oržem
naše strana obstarala ochotně tu náboženskou
službu, kterou při průvodu s Nejev. svátostí naši

poct a zbožní předkové s největší radosti zastávali.
Z Nechamie. (Pokračováníve III. jednání).

K funkcím v předešlém čísle „Obnovy“ uvedeným
je zapotřebí mnoho času a velmi často se stává,
še p. taj. Vančura je nucen vzdáliti se z kanceláře
a věnovati půl dne ivíce různým těm funkcím,
kteroužto okolnost ponechávám každému k atří
slivému ovážení — zvláště těm pánům, kteří jsou
obdaření fankcemi podobnými. A nyní dovolím sj
sestaviti malou účtenku (samo sebou se rozumí,
že neúplnou) ročního příjmu takového okresního
tajemníka jako je p. Vančura. Služné 3600 K,
jako ředitel sáložny 400 K, co přehlížitel hospo
dářské záložny 200 K, předseda pro melioraci
(zde budou jen diety), Činovník v eušárněna če
kanku (mnoho-li, nevím), výbor hospodářského
spolku. (Tem měl za rok 1908 na dietách 97 K.
Zejímavo je, še dotyčný spolek neměl prý kolik
roků valnou bromado, až když okresní taj. chtěl
býti volen za delegáta zemědělské rady; dříve
býval tímto okresní starosta — také zajímavé —
tu byla valná hromada svolána, by moblo být na
vrženo a zvoleno 5 delegátů, a jak referát v no
vinách osnamova! — byla tato v pravdě zdařilá
valná hromada za výborné nálady ukončena.) Jed
natelatví železničního výboru (prý mu nic dle jeho
vlastníbo doznání nemese(!?). Jako pokladníkokres.
nemocnice 300 K, co účetaí ec — elfra nel
snáma; zastapitelství pojišťovny „Slavie“ vynáší
as 1500 K, (předchůdci to neslo 1400 K, oyn
jest to rozšířenější). agentura kropobitní (není
asámo), eo rovisor drožetva řezoíků v Nochaní
cích spokojí se s 20 K, takže okrouhle to činí
roskodně přes 6000 K ročaího příjmu. A teď af
mi také někdo řekne, že tejemaík je chudák!
— Žádný chodák! Chudáci jeme my! — Ať mi to

vyvrátí členové okresního výboru, še není
možné, aby takový studios vyšrouboval své příjmy
tak vysoko, až mozí každý dvorní rada závistí
selenati. U naších samosprávných úřadů se dokáto
vše — takový dědeček jako je pan Ant. Taiob
maa — poplatník se 4 K 90 bal, smůže kolikráte
více neš zástepci velkostatku; toť se rozumí, čo
obytrým :p Všade máme nápovědy, kterým
—jak se tíká —práce 60 rozdělí, abysi toho

veřejnost tak nevšimla; če aa0, pane okresní ta
Jemníku?Já také pamatuji,že velkostatekSádorá
svého Časa neměl ve výboru ani žádného zástupce

a přecejes největším poplatoíkem na celémokresu. velkostatek přes 97000 E a za pa
tronát skoro 3000 K, celkem na sto tisic korun
— 32ato však baron Dráše, poplatník ne celé
koruny — amo rovněž tak náš dědeček p. Taich
maso —ano. Alo unáz Bemocna vše zapomíná.
Máme zde sorta lidí (je pravda, že jich je velmi
málo), od kterých musilo úřednictvo Jebo Oaví
cenosti i urážky zakusiti. Když věsk takový
„dobrodinec“ potřeboval jich soublasa k upev
nění svého postavení, sbodil svoji dřívější Škra
bošku, popřel vše, co byl dříve proti samému
úřednictva psával — a svedl to na osobu drabou.
Jak se tomu říká, pánové z Lišákovic? No, viďte,
pane tajemníku, že takoví lidé sde existují? —
Vy můžete does blahopřáti našemu dědečkovi p.
A. Taichmanovi se své excellentní postavení,
které vám na vaše „obrovské“ vsdělání tolik roč
ního důchodu přináší. Ani bych to byl do našebo
dědečka nikdy neřekl (když ve k nám do Necha
nic přistěhoval), še tak malinký poplatníček z III.
sbora u nás v okresu může požívati největší dů
věry. Nikdy by mi nenapadlo, když jako čipera
v pantofličkách po ulici běhává, že pane tajem
níku Vaočaro, jste spola tak dobří kamarádi —
a že i vy, když můžete, dobrým za dobré se mu
odměníte. — Ale jak ae říká: Kdyžse lidé znají,
dovedou si vyhovět, a pak již to jdel A —fortes
fortana iuvat. — Ku konci doešního referátu do
volím si apelovati ne pány členy okresaíh: vý
boru, by slova má vzali v úvahu a k tomu půso
bili, by p. tajemaíku V. přibrána byla ještě vý
pomocná síla, aneb aby mu poradili, by si bleděl
jen kanceláře okresního výboru. Videsnt consules,
De guid detrimenti secretarias noster capist! O t>
starost hlavní! (Pokrač.)

Nechamické táčky. K trefným článkům
„Obnovy“, líčícím necbanické komediantství, rád
bych připojil několik dodatků o věcech, které asi
pozornosti p. dopisovatele uoikly. Mírně řečeno:
potřebuje naše obec řádnou reparaturu. Je tomu
heská řada let, kdy všemohoucí činitel p. B. Van
čara rozlahoval již jako městský tajemník své sítě,
chtěje dosíci rozhodujícího vlivu. Tehdy, když při
kročeno k obecním volbám, zakoušela opposice
mrskání p. Vančury. Chtěla-li si poříditi volební
Boznamy, byl nucen nynější řídící v Bolárně pan
Mach utéci se ke leti. Vyzval p. Bobamila, aby
mu laskavě předložil seznamy k prohlédout/, načež
si pomalu tyto po řadě pročítal a přítomní oppo
sičníci borlivě paali. Tentýž Bohumil byl velikým
protivníkem dra Štrossa; to mu však novadilo,aby
se v příhodné době polepšil a jelikož 8e má o
mrtvých mluviti dobře, tak také mlavil atohesky
dlouho při založení pomníku zemřeléhodr Štrossa;
snad stůně též na něco podobného. Proč ne? Jen
malou však otázku| Co učinil p. Vančura pro ná
rod a na drahé straně co ačinil pro sebe? Ně00
u něho je skutečné chvályhodno ato jest, že jest
příslovečně šetrným a še by ee mohl stát lehko
čestným členem spolku „Střádalů.“ Já sám bych
za ně) dal na 70000 korun a to přeceza téch pár
let je obdivuhodné. A pak vystoupení má! Osoba
skutečně ropresentativní. No — když si ho „Hla
hol“ zjednal sa mluvčího při odevzdání adreesy hr.
Harrachovi v den jeho jubilea! To přece aš za
ráží. Oo, kterýž v členské knize „Hlabola“ v pa
trmých rozpacích podepsal se jako přistupující činný
člen věkopamátným podpisem Bohumil Vančura,
soukromník. Zapomněl, nadobro zapomoěl, až
teprve v „Obnově“ ze dne 5. února t. r. si Vzpo
mněl, že byl za onoho času vysloveným účetním
advokátním. Časy se mění. Ze soakromníka
vládcem udílícím tituly, dosazujícím na míste a
sesazujícím — pardon! To teprve chce s to ještě
zvláštními písemnými žádostmi. O tom však jindy
a jinde. Dali jsme p. Žďárskému ze Žižkova čestné
měšťanství a bleďte, jako by osud sám chtěl splatit
tuto besmeznou důvěra! Jiá dvěma pánům, Joe.
Vančnrovi a Keprtovi dostalo se štěstí, že mohoa
Šlapati dláždění naší stověšaté matičky Prahy.
S bolestí vspomínám, že nebylo mi popřáno sú
častniti se na pozvání pana Žďárského banketu,
všdyt jsem přece jen člověk a k toma mlsný člo
věk! Roshodně bych však elektriku nesfakoval,
jako to naši páni výletníci ne Žiškově, ubírajíce
se na lůško,mermomocídokázatichtěli.—Pardon,
uzávěrka listu. Pokračovat budu příště. Ni zisk,
ni slávu! Na zdar!

Poslanec dr. Drtina v Týmišti m.©.
Dne 28. března pořádala u nás strana pokroková
njesd důvěrníků východních Čech. Kromě židů
vcylindrech viděli jsme také několik učitelů,ovšem
že ani pokrokový mučedník drŠtemberke neschá
sel. Bylo i zde patrn>, že strana tato půdy mozi
lidem nemá. Ovšem minulé volby, ve kterých byl
dr Drtioa zvolen proti soc. demokratu Hamplovi,

pletly hlavy naším pánům pokrokářům, kterých
fest u nás půldrabého. Ten celý kádr skládá se
s výstředního učitele K. a professora K., nyní
koželužského učedníka. Večer o 8. hodině měl p.
dr Drtina řeč k svým voličům, které řádně vycu
chal, že opovážili se mu saslat projev nedůvěry
sa jeho známé hlasování a'Wolfem; svlášté naše
slavná městské rada, která vědy brala protektorát
na jeho schůzích, dostala svůj díl. Pan prof.Drtina
počínal si jako před ovými žáky (ba ami ti by si

takový tón menechali líbit); sakazoval, odemsoval
a také odsoudil, řka, že Šidný diurnista při měst
ském úřadě tak nejedná, jako prý jednala naše ol.
městská rada. Sluší podotkaouti, čo člen městského
zastupitelstva ješté schůzi té předsedal a řeč p.
dr Drtiáay velebit (ovšem mošné jen v Týništi n.
O) Vřeči své až do omrzení chtěl p. posl. Drtina
dokazovat, že posílení německého živila v Prase
zřízením německé akademie by bylo ku prospěchu
Bašemu národu a dodal, že kdyby Wolf opět podal
návrb, který by prospíval české věci, že pro měj
bade opět hlasovat. Toho ae p. posl. Driina nikdy
nedočkal a nedočká; důkaz to, jaký úsudek o nás
p. posl. Drtina má. Jiode by ho vypískali. V delší
své řeči opakoval jako oa fišineta snámé své,
bodně již vyvětralé fráze proti klerikalismu. Kfes
fanství zapovídá vrašdy a křesťanští sociálové že
byli pro válku; že prý církov katolická žehná
sbraním. Pane poslanče, proč jste vi na nás smlal
až zachárkou do němecxých krajů? Byli snad naši
čeští katolíci taky pro válku? A potom pozorl
Husitské kočžstvo vašim husitům nejenom zbraně
žehnalo, ale docela je v boji vedlo, kfičíc, aby
„bylo mordováno a přinaceno k zákonu Božímu“
— O týden pozdějidoe 4.t.m potádal zde schůzi
zemský poslanec dr Šviba ze Žamberka. který
svým klidným tóaea s odbornou zaslostí probral
oBnova zákona o starobním a iovalidaím pojištění
a o krajském sřízení, které podrobil přísné kritice.
Řeč jeho byla prosta všech útoků na strany druhé,
prosta všech otřepaných frází dávno vyvrácených,
kt-rými p. poslanec Drtioa většinu svojí přednášky
vyploil. Tim lišil se p. posl.dr Drtina od poslance
dra Šviby.

Mmtělee. Se živým zájmem sledován byl
u nás pokus zřízení spolkového jeviště. Přes značné
obtíže zamýšlené bylo uskutečnéna a náš spolek,
křesť. 800., poprvé 4 dubna vetvupil v řady, které
dobrými brami hodlají působiti ve výchové našebo
českého lida. Již proslov, který zdařile byl před
nášen sl. Adamírovou, udával cestu a cíl, který
si naše členstvo vytklo sřízením divadla. Umění,
víra — tak tlumočily rty slečniny ©myšlenky
básníka — povsnášejí Člověka k světům nad
hvězdným. K prvnímu představení vybrán) zvlášt
vhodné dramatické dilo „Zachycen proudem“; a
ctění členové za výtečného řízení dp. Novotnébo
znamenitě se zhostili svých úloh, ačkoliv mnosí
vystapovali poprvé. Se živým zájmem byl stop:
váu p. Sluhař v úloze Standy. Jeho procitiná
hra byla oceněna všestranné. P Bárta nám po
dal zdařilý typ dobréhv a pečlivého otce a sl.
Kaubová sehrála arou roli bezvadaě. A naivní
Božeoka roztomile rozvinula obraz nóžné sestřičky
a dcery. Též úloha studenta, silných zásad sve
likoa pochvalou byla přijata. Pěkný vzor dobro
myslné a útrpné vdovy podala pí. Vachková; a
sl. Nováková svou živostí výtečné vyplňsvala
rámce drahéno a třetího jedoání. Skupina poli
tických přátel Standových byla dobře obsazena.
Celkově se může říci, že telezná snaha, která
podjala se provedení tohoto prrmího, snačně ob
tižného kasu, koranorána byla sdarem. Lví po
dily na tom maji dpp Frydrych a Novotný. —
Ba i nepřátolé naší práce se zájmem sledovali toto
vystoupení. Ovšem —jaké poboutky při tom měli,
nechť zpytají sebe samy. Mezisktí vyplň>vala sda
řile hudba p Nováka. — Jako doněku dlužno
ještě uvésti, že jistý horkokrevný pán, bojující
pod rudým karafiátem, domnívaje so, že jest aa
schůzi, (snad se zmýlil), nedovedl utlamiti své hlu
boké přesvěděsní, jež háralo v aóm, a proto ve
výstapu, kdy Stanislav bouřným způsobem brání
se vývodům svého přítele, který hdjnapomíná, bla
sítě souhlasil e výroky, které Stanislav pronáší.
Dal si však výtečné vysvědčení, neboť ukázal, jaké
má vsdělání a jak sekce, jíš jest Členem, jisté
mooho jej ještě musí vychovávati, než bude vě
děti, jak se má vo společnosti chovat.

Z Helle. Volby do obecního zastupitelstra
skončeny, v třetím sboru neprávem vyhrála skom
promisovaná strana pokrokářsko-socialistická.Tím
však dokázala svoji mravní úroveň. Zároveň osvěd
čil se náš úsudek o starostovi p. MUDr. Baurovi,
že jednání jeho nese se dle libovůle strany Soc.
dem., coš dokázáno při volbách. Volby odbývaly
se do 3. eboru 29. března t. r. Zvolena Dělenná
komise, jíšto předsedal ataroste p. dr. V. Baar,
kterýž po obvyklém proslova před zahíjeaím voleb
vysvětlil, jak Be volby odbývati budou, totiž še
dvakrát bode čten seznam voličů a po drahém
čtení se místnost volební azavře a od přítomných
voličů, kteří ještě své blasy neodevzdali, se hla
sovací lístky přijmou. Volby započaly o 9. bod.
dop. Volební místnost byla přeplnéna tak, še me
mohl se k volebnímu osudí vyvolaný volič hned
dostati, trvalo tadíž první čtení celých 5 bodin,
načež o půl 4 hod. odp. skončeno čtení druhé.
Pan předseda nakázal uzavříti dvéře a strážník
Desměl žádného již do místavsti pustit a měly se
tedít od přítomných voličů volební lístky při
Jmoati. Ta věsk vystoupil obrsoudrub Bedřich
Pavlát a pravil, že to jest nezákonné a činil ná
tlak na předsedu, aby volby ukončil. Hlasováno
tedy; dra členové komise volební byli pro a dva
proti; předseda pan dr. V. Baur ve své slabosti
podlehl přísnéma pobledu socialisty B. Pavláta,
zrušil shora uvedený pořádek volební a ukoačil
pb s podotkantím, aby se přijmaly hlasy od
J. Horynya Fr. Doležala, což se také stalo.



Boudrab Pavlát. měl dobře spočteny svojí
strany s věděl tediž, že kdyby mělo 50 přítom
ných voličů ze strany druhé blasy odovsdati, še

strana jebo prohrála ma celé čáře. Zde jest to
ehké vítězství“ které přinesl čas. „Vých.Óbsor“

ne 1. duben t. r., a Obuvník v č. 8 se dne 11.
L. m. vystavil velikébo strašála, slibuje při even.
nových volbách voličstvu tanec, jakého jekživi
neviděli. Nato krátce odpovíjáme: s prvního boje

vyšli jame čestně a yd které neprávem námjsou činěny, v čas. Obuvníku měly být adreso
vány na tábor oposičol m vyzýváme pisatele, aby
otevřeně jmenoval tu osobu ze strany naší, ktorá
plnou moc falšovala. Ptáme se: Nebyla faláována
ze stravy vaší žádná plné moc? Jak mobla pode
psati vám plnou moc jistá šena 8 Podlesí, která
jest písma neznalé? My přijímáme boj, který nám
slibujete a těšíme se naň Kdybychom se ho báli
jsk vy si myslíte, mcbli bychom přijmooti váš
kompromis, který jste nám nabízeli ve voličeké
scbůzi ve Starých Holicích v hostinci p. Keislara.
Tolik prozatím. Proti volbám do třetího sbora po
dala strana váše námitky.

Lázně Bělohrad. Významnéslavnosti
bylo svědkem lázeňské místo Bělohrad doe 18.
t. m. Zasloužilému duchovnímu aprávci taměj
šímu vedp. Janu Sebnaloví, č. konsist. radoví,
bisk. vikáři a děkanu odevzdáno bylo nejvyšší
vyznamenání, rytířský řád císaře Františka Josefa
I. Vzdor nastalé nepohodě zástupy lida shromá
ždily se ve farním kostele, kde 8e slavnost po
řádals. Městorepresentováno -bylo plným počtem
svých zástupců; viděli jsme místní zastupitelstvo
8 p. starostoa, učitelský sbor místní s p. ředitelem,
pp. učitele venkovských škol, téměř všecky místní
s okolní spolky a korporace s jich fonkcionáři.
V ustanovenon bodinu dostavil se c. k okresní
hejtman p. dr Pecka 8 p. okresním školním io
spektorem a před oltářem proslovil k ahromáždění
obsažnou řeč, v níž případně poukázal ma to, že
vadp P. Sehnal narodil se několik kroků od
chrámu, jehož službě celý život věnoval. Slovy
vsletnými vylíčil pak zásluhy jebo o kostel, škola
a fodnou obec, kterou svým působením přivedl
k rozkvětu. Neméně případně uvedl slovatný p.
řečník, že jak spoluobčané v uznání záslah po
etili svého vynikajícího rodáka čestným měšťan
stvím, tak i církovní úřad avého vikáře č:stným
titulem bisk. konsistorníbo rady, nyní pak že
i panovník sám vyznamonává jej vysokým řádem.
Za všeobecného pohnutí připisl pak řád na pres
vedp. vikáře, jemuž jistě každý toboto vyzname
mání ze ardce přeje. Vádyť p. vikář je miláčkem
své osady, svého vikariátního kléru, všech, kteří
ho znají. Pro svou dobrotivoat, charakternost a ši
roký rozbled požívá po celém okolí takové váš
nosti, še marně bychom rovna mu hledali. Dojat
děkoval za nejvyšší vyznamenání, žádaje p. okr.
hejtmana, aby u trůnu tlumočil slova jeho díků
i slib nezdolné věrnosti. Shromáždění zapělo poté
císařskou hymnu, a požehnáním, které vysdp.
oslavenec za assistence okolních pp. duchovních
udělil, byla povznášející slavnost ukončena.

Mikuleč. Na Hod Boží Velikonoční od
bývali sde dpp. Pachler a Klameth, OO. ss. Red.
triduum 8 potěšitelným výsledkem. Přes 600 vě
řících přistoupilo ke stola Páně.

Ještě protesty proti dru Horskému.
„Hlasy Venkova“, orgin pana Chaloupky, dne 18
března píší: Další projevy nedůvěry zaslaly .. .“
atd., kde uvádějí také: Pohoř 79 voličů, obecní
zastupitelstvo, čten. hosp. beseda, Raiffeisenka a
spolek dobrovol. basičů. Obecní sastupifelstvo, číem.
hosp. beseda a79 voličůjsou jedni a titáš lidé, a
že by protestovala Raiffeisenka? Jakto, še členové
představenstvao ničemnevědí? Také protest,který
se dostal jako voloý návrh do schůze hasičského
sboru, podporován « přítomných členů 4 —6hlusy
a osoačován jako nopatřičný do schůze basičeké;
hosen do koše(! !). Dále: Mokré: 21 voličů z90!

(P. Adamec a Rybin byli také voličia Čtenářskábeseda a obecní zastopitelstvo... celé?!— ptáme
se my. To pánům nevadí, že jsou to evangelíci a

titéž lidé. A dále: Dobřikovec 16 voličů; Pavlé
kdo a Plichtdvhoch jsou také voliči* od kdy
Jest v Dobřikovcí místní zastupitelstvo? Číjest to
pan Macbač s Pavlikovým hochem? A DyDÍmalé
slovíčko. Vyzvání k protestu vyšlo z. hospodář
ského spolku, aspoň tak pánové psali; faokcionáři
bosp. spolku byli podepsání; z nich jeden jest
vychovatelem mládeže. Také žádáno, aby tamtéž
protesty zasílány byly; proto máme za zcela jisté,
že odtud zasílány byly správy do časopisů. Pří
slovi praví: „Poctivost jest nejkrásnější ctnost“.
K pootivosti patří také pravda u pravda patří také
k výchově mládeže. Jaká všsk jest to výchova,
Jestliže od vychovatele dostává pravda takovýto
kopanec s mládeži ke čtení soto předkládá? Tak
Jedné „jediná poctivá strana českéhovenkova.“

Bv.Jakub u utaé Hory. V maso
pustěodbýval se ples sbora dobrovolných basičů
v Církvici. Mimo jiné bosty byla zde zastoupena
nár. soc. deputace „Pokrokn“ so Sv. Jakuba. Jiel
hosté přítomní si vyšádali tančit čtverylka a slavná
deputace protestovala a nejvíce bostinský p. Pe
trásek, který ani tanějt neumí. Vyslovil se, že to
ani vidět nemůže. A hle, jak se ty časy mění!
Sotva padešla doba avatopostní, propůjčil svoji
místnost ku tanečním hodinám, kdež mimo čtve

tylky a besedy tančilo se též do kola. Jebo paní,
dobrá katolička, se sestrami tančí též. Též podo
týkáme, jakými žáky taneční bodiny byly navětí
vepy. Mimo několika otců od spolku Pokroka a
matek od četných rodin tančily též školní dítky.
Světe. div se, kem ten pokrok ve Sv. Jakubě do
spěje! — Pogorovatel.

Pelkřimev. (Osobof.) Pan VáclavEugel
mano, c. k. pošt. správce v Pelhřimově, přesasen
byl ku své žádosti k nádražnímu poštovnímu úřadu

předchází s Pelhřimova pověst jako výborného
odborníka a podporovatele sájmů obchodních a
dopravních na polí poštovním, kdež téměř 10 roků
temní úřad poštovní vzorně spravoval, a přivedl
jej s primitivního stavu až ku dnešní vzvroé do
konalosti. Město Pelhřimov vděčí mu za značné
spolupůsobení při sestátňovací akci poštov. úřadu
a vybudování nové, všem požadavkům vybovující,
účelné poštovní budovy, jakou se mnobá větší
města nedovedou vykásati. Organisování v dora
čování městském, rozmnožení listonošů a jich po
chůsek, zavedení přespolní pošty do všech obcí
venkovských., opatření schránek nejmodernější sou
stavy, jich četné a pravidelné vybírání, prodlou
žení úřed. bodia v telegrafu až do večera, roz
větvení telegraf spojení, zejména so stanicemi
stát. dráhy, zavedení poštov dopravy v odpoled
ním smíšeném vlaku, nová apojení poštovní, zřízení
poštoven oa Křemešníka a ve Chvojnově, saří
zení četných prodejen známkových, větší než dvoj
násobný počet personálu, zřízení 5 míst zeměpan
akých úředníků a 8 slobů jest jeho dílem, takže
vše, co bylo možno, působením neb zásluhou jeho
na poštovoím úřadě provedeno bylo. Uřednictvo
a sluhové poštov. úřadu ztrácejí v odcházejícím
avém šéfa nejenom vzorného a laskavého předsta
veného, ale i dobrého přítele, který ae vždy staral
všemožné o postup a definitivaí jmenování svých
podřízených. Nebudeme široce se zmiňovati o jeho
Šlechetném, ryzím charaktera, kterým doved! jako
vzácný příklad v české iotelligenci zachovati i
náboženské přesvědčení, a je neohroženě projevo
vati svou činností ve epolcích národně katolických
přes posměch tak zv. pokrokzářů našich. Ztrácíme
jej neradi, a odchod jeho doprovázíme vřelým
přáním. aby jak ve své činnosti úřední tak mis
úřední dosnal i na novém působišti plného vděku.

Obchodník.

Různé zprávy.
Katelici internacionáleuf | Masaryk

nasval na Moravě katolíky černou bandou. Ovšem
germanisujícím židům tamějším ani slovem nikdy
neublížil. Zaslouží si nejčetnější etr=na v národě.
která tolik pro dobro avojí vlasti vykonala, ta
kového brabého kopance? „Našinec“ sděluje tento
zajímavý sjev: „Naše přední a nejvlastenečtější
sdružení na Moravě „Matice M ravská“ vydala
právě svou výroční zprávu a v ní tóž výkazy
O Členstvu. Jak se zjevuje v něm „černá inter
nacionálakněžská“? Patří knésstvu prví místomezi
všemi. Jsou sice profeesoti vysokých a středních
škol se 205 členy před ním, ale ti jsou ze všech
tř našich zemí, kdežto z řad knčžstva až na pět,
kteří z Moravy jinam se dostali, má z Moravy a
Slezska „Matice Moravská“ 191 členů. Z nich tři
(mezi 10) jsou zakládajícími a 28 čianých i s Je
suity na sv. Hostýně. — Za to z tisíců učitelů
českoslovanských našlo se jich 70, kteří přispí
vají na nejvlastenečtější podnik, a £ těch asi ještě
bude dobré procento „klerikálů“. „Nejčernější io
ternacionál“ náš kníže arcibiskup přispívá ročně
300 K.

Kdy budo Hlinka mnasvobodě? „Na
šinec“ sděluje: „Hlinkovi, jak bylo podotknuto,
trest spojen a snížen na 2 roky 9 měsíců Hlinka
byl ve vyšetřující vazbě 5 měsíců, v Segodíně
jest 17 měsíců, zůstává mu ještě 11 mésíců.
Bude-li Hliokovi pod titalem „podmínečné savo
body“ odpuštěna osmina trestu, na co má právo
kašdý vězeň politický, který slušně se chová, zů
stávají mu ještě 3 měsíce. Ve vězení zdokonaluje
se v němčině a frančině, naučil se rumunsky, čte
rumunské denníky „Lupta“ a „Tribuna“ a ostatní
čas — denně 6—8 bodin — věnuje překladu
bible do slovenčiny. Mnoho starostí ma působí
Černovský kostel, na němě vásne dlah 35 tiefe
koruo, za které račí Hlinkova rodina“ ;

Německá nadkuitara. Mravnívelikášství
německé sbroatilo se najedovu poubými statistický
mi daty pod noby tupeného Slovanetva. Stalo se
tak nedávno v plenární schůzi rakousko-uherské
německé koloniální společnosti ve Vídni, de koa
statováno: „Rakouslko-uberští vystěhovalci tvoří
nejlepší vystehovalecký materiál (v cizích zemích).
lskouský Slovan, zejména Mosin, Polák, Slovák,
Chorvát a Dalmatisec jsou vsory hospodářských
osídlovatelů svou vytrvalostí, skromnosti, zvykem
Ba polní préci, pracovitosti, snádelivostí a usná
váním autority a konečně také — a to nikoliv
v poslední řadé — nepatrným procentem v těžkém
sločinectví (vrašdy, zejména loupežné a úkladaé
a podobné zločiny). Zatím, co na příklad jest mezi
italskými vystěbovalci 82 procent téžkých zločinců,
mesi německými 0 procent, vykazují Rasíni 0,
Chorvati 07 proc, Slováci 2 proc., Hlasové 1-75

proc. a Maďaři 25 proc. Také percentuální pomčr
těch, již ne štítí práce, jest u rakouských Slovanů

nejpříznivější.“— Slovanzakona) ný nad Němce,to příznáno těmeckými daty. Zářícíku'tura ně
mecká — bliká!

Mtatečný starosta. „OstravskýKraj“
píše: Pan Vávra, starosta obceSkalice u Frýdku,
Bapšal na německý dopis, jejž od c. k. soudu do
stal: „Jelikož Jeho Veličenstvo císař pán pronesl
k státnímu úřednictvu přání, by se jen zákony
Hdilo a národní spory z úřada vylučovalo, žádám
tímto, by c. k. okr. soud ve Frýdku také nešla

al 19. článek státních základních zákonů a s obcí
kalici česky úfadoval.“ — Za tento dop's byl

Pan starosta odsouzen frýdeckým okres. soudem
pro urážku soada ku 100 K pokuty nebo 7 dal
vězení. Při odvolacím přelíčení v Téšíně byl roz
sudek první stolice potvrzen. Případ tento stane
se předmětem jednání na radě říšské. Statečný p.
starosta zasluhuje všeobecného uznání. — Mnozínaši
pokrokoví starostové rozohňají vlaštenectvím nu
vše strany, celá lamenta svádějí nad odpíráním
národních práv, ale starosta p. Vávra v rázaosti
jistě by nenásledovali, vždyť z vlastenectví chtějí
mít jen prospěch hmotný; pokutu, žalář, to jim
aci nenapadne.

Vlastenoctví až do těch kapes. Českýcu
krovar ve Vranovicích na Mor.prodán náble německé
firměKůirechnerové a to záslahou osob a korporací,
Jež jsou povinnyi povolány, aby hájilyzájmy české.
A oož zvlášť charakterisuje příslaáné vlastenecké
kraby, jest to, še celé vyjednávání o koupi bylo
tak úzkostlivě tajeno, že úředniotvo do jednání
zasvěcené dostalo rozkaz sachovati naprosté mlčení

akce pro udržení cukrovara v Českých rukou ne
mohla býti zabajen:. Za dobré zaplacení (Němec
8. Kůrachner cukrovar přeplatil, ač oferoval sám;
mermomocí chtěl dostat závod do svých rukou)
udělá se leckdy všecko a proto i vtomto případě
zastrčeno vlastenectví do kapsy. To už bylo moc,
a proto i naše Národoí Rada vyrakovala a čin
tento náležitě odsoudila. — Pak se divíme, že za
vedení takovými pateatovanými vlastenci česká věc
nepostupuje, ano leckdys se nám i boří České půda
pod nobama.

Vlastemnka. Selka Terezie Milnerovu ve
Veskově u Znojma darovala Matici pro zbudování
české střední školy ve Zoojmě avé jmění v obnosu
25000 K. Celý život pracovala a strádala, aby
mcbla vykonati tak šlechetný vlastenecký čin. —
Této prosté ženě nesabají patentovaní vlastenci,
zúčastnění při prodeji vranovického cukrovaru ně
mecké fi-mě, ani po kotníky.

Blahodárná práce „roformajících“
nnarehistův. Co natropili sociálnírevolucionáři
v Rusku, to by věra budilo závist krvavých indi
ánských pohlavárů. Zesurovéní veřejnosti, barbar
skými jejich skutky způsobené, nebude ještě na
praveno po dlouhou řado let. A činnost dle vzora
Azefa, Gapona a jiných bají dále. Ve varšavském
hotelu „de l' Europe“ zastřelen byl lehkomyalný
kníže Sasin-Rostovský Rosou Bauerorou, o níž 80
tvrdí, že jest nástrojem atrany revolačaí. — Re
volucionář římský Napoleon Parboni svými fana
tickými řečmi svedl mnoha lidí k podvratným zá
sadém, ale v jeho vlastní domácnosti zasnamenán
bankrot jeho soshy. Jedinou doeru svoji sice
Parboni vychoval v proticírkovních zásadách; ale
když tato onemocněla, pozaávala stále líp, kdo jí
poskytne vydatnější útéchu: zda církev či fana
tický otec. Bývalá přítelkyně dcery Parbomiovy,

kláštoraí vychovatelka Rainslda, při ových roz
mluvách w nemocaou vsbadila u této mocnou
touhu po smíru s církví. A tak děvče zemřelo

jako zbožná křesťanka. Parbonia smicnila se soufaost s dvojí příčiny: věděl, jak so bude poukaso
vati na jeho propagační fiasko — a K toma je
diná dcera mrtval Přišsl do kláštera a dav si
předvolati Rainaldu, pobodal ji dýkou emrteloě,
načež si probodl hrdlo, tak že za krátko vykrvácel.
Tak dokumentováno příšerně, jak oblažuje anar
chistická nauka semó pohlaváry a jak je učí sná
šelivosti vůči pšesvědčení lidí jiných. — Ve Var
Šavě v sobotu vnikli v Maršelovského ulici dva
lopiči do budovy továrníkaoděvů Friedmanna a
usmrtili jej rovolverem Když mu ohtěl útedaík
přispěti a jedooho pachatele zatkaonti, byl také
zabit. Lupiči dali se pak na útěk a byli pronásle
dováni několika policisty. Stříleli na strážníky a
pět jich zranili. Jeden z vrabů vaedl do drošky,
byl však dohoněn a utrpěl při svém zatčení sra
nění, jemuž podlebi. Drahý vrab byl také zatčen
a uvěsněn.

Katolická církev v Srbska. „Vater
land“ v č. 138 píše: Události balkánské budí vše
obecnou posornost Srbska. Srbsko — jak píše
„Correspondence Romana“ — jest jedinou zemí,
v míž není vůbec katolické organisace: není die
cése, není vikariátu, není prefektary; ani misio
vářské utanice s představeným. V Dalmacii ns
př. jsou katoličí Srbové, již mají své rodáky srb
ské kočžími; též na Černé Hofe, bratrském to
kmena orbském, mají ketoi:ci jakousi volnost na
sákladé konkordátu meri kofšetem Mikulášem a
papežskou Stolicí apoštolskou. Katolíci v Srbsku
se zdržující nastěhovali se s většího dílu z Polska
a Albánská, počtem asi 10000 mezi 32,500.000
Srby. Srbaké vláda vybírá od každého občana da



ne potřeby kultu; s 16 dostávají díl tarečtí dujovaí, rabíni a protestantětí kazatelové — pouze
ntoličlí kměží nedostávají ani haléře. Daň kato

lickými Srby tapravovaná plyne do kspas srbských
popů. Až do smrti biskupa Strosemayera byli
erbští katolíci rozděleni na tři farnosti; každá z nich
mívala svého faráře. Dvě nejstarší fary byly v
Bělehradě a Kragujevaci. Po rusko-turecké válce
a po rozšíření úsemí srbského povstala fara v Niši.
Tam nastáhoval se ze Srbska farář Vilibald Čok
a s velikými námabami a ovízely zřídil v Niši ko
stel a školu. Od r. 1908 po jeho smrti řídí du
chovní správu farář « Kragojevace. Pro vzmáha
jící nepříseň vlády srbské vůči katolíkům jest i
témto organisacím krušno. Katolíci čím dál více
stávající se lhostejnějšími, ježto vlastní faráři
zřídka do roka se a ními mohou stýkati, a tak
snadno srbětí popi mají na vlažné katolíky moc
ný vliv.

AM PLOT
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Za příčínou

T. sjezdu českoslov. katolíků,
který konati so budev srpnu r. 1909v Hradci Králové,
vydánbudekataleg křesťanských firem čen
kých ve skvostném kapesním vydání. Náklad tiskový

jeho bude as 20.000 kusů a rozdáván bude,

před sjezdem i při sjezdu. Připomíná se, že od firem
židovských a německých doporučenky se nepřijmou,
pouze od firem křesťanských. Výhodné inserování
v tomto katalogu firem jest zabezpečeno, neboť při
sjezdech katolických bývá vždy ohromný počet ná
větěvníků a zastoupeny všechny katolické kruhy. To

lze čekati letos zvláště, jelikož sjezd bude

všeobecným sjezdem českoslov.
Ceny inserování učinili jsme velmi výhodné,

bez zisku, jen proto, abychom seznámili křesť. firmy
s kruhy katolickými, aby z nesnalosti firem nebyli
katolíci naceni utíkati se k firmám nekřesťanským.
Čítáme pouze: celou stranu 22 K, '/, strany 15 K,
'/, strany 9 K, '/, strany 6 K.

Při objednávkách, které musí býti učiněny hned
a nejdéle do polovice června, musí býti zaslán obnos
určený.

Pořadatelatvo, aby amožnilo těmto inserentům
též levnější inserování v kapesním kalendáři us r.
1910 „Křesťanský Organisátor“ — jenž jest velice
oblíben a hojně rozšířen a vyjdeve dnech sjezdových
—učinilo Inserentům v egu tu výhodu,že

za pouhou čtvrtinu
R o hořejšíchcen uveřejníinsartyi vkalendáři.ceny do kalendáře, který budo letos vydán
ve větším rozměru a počtu, jsou tyto: Celá strana

10 K, sy 6 K, */,strany4 K, '/, strany3 K.ipomíná se, že možno přijmouti ingsarci do
katalogu na více stran, jakož i do kalendáře. —
Inserce v kolendáři hned za doskou jest dražší a dlo
dohodnati. — Objednávky jakož 1 obnosy přijímá
pouse administrátor Jesef Polák vw Mradei
Králové —Adalbertimum.PTT oC000PLT RTUTT ETETTTOVTTCÍ

Sebecechrana rostiimstva. Címblouběji
vniká věda do dílny přírody, tím více se odkrý
vají tajuplné, důmyslné plány a zařízení, jež po
ukazují na to, že Kdusi moudře řídí celou přírodu.
Na př. byliny brání ae i proti úbčbu tepla. Jest
známo, že teplo sluneční ve dne do země vniká,
v noci pak se z ní vyzařuje. Pro vývoj a zájem
rostlinstva však výdaj tepla není vhodným. Ví
díme, že i v noci rostlipy rostou a kvetou s proto
tepla potřebují. Rostliny si pomáhají tak, jako my
svými šaty. Kolik mají na sobě rostliny vlňáků,
plaidů, šátků i přiléhajících kabátků v podobě
rozmanitých listů a obalů jak na větvích, tak okolo
pestíků a prášníků! Často viděti listy echiíplé. To
není nic jiného, oež pudová ochrana buď před
simou, deštěm nebo vedrem. U citlivek vidíme, še
jejich listy okamžitě jako avadlé dolů se echylují,
kdyš se o lísteček ntčím bylo zavadilo. Je to
ochrapa proti bylinožravcům, kleří, vidouce svěs
listů a trčení ostnů, se zarazí a neškubou jich.
Rostliny si pomáhají pro vypařování a proti němu
listy svými. Ta rostlina, na př. pampeliška, na
různých místech má různě veliké listy, ve vlhku
větší, v suchu menší. Byliny vodní a takové,
jejichž bydliště jeat u vod, v lesích bažinatých,
musejí se mnoho: vypařovati; mají veliké listy.
Listy ty musí býti svobodné, hladké. Doataneme-li
do rukou bylinu. jejíž listy jsou porostié chloupky,
ihued právem soudíme, že její vlast jest mistem
suchým; chloupky zamezují výpar. Dostaneme-li
do rukou rostliou, která má hladké, masité a velké
listy, pozoáme, že její domov jest beď u řeky
Bebo ve vibké půdě lesní.

HMonechučdouhelných kartelů. Správa
buštěbradské dráby obdržela od správy státních
drah sdělení, že vshledem na sestátnění drab sever
sápadaí, jiho-severoněmecké a společnosti státní
dráby vypovídá. veškeré hnědouhelné kartely tu
zemské. Stejného sdělení dostalo se též ústecko
teplické dvéme.

" JE : . ..

V občáníku, jejš vydalabstinentaí avas,

čleme :Pro zdraví národa, po Jehoduševní, mravnía politickou kulturu je čistáabstinence nejpro
spěšnější. V oelém vsdělaném ovětě šíří se touha
po obrození národů. Tisíce, miliony lidí zříkají se
dobrovolně alkoholních nápojů (piva, vína, kořalek
a likérů). Co tedy máme píti,kdyš chceme uha
siti žízeň? Na otázku tu můžemeodpověditijenom
toto: Kopte si Maršnerovy šumivé limonádové
bonbony, jež všude lze dostati a připravíte si po
mocí těchto die návodu výborný, alkoboluprostý,

osvěžající j„ který jest i vašemu zdraví pro
spěšným. Kde by tyto Maršnerovy Šumivé limo
nádové bonbony, jež jsou opatřeny ochrannou
známkou (vis insert) neboťjen s touto jsou pravé,
nebyly, vyzádejte si prospekt od této firmy, který
vám bude zdarma a franko zaslán.

Dopis z Prahy.
Vrchol občanské „shromnosti“. Širší česká

veřejnost, která navykla si již na nejrůznější
překvapení ze staroměstské radnice pražské,
byla po dubnové schůzi pražského obecního
zastupitelstva přece jenom překvapena neoby
čejnou událostí, sběhší se jako na posměch
právě v době, kdy rozhodující kraby na rad
nici staroměstské měly dbáti, aby valnou část
ztracené autority aspoň poněkudzase získaly.

A neobyčejná ta událost?
Důstojoá staročeské Abdery a českého Ko

conrkova.
Vedle četných obecních komisí působí na

staroměstské radnici pražské i komise, její
účelem jest navrhovati sboru obecních starších,
koma bylo by vhodno uděliti různá vyzname
nání a medaile. Této komisi dlouboletým před
sedou jest JUDr. Jan Vlček, po léta předseda
sdružení strany národní, faokcionář mnoba
spolků, člen přečetných komisí obecních, a
vůbec osoba jedna velmi vlivná na radnici
staroměstské, náležející k těm, o nichž se myslí
— osoby tyto jsou o tom ovšem přesvědčeny
— že jsou nepostrádateluy na staroměstské
radnici. Obyčejně bývá zvykem, že osoby ska
tečná zasloožilé bývají za péči o blabo obce
odměňovány v době, kdy přestala jich zá-lužná
působnost — leč zvyk není zákonema též ne
může býti nu utaroměstské radnici zákonem
v době, kdy mnohé ctižádostivé soahy, tužby
a přání jsou moobem větší, ba dalekosáhlejší
nežli smysl pro — slašnost.

Stalo se, čeho nikdo nečekal, čebo radnice
staroměstská doposud zůstávala ušetřena, Je
páni odměnili samy sebe! Odporné divadlo při
pravil sbor obecních starších pražskému vb)
vatelstva, schváliv návrh, aby předsedovikomise
pro odělování vyznamenání a medailí byla adě
Jena medaile zlatá (1!) král. hlav. města Praby
— a podobně aby udělena byla méstopředsedoví
této komise — tesařskému mistra Hubáčkovi
z Malé Strany — — taktéž zlatá medaile krá
lovského hlavního města Prahy.

Cbápali „bodří otcové města Prahy“ celou
směšnost tohoto počínání, propast duševní chu
doby, do které vstoupili? Nemobli aspoň oba
ti vyznamenání „zaslubojící“ vystoupiti — pro
formu — z komise, dáti si odhlasovati medaile,
když již nezbytně jich majiteli musili býti, a
jako lidé dbalí aspoň slušných formalit? — —

Leč nikoli — ani těch formalit na staro
městské radnici pávi nedbají — natož aby dbali
neformalit. Inu, všeho do času, přijde také den,
kdy toto řádění neslašnosti vezme koneci

© To pomůže jenom, jako v podobných pří
padech bývá, veliké — — koště — —.

Příloha. K celému dnešnímu nákladu při
kládáme reklamní prospekty osvědčené solidní
firmy V. Vacka v Pemětníku u Chlumce n. Cidl.
Odporučojeme je piloé pozornosti všech čtenářů.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 10. dubna 1900. 1 ol

plenice K 18-40—2100, šita K 14:80— 1660, jedme
BoK 13-40—14:00, prosa K0000—00 00, vivo K 19 60
aš 30-00,hrachuK00*00—00:00,0vesK860—1040,
čočky K 00-00—00"00, jahaj K 2600—2560, krup K
23-00—44:00, bramborů starých K 4-6)—6-60, nových
K 00:0—00'0, jetel. semene červeného K 00:00 —00*00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00— 00000
máku K 00*00——'00,iněn. semeneK 19-20—00:00, 100
kg žitných otrab K 14 89—00'00, 100 kg půeničných
obrub 14:40—00'00, 1! kg másla čerstvého K 273
aš 304, 1 kg másle převařeného K 000 — 0000,
1 kg obdle vepřového K 1-80—000, 1 kg tvarohu
040—0-48, 1 vejee K 0-6—0"00, 1 kopa selí K 0000
aš00-0,1 kopapotršeleK0-00—000,1kopakapusty
K 8:60—400,1 hl olbule K 8-50—8-80, 1kopa drobné
seleniny K 1-0—000, 1pytel mrkveK 6 00—6 00, 1 hl
jablek K 800—14'00, 1 bečka dvostek K 0*0)—0"00
1bl třešní K0-00—00:00, 1hl brašek 0:0—90:00. Na týd.
trh v Hradel Králové dne 10. dabas 1900 odbývaný
přivameno bylo: 1) obílí: pěsnice 13 hoktol,, sits
9, ječmene 33, orsa 90, pross 0, víkve 8, hra
chu 0, došky O,krop 16, jahel 0, jetel. semínka

Velkorestaurace

e 00 VPRAZE,00 +
na Feordinandeké třídě

(a a
jest stálým dostaveníčkem
hostí = vemkova a dope

rouší se jim co mejlépe...

ale nedopokernnkfovinu. sazeniceat
VVACEK Going

Kupie sl tento sple:

Píše Jiří Bahnla, Cena 8 K.

Objednávky vyřídí

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyimkvonálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 88
dostati lze 1kus za 3bal. —60 kusů

za 1 K

v biskupské knihtiskárně
v Hradel Králové.

C. k. místodržiteletvím komoessovaná.

8Realitní kancelář

G, JANA KOTRČE

Ď

v Hradci Králové

Ř

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

várep atd.

Veškeré předběžné práce jak tecbaické,
tak právní vyřisují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemské, tak

zabraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.



Elektrické
==světlo=

pro továray, hotely, domy,vily atd.
"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrioké venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Taatalové,Vol
trámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacíchtěles jakož i veške

rých elektrotechníckých potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

wHradei Králové
Jiříkova třída č. 254.FARO

v
| v

Josef Štěpán,
rodborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
"doporučuje závod svůj veledůstojnéma | ducho
'vemetvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů,jakoži

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale

sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uzmání porace a bronzová
státní medailie z výstavy v l'ardabicích.

WB> Závod založen r. 1998."ECS
Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailií.

"Veledůstojnému duchovenstvuoporučuje se
"první a nojstarší odborná dílna pasířské

Karla Zavadila
vHradci Králové

kK hotorení veškerých ko
se stříbra,

brama ných kovů,odnodo no
bronszo a
jednodu

mi dodati voledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou A
uměleckotz ceny

Veškeré ršorkyjsou Jeho

Brakupskou "Milestí revide=vány. jeevobal

Nejlepší sukna,
"potřeby krejčovské 

nejlevněji koupíte v prvním ryze českém,
osvědčeném velkozávodě

nd Yelkážonám.Čs. 6, roh Tamléul. čás.0.

Skvostné vsormíky zašleme na požádání
zdarma a vyplaceně pouze na mistry kroj
čovaké. Žádejte je proto vědy u svého mi

stra. Uspokojí vás v míře netušené.

Zbytky
ka všemu 00 hodicí máme stále na skladě.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA|
též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózael
kórát 15 «. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
VídeáVI., Mariahilforstr.

P. T. dachovenstva zvláštní výhody.

5 DADLLAVÁ
studentská
a spolková

7 Vprovedení uměleckém doporu
B čuje při cenách nejpříznivějších

J.E. Lanobany,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).

Pyesrovýpp
„Wenkovan“t,

orgán „Sdružení českých katolických zemědělců
v království Českém“.

Vychází kašdý týdem ve čtvrtek.

Na „VENKOVANA“ předplácí se: Aby mohlo na

venku býti Ao za I krejcar (2 haléře),sasílásepod jedňou adressou nej

EA nýaokůBarok 5K20b). —PřizásilceTvýthikt předpitcí -seox t

ročně2 K 8.hal Dabřarotelémají sárokoa besta
Porák aa oblednánkyHijímáněnle
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Chrámové svíce
| voskové -iy svíčky a obětpřed

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné,. nická, prvnější pří

padnými obrázky o
polovoskové <) zdobené,

(cerezinové) svíce pro chrámové
velikonočnísvíce lustry,

(palkály) s krápě svíce kostelní ste
jemi krve a ranami, srinové,
též krášlené = bo- zápalkový drát,

ránkemvelikonočním, svíce obětní "Mf

A hladké, ve všech velikostechneb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke polovoskové,poze em.SORTom
sv. přijímání a av. i

biřmováníse stuhami Šachovuímnajrlší peca případnými nápisy,

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Vyznameonánona výstavách:

medale.Londýn DOB, ze modni Peak 1000.
diplom letní uznání. Videň 1006, zlatá-medaile

Antverpy 1006, zlaté medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarm » franko
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Haveloky.

flanelové,zesrstivelbloudí.
Pokrývky

nastoly a lůžka.

Xlelier sochařsko-řez ské
AOK pro práce kostek .

J. MUNIAKA VYHRADCIKRAL,D5 $LEZ.PŘEDMĚSTÍ.
Doporučuje se alulně P. T. ducho

|| venstvak provedeníuměleckýchprací, i
E“

v relief

oltářů,kazatelen, nic, zpo
žích hrobů, vých cest
„ soch světož, krucifiksů,

rámů utd. u

staré
Sr holelnípráb.

; Výkresy a rospočly na pošddání.

C. k. mlstodrž. koncegsovaná

Informační kanoelářPavel Baye
Hradaco Králové

podává správy o úvěrahodnosti firem

i šivnostaíků, jakož | veškeré zprávy

ke,B" provádí pě
na hypotéky | na Í,
vyrovnání8 věrni po

hledávekatd. 7
" 410 R14k, U
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První česká křest.s00. svépomecná frma
. v Hronově z. Met.

"Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

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

Vxorkya cenníksasilajíse zdarmaa franko
a ují semazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno

Váci. Vejvoda,
kloboučník

v-Hradci Králové, na Vel,podsíni,
protí gymnasiu,

odporučuje plstěné
a slaměné kloboukynejlepší jakosti,

ceny mírné.
Pouze český výrobek.
METéž přijímá všecky opravy. =

Oznámení!
PODNIKATELSTVÍ STAVEB

B. HOLLMANN A SPOL. V PRAZE,
úředně oprávněný stavební inženýr a stavitel,

dovoloje si oznámiti, že, počínajíc dnem 15. března 1909, otevřelo poboční

technickou a stavební kancelář
v Hradoi EKrálové, Jiříh ova tř. ©.303.

Projektujeme a provádíme:
Veškeré specielní práce s betonu dusaného i vyztuženého (beton armé) jako:
Mosty rovné i klenuté na největší ruzpon a satížení, dle nejosvědčenějších

systémů, přísně vyhovojící nejnovějším nařízením c. k. mioisterstva vnitra.
Stropy továrních budov, obchodních domů, skladišť, obytných budov na jaké
koliv zatížení a rozpon. — Vnitřní výstavby průmyslových závodů, jako

škrobáreo, libovarů, pivovarů, cukrovarů a jatek.
Kanalisace měst, osad i průmyslových podoiků d.e moderních technických
i hygienických požadavků. — Řepní splavy jakéhokoliv profilu. — Vodojemy *
padzemoíi podzemní pro zásobování měst, osad a továroích podniků pitnou
eb užitkovou vodou a vodojemy plynárenské, — Jesy a propostě všech soustav.
— Zasdívky tarbia a fendamenty jod atroje. — Komíny továrol, vyhovující

úředním předpisům.
Přijímáme ku provedení neb projektování veškeré inženýrské práce jeko:

Regulace tek a potoků, zahragování bystřin, stavby pobřežníchadí, opevňování
břehů, stavby silnic, továrních vleček atd.

Veškeré nám svěřené práce provádíme pod dohledem vlastních jsženýrů speci
alistů, tudíž naprosto odborně a solidně.

Vzhledem k vlastnímu modernímu strojníma zařízení a vzbledem k počtu za
městnávaného vyškoleného dělnictva jeme s to i ty tejvětší práte v čase

nejkratším provéstř.

sal

Technická dobrozdání.

suu=uuuuuuě|
SVÍCECHRÁMOVÉ|
pravé voskové

vlastní výroby, přesně dle liturgi
ckých předpisů zhotovené, nabízí

J. Pilnáček,
továrník a cís. a král. dvorní dodavatel

v HRADCI KRÁLOVÉ.PO STPSSOAAA AAAAAAAAAAA

W Litomyšli má voskové
svíce Pilnáčkovy na skladě jen

„Anna Brunová.
Dolní náměstí.

OCZ P, OOOOCOCOLXDOA LPAKAAMMA ZÁ SÁL

Poznámka: ZávodPilnáčkůvbyl
již v r. 1888. Ordinariátním listem nej
důstojnější biskupské konsistoře v Hrad
ci Králové veledůst. duchovenstvu k ná
kupu oltářního světla doporačen a v roce
1908 Jeho Biskapská Milost osobně Pil
náčkovu továrnu Svou Vysokon návště
von poctíti ráčila, a co nejchvalněji o
zařízení téže se vyslovila.

——

Vejce k lihnuti
od čistokrovné drůbeže, na výstavách první cenou
poctěné, pekiogských kaches, pravých obrů, 1 kus
25bh, minorek černých 1 kus 16 b. Dále prodám

1 kohouta a několik slepic
a růžicovitými břebeny, výstavní to kuey 10 mě
slců staré, jiš nesoucí. Kohout sa 6 K, slepice po
4 K 50 h, prodá a dotazy zodpoví

Alels Blatto v Ostřetíně u Holic.Rozpočty. | Statické výpočty.
"m+ ONO O“

4
Eekont směnek X

v Hradci Králové,
EBursovníobchody
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Majitel: Politickédrudstro tlakové vHradel Králové. — Vydavatelasodporědnýredaktor
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Příloha
Kulturní hlídka.

Proti katolicismu či protí klerikalismu?
Zase Jedbon v táboře našich protivníků v ne

střežené chvíli upřímné podřeknutí. Po +olno
myšlenkářeké schůzi v Teplicích napsal radikální
list „Volkswacbt“ tyto řádky: ©

Prvním předpobladem pro zdárné vedeníbrje
jest, abychom nepřítele („klerikalismno“) tské dobře
sneli, sice jinak mine ee boj cílem. A še této přesná
snalosti odpůrce „Volné škole“ ae nedostává, nanovo
opět dokérala ochůze v tělocvičně. Pánové masili by
přece věděti, že nikoliv snenžívání nábodenatví jest
příčinou oněch sjevů, které obecně pod jménem „kle
rikalisma“ jeon potírány, nýbrá římská náboženeké
nauka sara. Římská církev jest to, která se sama
„tnocí svého božského poslání“ sa nejvyšší vychova
vatelku a učitelku národů vydává, která proto také
na základě svébo „bcžského práva“ na příslněný vliv
ve všech oborech veřejného života a jmenovitě v oboru
školství nárok činí, ona jest tím „kvacem, který celý
svět pronikati má“. Nároku toho nemůže se římská
církev nikdy vedáti, nechce li svou vlastní učební
soustavu prolomiti, jak se to také s rozhodujících
církevních míst po staletí zdůrazňoje. To je pro
každého, kdo se důkladným stadiem nábošenekých

roblémů obíral a sobě nvykl všem sjevům jíti na
loub, botovou věcí. Z tobo následuje, že každý dobrý

katolík všdy takó bude řízným klorikčlem, z toho ale
také následuje, že není mošný žádný boj proti kleri
kolema, který by přirozenou natno.tí pemasil také
býti bojem proti římskému vyznání. Jestliže 1ěsk
místní skopina spolku „Volná škola“ ve svém zaklá
dacím provolání hned podotkla, še nebojuje proti ka
tolickému náboženství, dokázala tím předem, že buď
podatatu nepřítele, jejž má potírati, vůbec nezná a
tudíž předem neschopra jest skatečného ú-pěchu do
eáhnouti, nebo de její vystoupení od prvního okam
tiku je planýmmlácením do větra. Pokud bude stati
etika vykozovati, že je v Rakousku nějakých 90*/,řím
ských, potud také bnde římský vliv a dvoraa vlády ne
stenčený(?) Proto je jasno, še jen úplné zřeknatí ze íma
jest prostředkem, asice jediným účinným prostředkem
k potírání klerikalismo. Může být, če hnutí „Pryč od
Říma“ proto bylo pochybeným, poněvadě jmenovitě
e počátků z důvodů strannicko politických a národ
níchvživot bylo vyvoláno.Alepáni řečnícizeschůze
v tělocvičně ať si nechají říci, de jen takorá z kul
turních důvodů všemi svobodomyslcými stranami pro
psgované hnutí jest s to klerikální vliv natědy
zlomit.“

Předně článek odkrývá hadí chytráctví vol
ných myslitelů, kteří — kdekoii necítí pevnou
půdu pod nohama, zkroušeně lbuu, že nejsou proti
katolíkům opřímně pobožným a bledí balamutit
posluchačetvo, že ta naše víra jest záležitostí 80u
kromou. Přitom neřeknou, jak dovedou špiclové
volnomyšlenkářeké vlády francoužaké bezcitně pro
pásledovati katolíky, kteří jakýmkoli způsobem
dají na jevo savé přesvědčení.

A pak jest jisto, jak „Volk=wacht“ podstatně
správně dokládá, že církev není pouze pro kata
komby, sale že její poslání jest všesvětové Každý
rozumný člověk by se nahlas vysmál církvi takové,
která by „skromná“ tvrdila, že její dalekosáblé
zásady vlastné platí jen pro obmezený krab přátel
— a že snad jinde by škodily. Soc. demokraté,
kteří výslovně ae prohlašují za stranu dělnickou,

sa stranu třídní, okázale vykřikují, že jejich úkclem jest reformovati ve všech stavech na celé
zeměkouli vůbec. A církev, společnost pro všecky,
by se měla skrýti! Zásady její, ješ mají sloužiti
k obrodu světa celého, jež jsou přece už svojí
povahou určeny k pronikání života veřejného,
mají býti uschovány v soukromé pokladnici! Prý
církev jen z panovačnosti chce lákati k sobě
širší davy! Vy páni volnomyšlenkáři, socialisté,
anarchisté, nechcete také přeměniti celý svět na
základě ových zásad? ©Zdaž někdy odvážíte Be
tvrditi, že vaše zásady jednomu národu prespějí,
ale druhému velice uškodí? Ovšem dobrý katolík
nemusí býti „řízným klerikálem“. Ale musí míti
ma paměti stále, že osvěžující zdroj Kristovy na
uky není toliko pro něho, že jest vlastně nutnou
jebo povinností apoštolovati tam, kde vládne ne
vědomost, nebo kde se lid balamutí podvodnými
výklady o působení a ačení církve. Volní mysli
telé byli v Teplicích velice chytří. Vědí síce, jaké
poslání církev míti musí, ale k nacbytání hejlů
stavěli se do pózy krátkosrakých dobrákův,

Náboženství věcí sou kromou.

Kdo tohle tvrdí, jest buďto vypočítavý pod
vodník, zákeřný chytrák, který rafinovaně bala
mutí, nebo veliký nevědomec, který přemýdleti vů
bec nechce. Ta „sásada“ prohlášena teprve v čase

nejnovějšímod lidí, kteříjí potřebovalik ošímu potírání katolictva. Komenský, Hus, Chel
člcký a jiní nekatoličtí vynikající mužové by u
žasli, kdyby se dověděli o bezcharakternímtvrzení
svých vlastních falešných ctitelů.

„ Kdo jen na chvilku ge zamyslí nad podsta
tou a účelem náboženství, musí prohlásiti, že buďto
má býti náboženství naprosto odsiraněno i se ši
vota soukromého anebo še má býti věcí nejveřej

nější, jelikož svými pravidly zasabuje pronikavědo života veřejného a leští nejdůležitější otázky
osudu lidstva vůbec.

Věcí soukromou! A milcstivý Kristus, který
i na kříži za nepřátely se modlil, brozil věčným
zatracením tém lidem, kteří by nechtěli přijati ná
boženství, jež eám hlásal! Plemenem ještěrčím na
zval ty, kteří soukromě i veřejně chtěli žíti dle
pohodlných náboženských pravidel, jež si sami
opravili.

saké to pokrytectví, jestliže ti lidé, kteří
volali, že se má ve škole místo dogmatiky raději
vykládati více morálku, najednou ubratem ruky
prohlásili náboženství za věc soakromou! To je
Iegika, nad kterou by sám africký černoch žasl.
Neurčoje přece právě morálka náboženská povabu
veřejného konání jednotlivce i celých spol čn stí?
Nezasahovala hluboce ao veřejného Života oa př.
podivná m rálka táborská, rozkazující „mordovati
a připutiti k zákona Božímu“ a vyzývající, aby
každý věrný v krvi protivníků ruce své omyl a
tak „pvsvětil?“ Nemádalekosáblý vliv veřejný zá
sada katolické morálky, vyžadující poslušnost
k představeným? Morálka naše káže: „Nesteň se
sebevrahem, nemsti 8e, nepomlouvej, nevyvlastňuj,
odlož zášť, zastaň se svojí víry, bikde na veřej
nosti ji nezapírej, nep-dporuj prolhaný tisk bez
věrecký, který tupí samého Krista! Jářku — tato
morálka nezasahuje do veřejného Života víc než
tisíce filosofických knib u víc než ozbrojerá moc?
Jak mobli tudiš moderní podvodníci jedněmi ústy
problačovati náboženství za věc soukromou a zá
roveň žádati, aby 8e vyučovalo více křesťanské
mravouce, než jak dosud se děje?

Vyžaduje se, aby se žáci učili ve školách o
hvězdách vzdálených millivny mil, o cizích trou
cích, o pohanských bozích. kteří ani neexistovali.
Tukové učení má býti zcela veřejné. Ale nábc
ženství odpovídající na nejdůležitější, nejbližší a
každý den se naskytující otázky životní — má
býti jako „věc soukromá“ ze školy odatraněno!'!
Pr.č neřeknete, pokrytci, „jako věc nenáležitá“?
Jste tak slepí, abyste neviděli, že životní názor
katolíkův mosí nutcě měniti veřejné pr-měry proti
veřejným plánům a veřejnému působení vašemu?
Dobře věděli římětí tyrané, proč tolik pronásle
dují první kř.sťany, kteří ještě vůbec neměli vlivu
pa znatelné působení ve veřejnosti. Buržoové římští
dobře problédli, že v případě pokřesťanění říše

zcela jiné, že rozmařilí parasiti přestanou na účet
znásilněného lidu řáditi. Vždyť sám přemýšlející
pohan by byl spráskal pochlebného ar stu (mudr
laota), který by byl fekl, že křesťanství svými
zásadami jest obmezeno pouze na působení v kata
kombách, v lesích a pouštích. Byl by apráskal i
takového křesťana, který by byl lhal, že náb:
žeoství křesťanské jest tu jen proto, aby se učed
níci Kristovi nechali od ničemů mučit a vyhánít,
aniž by chtěli společnost lidakoa vůbec vésti
prakticky k jiným cílům, než kam ji vedli
římští utrokáři svým nelítistným bičem. —
„Náboženství jest věcí soukromou, nemá se plésti
do politiky'!“ -- Jen v jistých případech, brachu!
Nepromluví-li do politiky nikdy, ani tehdy, kdy
některá strana jest nekřesťanskyutlaČována, nadáte
nám pokrytců, kteří jinak věří a jinak jednají. Bý
valo by velmi dobře, kdyby se byl železný Bis
marck vesvé politice řídil trochu křesťanskýmná
boženstvím. Nebyla by se zmobla tolik despocie,
nebyl by tolik zbujněl militariemus. Křesťanský
politik patrně má vždycky Čekati, až co mu jiní
lišáčtí politikové dovolí. Véeti politiku ve smyslu
kře«laneké lásky samostatně nesmí; to by bylo
vplétání víry do politiky. „Jest věcí soukromou,
jak kdo věří.“ — Jenže věřící jednotlivec, nechco-li
býti ramenářem, mužem dvojí tváře, zkrátka od

poným pokrytcem, musí jednati tak, jak mu víraúže. A jestliže jeho jednání jest prospěšno jemu
a jeduotlivcům, zajisté prospívá celé společnosti
ergo— veřejnosti také. A jestliše jednání věřícího,
vytrysknuvší z náboženských zásad, jest škodlivé,
nemá žádný liberální podvodník teprve žádného
práva tvrditi, že jest víra věcí soukromou, Má po

vinnost poukázati, co jes potřebí v zájmu veřejného blaha zté oné víry odstraniti. Vědyť lbaním
0 „Boukromosti“ se podvodně vliv náboženství pod
ceňuje. Krutí inkvieitoři husitští, kalvínští a lu
tberští měli aspoň 8vé náhledy logicky uspořádány;
moderní podvodníci však k vůli nachytání hejlů
dovedou 8e mistrně stavět nevidomými.

Věc soukromá! Může se náboženská spo
lečnost jako „soukromá“ vůbec rozvíjeti, může
za nynějších spletitých poměrů sociálních plniti
svůj úkol „soukromě“? Spolek šachistů, ba i ta
rokářů nebo kuřáků má svoje stanovy, svého před
seda, docela členské příspěvky; jinak by nemobly
ty spolky existovati. Katolík chce se zpovídat,
chce jíti na měj av., chce dát zapsat křest avého
dítěte, chce slyšet kázání; musí také chtíti, aby

vadělávalijeho dítky schopní učitelé ve víře, jelikož sám k tomu třebas nemá Času ani přísluš
pou obratnost. Jak vyplní svoje povinnosti, nebu
de-li zřízena budova pro náboženské úkony, ne
bude-li se platit na kněze, který pro velikou du
chovní prácí nemá vůbec času na zaměstnání jiné?
Tu jest potřebí organisace veřejné, spolčení
většíbo počtu katolíků k adržování arozkvětu ná

boženských zásad. A nedokáže-li slát, že taková
společnost velice pobkoznje zájmy veřejné, musí
poterditi spravedlivě společnosti takocé právu ve
ejnosti. Jinak by dal na jevo, že ji pokládá za
sdružení lidí zlých, kteří nemají před poctivé lidi
ani předstupovati. Zde nerozhodují mlhavé zásady
„0 Boakromosti a veřejnosti“, nýbrá otáska, zda
se má aáboženské společnosti dovoliti vůbec, aby
svůj životní názor rozvíjela a v praxi uplatnila.
Co škodí nebo prospívá jednotlivcům v soukromí,
to škodí a prospívá veřejoosti vůbec.

Kolik skutků lidských ostatně vůbec (i těch
nejprivátnějších) nemá dalekosáhlý vliv na celou
vefejnost? Probíif-li otec rodiny peníze v kartách,
není to rozhodně jen věc soukromá. Jestliže zlo
čiaec zabil člověka, zarmoutil tím velice příbuzen=
stvo a dal zlý příklad jiným. V nynějším sociál
ním řádu každý jedaotlivec má tolik vztahů a po
vinností k veřejnosti, že nemůže říci téměř v žád
ném svém kroku, že by škodil neb: prospíval jen
jemu. Ale —věřící lidé mají jíti se svým přesvědče
ním do katakomb! Ale i tam by velice zle pocho
dili Jakmile by měli volo( myšlenkáři vrch, bo
pili a týrali by katolíky i v podzemních slujích.
Vždyť již nyní rozblašují, že rodiče nemají práva
nábožensky vadělávati svoje dítky. Bezvérci, kteří
dělají z náboženství svými surovými útoky otázku
nejveřejnější, radí přelaskavě katolíkům, aby před
veřejností sami o svém přesvědčení — mlčeli.

Jos. Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.—=
Sklad vlastní roblněného | bavlněné ží
v cenách továrních.

a“ Plšte ol o vzorky! M
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č. 850 bílý lněný
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Školský obzor.
Když se liška obleče do lví kůže. „A

protož, velectévé shromáždění, přísahejme si v této
chvili, že dla světlého příkladu Husova vždycky
budeme nepokrytě hájiti pravda, že s čelém brdé
vztýčeným a hlasem hromovým odrášeti ohceme
všecky útoky byrokratismu a zpátečnictví. Pryč se
vší polovičatostí, pryč a b'edou bázní! Přísahejme
Bi, že svojí statečností dokáteme, jak si vážíme
Jasnébo vzoru nepřemočžitelnýchhusitůl“ — „Přísa
hámel“ volá sbromáčdění nadšeně; a pokrolkář
skému učiteli sa jeho nadšená slova se gratuluje.
Hos totiž v místnosti s bičem není, aby sešlebal

řítomné vlastenecké kčeftaře, poťoncblé sobce a
idi, kteří projevují plnými ústy hrdinství jen mezi

svými. — Teď obratme list a vizme ty Ivy, z je
Jichž ústní brdianosti mráz obchásí, když se vratí
k svým teplým krbům a k domáckým bačkorám!
Na Cáslavsku proslalo učitelstvo tak velikým pv
krokářatvím, že by se někdo divil, proč v kraji
tolik osvěcovaném se mobou vyskytovati i lidé
zcela prostí! A to učitelstvo pomohlo hodné za
tlačiti agrárnímu kandidátovi proti „spátečníkům.“
A ejhle! Najednou v „Utedním listě“ čáslavského
c. k. okr. hejtmanství a okres. škol. rady objevilo
se toto zajímavé prohlášení: „Při posledním obsa
sování míst učitelských shledalo se opětně, še před
seda i jednotliví členové c. k. okresní školní rady
bývají nemile oblěšováníústními i písemnými pros
dam jednotlivých wuchasečůned jich snámých a
příbusmnýchopříseňmobpřímluvu.Tojestnešvar
odsousení hodný a oli stavu učitelského neddstojný.
Při uchásení se o místo stačí úplně podená
a úřední bvalifihace | Uvdádějícelo vešhorému učí

felstou sdejšího školního abresu movu ma paměť



sakarujeme smíněné obtěšování a odzhásení před
sednictva (i členů c k. obresná školní rady vsájmu
cti slavu učitelstva samého co nejdůtklivěji.“

Zkrátka „byrokrati“ už měli po krk pokro
kově-učitelského líbání rukou. „Byrokratí a zpáteť
pío.“ mosejí poočovati pokrokové Ivy, če jejich
patolízelství jest přílišné, že jejich úpěnlivé že
brání a chlobařské záchvaty nejsou reformou. „By
rokrati“ cítí povinnost říci, že jest nečestné šo
sáckým pucováním klik vydírati lepší místo kol
legům zasloužilejším. Sám „Český Učitel“, znaje
dobře povahu svých stoupenců, stydlivě přiznal,
jeká jest mezi nimi chamtivost. Nyní to pověděl
důrazně sám c. k. úřad. A úřady nadřízené dobře
vědí, jak se právě pokrokoví učitelé denancují,
navzájem se hezky tiše očerňají, jedná-li 80 o
získání lepšího uprázdněného místa. Ovšem —
když už takový pokrokovec pevně sedí v sedle,
navlékns lví kůži znovu, zježí hřívu a jeho ústa
cbrlí blasem hromovým od repetice: „Pokrok!
Zpátky ni krok! Hanba všem zbabělcům'“ A tak
zmodernigovaná společnost dovede brátí komedii,
o níž se sotva zdálo nejvychytralejšímu sobci
sterobusitskému.

Bilance paedagogické práce moderních
vychovatelů. Po velikášských nadějích někteří
rosvážnější pokrokovci sami věsí smutně hlavu.
Nejmarkantnéjší doklady o výsledcích zreformo
vané výchovy podává Francie. Proč tam vzdělání
lidové stojí na tolik nízkém stupni? Poněvadž uči
telé, odkojení zmatenými hesly moderními, cpou
do daší dětských různé „ggaatické“ nábledy, ješ
mladá dušička ztráviti nemůže; a přitom 88 uči
telům dostává příliš málo Času k důkladnémao vý
cviku dětí v základních vědomostech. Sám neka
tolik Jutea Delafosse napsal v „Gaulois“ o příči
nách veliké nevědomcati lidí z moderních škol
francouzských vyšlých:

„Tu jsou především nevhodné a přecpané
učebné osnovy. Repubiikán tí učitelé mají příchoť
nabubřelosti, a všechny jejich skutky nesou na
sobě tuto tovární značku. Proto je jejich vyučo
vání nemírné a okázalé. Víte, čemu se v našich
obeených školách vyučuje? O, nyní s. nespokojí
B tém: předměty, kteréž obsahovala učebná osnova
za našeho mládí. Dnes ei vypůjčili spoustu před
mětů, jimž se dříve vyačovalo jenom na satředoích
školách, mezi jinými rostlinopis, nerostopis, svět:
pis (kosmografi:), fysiku, chemli, příro:opis, ci
vilní morálku, nauku o ústavě a konstituci Chadé
dítě, které bude někdy továrním dělníkem, zed
níkem, tesařem nebo kropičem, nuceno jest všechny
tyto předměty pojmouti do svého nezralého mozkuo.“

Teď zase uveřejněny jsou v „Hlídce Casa“
(v č. 14. ze dne 14. t. nj tyto myšlenky pokro
kového učitele Aot. Rambouska: „9 výsledky avé
Činnosti školní jsme dnes, myslím, stejně, ne-li
více nespokojeni, nešli před 20—30 lety, všdyť
maohé mlacé nuděje tehdejší masily být pocho
vány. Nečekáme jiš od školy zázraků a nemáme
ilusí o všemoboucnosti jejího vlivu. Víme, že pro
výchovu dítěte rodina s společnostznamená mnobem,
mnohem více, a že my učitelé výchovně působíme
snad jen potud, pokud naučíme děti pozorné, my
lenkové práci. K té však jest třeba Bebekázaě,
Již u většiny čtrnáctiletých, ze škol oašich vysta
pejících žákův a žákyň nenalézáme. Naopak, pře
vládá ledabylost a povrchnost v myšlení, a úsudek
často mění se dle tvářnosti učitelovy nebo poslu
chače,který sudýte našemušáku autoritou. Pre
miaaty jsou stále ještě děti, vymikající dobrou pa
mětí, a místo všestranné znalosti, ovládání věci
často se spokojujeme ponbým odříkáváním.

Již výsledky obecná školy, jak se jeví
v žactvo, přicházejícím do jkol měšťanských,
naprosto neuspokojují ani v předmětech,které
se povrchníma pozorovateli mohou zdáti velmi
prosté, k nimž není skoro třeba avláštního
omění vyučovatelského. Mám na mysli čtení.
Valná část dětí po pětileté i delší docházce
školní slabikoje, trhá slova, přestává, kde do
chází dech, nemá ponětí o logickém nčlánko
vání věty, nestará se o smysl čteného. Vyučuje
seměpisu na pokračovací škole obchodní, mno
hokráte jsem se přesvědčil, že žáci vyšlí z I.,
IL., někdy i III. třídy měšť. školy nedovedli se
na mapě orientovati ohledně stran světových,

a mapě Evropy nonašli Čechy, Prahu, na mapěech Plzeň,Budějovice atd., vesměs věcí, které
ve škojp jistě nesčetněkrát olyšeli. Čtvrtina
šáků prvaích tříd škol měšť. nezná násobilky,
a mnosí ji umějí spíš mnemotechnicky, dle
podobného zvuku slov. Většina žáků těchto
tříd dopouští se nejen hrubých pravopisných
omylů (plynomoích vlc z nenkásněnosti, z ne

balosti a nepozornosti nešli z nevědomosti),
ale zejména velmi hrubých chyb mlavních,
jimě dalo by se, o tom jsem přesvědčen, při
soustavném výcviku odpaučiti. Ale při tom
ovšem noběží ani tak o to, že výsledky jsou
menuspokojivé:horší je ona ledabylost, Ibostej
oost, odbývavost, kterou škole mezamezila,
nýbrě jechdy opolapěstila.

Josvádím vše za ,

na př. přijímá žactvo ze tří tříd obecných škol.
V prvmích třídách těchto škol bývá 140—160
dětí, v prvních třídách měšť koly asi 130 (do
střední školy odchází 12—15), ve druhých 70, ve
III. měšť. věak sotva 90, tedy asi čtvrtina téch,
kteří do měšť. školy vstoupili a s nichž ovšem
již přemnosí opakovali některou třídu obecné školy.
Opakuje-li na měšť. školách tolik dětí, neděje se
to pro naši obzvláštní přísnost. Vědyť žáci, kteří
opustili pro slabý prospěch střední školu, u nás
nikterak nebývají nejhorší.“

A co tvrdila často „Obnova“? Jisto jest, že
si starší učitelé hleděli svého nejvlastadjšího oboru
daleko víc než nynější pokrokové ačitelstvo, které
pro samý mlbavý pokrok a pro hlavu vysoce
vztýčenou brká na viastoí podlaze až brůze! Pan
Rambousek také poněkud ačitelstvo omlouvá růz
nými okolnostmi, ale to popříti nemůže, že zá
kladní vědomosti byly všětěpovány dětem 8 daleko
větší pečlivostí než se děje ayní.

== POŠŤUJTE SE NA ŽIVOTZZ

u bankySLAVIE vPraze.
OP“ Píšte ©sazby.fi

Hospodářská hlídka.
Řepaři a cmkrovarníel, dvěsany zá

pasící na život a oa smrt. Armáda 150 00 če
ských řepařů stojí tu proti zkartelovaným cukro
varům, které zdrábají se vyhověti řepařům, aby
se řepa platila podle cukernatosti a podle vše
obecné tržní cony cukerul. C-ny za řepu jsou
také proti výtěžka cukrovarů velmi malé; sám
jeden « předních cakrovarníků prohlásil, že cukro
vary vydělají 40 procent Na tuto neústupnast
cukrovarníků prohlášeno ze strany zem. jednoty
řepařské: letos se vůbec cukrovka pěstovati ne
bude. Rozhbodautí to přijato na straně rolnictva
českého s rozdíloým pocitem. Jedni prohlášení ře
pařské jednoty béřou stejně důrazně za své, drozí
však v obavě, čím nahradí 8i výnos z cakrovky,
jsou nerozbodní, jiní pak již dříve před tím za
vásali se „foršusem“ k dalšímu dodávání řepy.

v cukrovarech soustředěnému, proti jeho vykořisto
vatelům může býti účinnou zbraní rolnjetva, spolu

bude vzkvótati, až vezme 8i rolnictvo do svých
rukou zpeněžení hospodářských výrobků. — Z ne
chuti a rozmrzelostí nad spory mezi řepaři a
cokrovarníky slabší společnosti některé usnesly
Be závody Bvé prodati. Tato likvidace menších a
slabších závodů zaačí však soustředění velkokapi
tálu v cukrovarnictví, čímž dostanou řepaři ješté
silnějšího protivníka. Na neštěstí, že každé bou
středění výroby znamená u nás často i nená
vratné odcizení českým rakám a českému kapitálu.

Rozvrstvení venkovského, zvláště
zemědélského obyvatelstva jest nejenpo

politické velkou důležitosti. V 56 českých politic
kých okresích v království Českém, v nichž byla
statistika rolnických usedlostí dle rosloby prove
dena, bylo v rozloze 60 —100 ba 1935 usedlostí,
20—60 ha mělo 21.477 needlostí, 10—20 ba
42 018, 5—10ha 48 925, 2—5 ha 100.493,1—2hs
74.449. Usedlostí v rosloze 5—100 ha bylo
114.855, v rozloze 1—5 ba 174.942. V této sku

pin malých semědělch eociální demokracii vůčiedš půdy ubývá.
Ztráty dusíku v chlévskémhnoji obsa

ženého jsou tím větší, čím déle leží hnůj volně
na ovzduší, čímž jeho cena značně se zmenšuje.
Tak na příklad 200 g chlévského hnoje 3 měsíce
uchovaného bez pokrývky jevilo stráta 35“ sušin
a 40%, dasíku. tedy asi polovici hodnoty pozbyl
hnůj nepokrytý. Kainitem posppaný hnůj za 3 mě

síce ztratil sušiny 34*/, a dusfku 389. Kyprou
zemí suchou zabázený jevil ztráty za tutéž dobu
jes 179%,sašipy a 119, dusíku. Hodj pak kaini
tem ponypaný a hlínu pokrytý za 3 měsíce ztratil.
Jesom 8*/, eučiny a 69, dusíku. Je tady zjištěno,
še se hnůj dá sachovati bez značnější stráty, když
se pokryje kainitem a hlínon.

Saze s kamem jsouzna menitýmhnojivem
a proto třeba a nimi nakládati šetrně ©Ogení, jež
sažlootlo nebo živoří, posypáním oazemi nabuda
brzo zelené, zdravé barvy. Také do kompostů jsou
saze výtečným přídavkem. Důležitost popele z ka
men jistě každý hospodář zná.

fWobré stelivo pod krávy je drť rašeli
nová. Ssaje ohromné množství močůvky, pohlouje
čpavek, udržuje suché lože a chrání dobytek před
nákazou, zejména pazaebtnicí. Kde není doati slámy
s třeba náhradal stelivo kapovat, sábnéme po drti
rašelinové Je to nejlepší náhrada slámy.

Ustavující valná bromada Zem
ského svazm českých hospodářských
společemstev konala se v úterý 13. t. m.
v Praze. Předsedou svazu zvolen říš. poslanec J.
Prokop, jeho náméstkem JUDr. A. Svojsík, advo
kát v Praze. Nyní jest úkolem Rniff-isenek, ješ
právem nesouhlasí s Ustřední jednotou, aby 8e
jednoduše připojily k Zemskému svazu, který ps
skytuje tytéž finanční výhody jako Ustřední jed
nota. Sdělujeme zároveň, že Zem. svaz nabude
v době nejbližší práva revidovati přidružená apo
lečenstva. Počátek jest mnohoslibný. Potřebné
bližší inforiace poskytne na požádání ochotně
Zemský svaz čes. hop. spol., Praha II., Opato
vická ul., č. 10.

Důležitá vyhláška e. k. místodrži
telství ze dne 20. března saí: Aby Be vsbadil
zájem pro sbírání chroustů a ponrav, poskytuje
se dle $ 9 zákona ze dne 30. dubna 1870. čís.
38 z. 1.. odměna kuždémo, kdo odvede nasbírané
chrousty a poaravy obecnímu úřacu té obce, ve
které byly nasbírávy. Výš: této odměny ustano
vuje se v a-uhlasu se zemským výborem králov
ství Českého pro rok 1909 obnosem 6 baléřů za
litr dodaných chroustů a 12 haléřů za litr doda
ných ponrav. Obnos vypadající na každou dodávku
zaplatí se zcela z pokladoy obecní s bude z po

| lovice nahrazen z prostředků zemských. Odměma
, vyplácí se starostou obce aneb na místě ustano
: veném obecním zastupitelstvem hoed po odevzdání
' nasbíraných chroastů a ponrav proti vlastooruč
. níma potvrzení odvádějícího ve výkazu, jenž pře
| depsán byl vybláškou c k. místodržitele pro krá
: lovství České se dne 12. dabna 1906,čís. 30z. z.

Obecní představenstvo určí, kde, o koho a v které

denní době chrousti a ponravy odvedeny býtimobou. .

Nellernější1nejyirurnájí

u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmiky.

Dělnická hlídka.
Komu prospěla krádež církevního

jmění ve Francii. Socialistický ministr ve
| řejných prací ve Francii soudr. Viviani (také
! jeden zástupce proletariátu) přestěhoval se do

svojí residence — bývalého paláce pařížských
arcihiskopů. Kapli v psláci proměnil v nádber

| noo jídelno. V prvním poschodí má ministr
| soudrah — „proletář“ kulečníky, privátní
t komosty,několikložnicajídelny. Vzdortomo,

j přepych arcibiskupů, přece se to podařenému
| „Proletáři“ nelíbilo a poplatníci muosili jen na! adaptaci (přetvoření starého zařízení) paláce
" saplatiti Vivianimu 600.000 franků. Tak vypadá

(dodavatel J. E. ndp. biskopa)

odborný závod pro veškeré

v obery tyto spadajících prací.

oltářů starých

PB
Nákrosy a rozpošty

provádím co nojsvědoritěji, o čemůuvědčíčetná
doporačení vld. dachovních.



proletář, který s hlouposti dělníka 8s vyšine
ma výsloní. Dělník čeká oa starobní pojištění
dál. — U nás ovšem v Praze také si soudrati
semilovali šlechtický palác, ač proti takovým
badovám dřív tolik mlavilil Ocšem ten palác
pro skotečného dělaíka neznamená prospěch
žádný.

Rolaici, pozor ma lišáky! AE začnou
volby, budou se radí zase dašovat, jak to u
přímně se stavem rojnickým myslí. Slova,
která pronesena byla od soc. demokratů proti
rolnickému stava, budou rodi agenti různě
„vysvětlovat“, překrocovat a pod. Leč ovědo
mělý rolník nesmí chytrákům sednooti na lep.
Teď zase v nestřeženém okemžika rodý „Hlas
Jida" v 16 člsle odkryl svoje srdce i ledví
upřímně. Napsal totiž. že strana agrární musí
zaniknouti, protože též uusejí zaniknoutl rol
nické statky.

Soudrazi jako zaměstnavatelé! A zase
jeden velice zajímavý doklad. „Christlich 8oz.
Arb. Zeitung“ sděloje dne 10 t. m., že rodé
děloickésdroženílithografů rakouských(„Osster
reicbischerSenefelderbong“)plati svémuspolkc
vému slabovi měsíčně 20 K. Zpravodaj se táže,
zda by také vůdcové Můhlberger a Precht byli
s tak „vysokon“ mzdoo spokojeni.

Zajímavé doznání o vládních rudých
pohlavárech. Ve švýcarském Curychu stávko
vali soc. dem. dřevodělníci o firmy Aschbacbe
rovy. Jakkoli se jim nedalv dokázati žádné
trestné výstředncsti, zapověděla vládní rada
kantonu caryšského, v níž zasedají též rudí,
stavění ochranných stávkových hlídek, čím?
slomila stácce vaz. A tu napsal sám rudý orgán
švýcarský „Volksrecht“ mimo jiné toto: „Uká
zulo se, jak málo prospívá, jestliže dělnictvo,
soc. demokracie, volí eoudrohy do vlády. Jaký
pocit zajisté masí míti soc. demokrat, jestliže
jako president vládní rady chopí se mim
řádných prostředků proti svým soadruhům, aby
klid sytého něšťáctva nerašil, jestliže dělníky,
otce rodin pro nic,ale zcela pro nic trbá od jejich
rodio, jejich existenci ničí. Co znamenají
dělnické existence proti pontům vládní rady!“
— lou lehce pochopitelno. Ti vládní soudrazi
přece již při počátku svojí „dělnické“ práce pra
covali vyhradně k prospěcha vlastnímu. A když
kynalo tačnější sousto u vládního talíře, to
se srdcem nejlehčím šli sloužit proti vlastním
lidem. V zemích svobody — ve Švýcarsku a
ve Francii, zasedají socialisté nu vládních, ve
lice vlivných křeslech — a soadrazi bědují na
„svobodomyslné“ vlády v těch zemích dále.

A zase svoboda! Ve Stokravě zedník
Schwab, zaměstnaný u stavitele Knetha, zdráhal
se dne 3. t. wm.platiti na radou organisaci.
V neděli nato se ma dostalo rodého napotme
nutí. Nepořídili. Když pak v pondělí chodák
Schwab kráčel domů, ztýrali jej číhající sou
druzi nelidsky. V úterý na to šel Swab domů
v průvodu svojí ženy. Velké množství soadrahů
je obklopilo a zmlátilo oba monžele. Podnikatel
Jeřábek spěchal obožákům oa pomoc, ale dostal
rana nadto byl pobodánnožem.Násilbícibyli
dopraveni k okres. soudu v Korneobarko. Kdy
jenom masarykovaký „Cas“ proti rudým 8L
rovostem, tak často se opakujícím, trochu ráz
něji promlaví! Z bázně před rudým karabáčem
dělá hlucbého a slepého.

K DOBĚ POSTNÍ: KRIZOVÉ CESTY,
VKUSNÉ A LEVNÉ OLTÁŘE

BOŽÍHO HROBU
jakož i sochy Těla Páně a klečících andělů,

dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu
absolvent c. k. odborné školy v Chrudimi

BOHUMIL BEK V HORE KUTNÉ.

Dilns pro sochařství, řezbářství a práce
kostelní.

uMiteratura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Rajská

Zabrédka. Ročník 18., sešit 6. Roční předplatné
K 160. — Český Jinoch. pie pro mládež do
spělejší. Řídí V. Můller. Ročalk 14., č. 7. Roční

předplatné 1 K. — Bádce pduchovní Čegopiskněžstva Českoslovanského. ik 16, 5.
Řídí F. Vaněček. al

Z nakladatelstvíJ. Ottyv Praze 8.
NewcombovaAstroaomie pro Té Přeloži!dr. B. Mašek. Bošit 1.—3. 24 b. Českéknihov
By zábavy a poučení av. — Pařítští Mohy
ripi. Bomán A. Domasa. Obrazové kofbovay

nb 6, ATDo Odl t.eritesa sebrané s : Bhizeň podsímu.
Belét4—8.po30 h. —SlavischoRemap-Bibii

othek: Jul. Zeyora v M Plojhar. PřeložilF.Ha Al- . po h
NáklademJos E. Vůlímkav Praze.I N.Tolstoj:Vojnaamír.Bed.22sa20bal

— V. Tóma: Kde se pivo vaří... Vilímkovy
Humoristické koihovoy řada II, seš. 20.—24 po
80 bal — Costopisný romámdr. Maye: Old Sure
baud. Seš. 217. a 218. po 32 hal. — M. Arvy
bsšev: Banin. Román. Seš. 2. a 5. po 90 b.

Nákladem České grafické společnosti
Unie v Praze. M. A. Šimáčka sebrané spisy XL.:
Štěstí. Román. Sešit 87.—99. pu 39 hal. — Rai
sovy spisy IX.: Pantáta Bezoušek Seš. 9. a 10.
po 82 bal.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Roč. 16.,
č. 2. Řídí Fr. Jirásko. Roč. předplatné 7 K. Ná
kladem R. Prombergra v Olomouci.

Farské historky. Napsal J. Š. Baar. Vy
dalo Nakladutelské družstvo Májev Prase. Cena
4 korapy.

Praktický rádce včelařů. Obrázkovýča
sopis včelařeký. Vychází měsíčoě za r-ční před
platné 2 K Ročník VI., sešit I a 3. Řídí a vy
dává V. Švare v Kolči u Slaného.

Eva. Měsíčník pro omění. vzdělání a zábavu
se zřetelem k ženské otáze». Vede a vydává B.
Konatik v Prostějově. Roční předplatné 3 K.

Kazatelna. Homiletický časopis. Roč.VII.
č. 5. a 6 Pořádá F. Vaněk. Vychází v 10 číslech
do roka nákladem R Rappa v Pelhřimově za roční
předplatné 660 K

Serafioské Květy. Č.sopia terciářůčesko
slovanských. Roč VIII, čís. 6. a 7. Pořádá P. J.
Robringer. Předplácí se spolu s kalendářem „Sv.
František“ 2:40 K v administraci v Olomouci.

Causeries frangaises. Besedníkfrancoas
ský zábavný i poučný. K prospěchu škol a samo
uků řídí a vydává J. Kubín, professor v Jičíně.
Roč. VII.. čís. 4.- 6. Vychází měsíčně za roční
předplatné 3 K.

Studentská Hlídka. List katol. studentetva
českoslovanskéh“. Red. V. Bitnar. Roč I., seš. 3
Vychází měsíčně za ročoí předplatné 2 K. Nákledem
České Ligy akademické v Praze I 209.

Čáslavský kraj. Listy pro sběr staréi
nové kulturof práce na Cáslavsku a v okresech
sousedních. Vydává a řídí V V. Jenfč<k v Čí
slavi. Předpl. za 10 čísel ročně 430 K

Květy lásky. Lidový měsíčoík, věnvaný
zájmům křesť. charity, zvláště opuštěným dětem.
Řídí Ant. Hoffman. Roč V., číe. 3. Předplatné na
rok 240 K v administrací na Král. Vin -hradech.

-© Stýblova Knihovna kazatelská. Sv 5.:
Řeči na rozchodnou, na přivítanou, atd Ředitelům
a katechetům sestavil J. Ježek. Sv. II. Za 75 b.
— Sv.6: Obrazy biblické Sedmero řečí svato
postních. Sestavil J. Ježek. Za 45 bal Nákladem
B. Stýbla v Praze.

tř“

Nejdůstoj. biskap. konsistoří doporučen

umělecký závod pozlacovačský

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se uctivě al. patronátním a voledůst.
farním úřadům.

Provádí veškeré práce v oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových ©est atd. dokonale a slohově.
Odborné a bodlivé opravy, zlacení a polychro
mování oltářů, soch neb uměleckých památek
8 plným zřetelem na původní sloh. Opravy a vý
zdoby pomníků a soch vemku se nalézajících. Vše
s moohaletou zárukou. Rozp?čty, nákresy atd. bez
platač. Mírné ceny a solidaost závodu dosvěděují

četná písemná uznání.
Vlastní dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů
atd. Sklad uměleckých výrobků, velký výběr obrazů

a zrcadel.

WP*Založeno 1891. Jj

již třikrát opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
w Hradci Kral. poblíž Grandhotelu,

který kromě moderních tuhých klobouků mí
též na skladě eylindry, jemné zdravotní
měkké klobouky z plstí a vlny, 'slaměné
klobouky z prvních českých továren, Sportovní
čepice jak pánské, tak chlapecké a dětské.

Vše v nejmírnějších cenách.

Ku sv. biřmování

praktické dárky
"O 72velicelovnécenynabízí G"

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní zmelec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký vá

slabých, , 2 nboortá a
hodin v druhu.

| Prodej se zárukou.
k

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostiedek doporučovaný,zí .

A. J. Andres v Ústí n. Ol,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frgme.
cogaacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách

nejlevnějších.P. T. pánůn obchodníkům ahostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

4kC
C)

Přiběřěběobob



Doporučujeme

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
úPEESKY jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

: — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupt

Jan Kalis, ziatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obeluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
v zemských.
Cetná usmámí zvláště z kruhů vele

WK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

hd

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XIGEDCSDXC6 X663XC6

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečné jakosti I. druh 80 hal.,
IL druh 72 hal. Mostarské velmi jemné a
tilné I. druh88 bal., II. druh 80 h zaLlitr.

' ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

u W HUMPOLCI, u
e. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivéa pro četné
=r——| důstojnéfarní úřadyv ==

šeob. úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradol Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady ma kníšky

= za 4) až 5%.—
úrok a to dle výpovědi.

HD“ Složní lístky na požádání zdarma. “UWUhlSons

(zrnoiny
U honograřií

desky a válce
nejsolidněji koupíte

"v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

3 Pp. sklenářům a zabradníkům
'$ nabízíme sklo tabulové do pařeniší

N

24krát26 cm
1 Baa24krát30 cm
* : 26krát26 cm' 26krát30 cm

9 30krát30 cm
30krát32 cm

|

b| 10 kg tmele eklnářekého
za 2 K.

Sklenář. zaručeně vyzk.
diamanty kus za 5 K.

Dodáním
kamkoliv drahou.

K. V. Skuherský,
c. a k, dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“.

„Naše Mládež“
orgán „Sdružení venkovské mládeže v Čechách“,
vychází vždy 1. a 15. každébo měsíce. Předplácí
se 1 výtisk 1 K 70h ročně. při odbírání nejméně
5 výtisků 1 exemplář po 1 K 20 h ročně Redakce
a administrace časopisu „NAŠE MLÁDE)“,

Praba II., Opatovická ulice č. 10.

Žádejte číslo na ukázku!

Přiaplný'ch

Zdrojem zdraví
jsou Mhuprosté nápoje, = nichž

dodnes nepřekonány jsou

šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařinkové a třešňové, připravované

pomocí

Narinarových šumivých limozádových WORMRŮ
jedině pravých s touto

ost továren

O900000000000000000000000

Nejlevmější nákupní pramen
veškerýchpříprav

a ozdobprošvadlenya krojší,
kněžskýchkolárků a náprsenek

Fejgl A Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní ulice.

Prádlo — Nákrčníky — Deštníky.
Šle — Ka y — Rakavice.

něrovačky.
Výhradní prodej „Triumísly.“
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fako prádlo,jemuž
ándo vyvářky

s SAPODIT
svůni fialkovou,od firmy
JOSEFJELÍNEK FYpLÁK
V HRADCI KRÁLOVÉ
= Plstesio cenu

"ž

ajc

KROTTYEDTI5as>í

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Moškudiy, faráře vo Týpraohtisleh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva|
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. 5

máváněcjně4:

"

imMATENNENU-MILU

Imbi.UDNDA

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

ro Malby

oken kostelních.
PRAHA-—I.,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém má
městí pod loubím) dopo

ročuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fr
guralnímu provedení a

sjce1 se delesnými
STAV (ee rámy,sítěmivsasením.*

Veškeré rozpočty, skizay i odborná rada bezplatně, bese
vší závaznosti ku definitivní objednároo. ©

OMP"Nesčetnáveřejná | písemnápochralná uznání. jiš
Založeno roku 1836.

a STa

jaLEBA0

Časové úvahy!!

Velodůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
praějti veškoré kostelní nádoby s
nášíní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, paciikály,

svícny,lampy, kaditelnice,ronatd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci; a
v ohni alatía stříbří nebo protá do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá ma u
kázku franko bez závosnosti koupě.
Vás 00posíld posvěcení. Prdes ruční.

Sblad ově blenotů, jako:

protony ablik, jídelnínáčinísestříbra pravého
S člnskéhovědymaskladě. P

Staráslabo,stříbroa drahobamybupujesa nejvyššíoeny

JAN STANĚK,
. paslř a olsolour

Praba I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. ».



Číslo 16 . Předplatníns dčtovtroku3 4 so k |> na půl roku 5 A — A
V Hradci Králové, dne 23. dubna 1909.

faserty se počítají Icvmě.
Obmovavychásí v páíek v poledne.

Otřesy v Turecku.
Obrovský stát chorého muže. Kolos, sto

jící na blíněných nohou, jež jenotn nevraživostí
a vypočítavou podporou evropských velmocí
dosud nevypověděly složbu. Kdyby se byly dě
jiny vytvářely přirozeně, kdyby evropské státy
chtěly podporovati pokrok, pořádek a právo
upřímně, ta by již dávno bylo po násilném,
apátečnickém a krvavém režimu nástapců Mc
bamedových veta. Velmoci však (mimo Rusko)
loštily otázku tureckou vždy 3 bezohlednou
vypočítavostí, se vzájemnou žárlivosti, 8 oba
vou, aby nevznikl na Balkáně, svědka to nej
větší krvelačnosti turecké, větší samostatný
stát slovanský. Balkán se rosparceloval na
díly, které samy o sobě proti Turkům měly
málo moci. A značná část Balkána až k moři
Jaderskému ponecbána i po válce rusko-tu
recké pod mocí Porty, aby Jihoslované se všech
stran byli střeženi, aby byli adržování dále
v šachu.Ovšemže si svojivlídnostk Turecku
daly velmoci důkladně zaplatiti. Upevněn an
glický vliv v Egyptě, poskytnuty velmocem
obchodní výbody atd. Jiboslované pomáhali si
za souhlasu Roska na vlastní pěsť a ne vždycky
šťastně.

Evropa čím dál lépe mohla viděti, že i
samým Mohamedántm dosavadní režim v Ta
recku stává se nesnesitelným a že by bylo
nejvýš prospěšno všem poddaným Porty bez
rozdílu vyznání, aby zavládl v širých krajích,
zamořených Islamem, pořádek zcela nový.

Dějiny sultánů tureckých jsou prosyceny
krví tolik, že žádný trůn dynastie jiné tolik
barbarských násilnosti neviděl. oku 1876,
kdy povstání ujařmených křesťanů se šířilo,
přinocen byl od mladotorků eultán Abdul Aziz
k odstoupení ve prospěch Murada V., k vládě
úplně neschopného, Abdul Aziz ke všemu ještě
zavražděn. Za tři měsíce již svržen i Morad a
za jeho nástupce prohlášen bratr jeho, nynější
sultán Abdol Hamid II. Jest věru s podivem,
že za vylíčených okolností nynější padišah tak
dlouho na trůně se udržel, Ovšem sultán
osvědčil velikou chytrost v okamžicích nejvář
nějších. Když nalehaly velmoci na reformy, dal
na oko ústavu; papírem se slibovala zodpos
vědnost vlády, rovnost všech občanů před zá
konem, zlepšení financí, odstranění zlořádů ze

lOFEUILLETON
Dvojnásobná výhra.

»Teda zejtra poženeš naši stračenu na trb;
to ti povídám, ať ji prodáš, dobře prodáš! AC se
mí s ní domů nevrátíš. Krmení už dochází. Ach,
ten suchý rok nám dal!« Stará Luskounová by
bývala nejraději šla na trh sama, Luskoun byl
slíva; co se mu neřeklo a neukázalo, neudělal
nebo popletl. A nejhůř bylo, když ho některý
známý vtáhl občas do hospody. Hned byl na měkko,
brebentil páté přes deváté, vykládal světoborné
myšlenky. Vyčetl do očí upřímně každému hostu
jeho chyby, pověděl všem otevřeně, co Luskou
nová proti nim má, až z toho byly velké mrzu
tosti. A přece jindy byl zcela zamiklý; jediná
společnice — mlčelivá dýmka — stačila mu na
celý den k ukrácení dlouhé chvíle, i kdyby sním
žádný člověk slova nevyměnil.

Luskoun sám znal dobře svoji slabou stránku
a proto do hospody zapadl málokdy. | teď si
dělal pevné předsevzetí, že po prodeji ani do
hostince nevkročí. Věru by byl spokojenější, kdyby
to všecko odbyla žena. Ta umí jináč s kupcem
pohovořitl Ale chudák obrazila si zle ruku, máji
zavézenou. A kdo ji mé v tak důležité fuakci
zestati jiný než její muž? — Však ostatně dostal
Luskoun před odchodem tak podrobnou a přísnou
instrukci, že mobl dobře pochoditi, kdyby si byl
jen polovic těch slov dobře zapamatoval.

Vykročil s pěknou, vzrostlou stračenou; když
se dojnice ocitla jiš v brance, obrátila se a téhle,
smutně zabučela. Hospodyni uképlo několik slziček.
Takové dobré zvíře, tak -sí na ni zvyklo a teď
musí do cizích rukou, snad ji docela koupí fezofk!

soudnictví, přístap křestanám do veřejných
úřadů a docela i parlament. Ovšem v okamžiko
příhodném zas všecko r. 1877zrušeno. Podivný
parlament zasedal jen dvakrát.

A sultán prováděl násilnický režim přes
všecky rány Torecku zasazené dále. Měl svoje
točně placené špicly, kteří denuncovali a Porta
trestala hned přísně každé sv.bodnější hnatí.
Vyteklo mnoho krve nespokojenců.

Přes všecky komplikace sociální, přes
všechny nárazy pos'opojící knltury vládlo se
dle „šeriata“, „svatého zákona“, utvořeného na
základě korana a sauny (ústního podání). Dle
práva šeriátního nemůže před soudem platně
avědčiti člověk, který Deuí mohamedánem;
žena nemůže též rovnocenně svědčiti; veškeré
veřejné soudnictví a politické zákonodárství
jest odvislé od souhlasu šeika il ielamatu, na
jehož soublasu v Torecku spočívá i ústava
z 23. prosince 1876. Všechny zákony,o kterých
by se i parlament uradil, podléhají kontrole a
dobrozdání šeika i) islamatu, dřív než sultán
návrh zákona potvrdí. Tarci Šeriátem odcho
vaní hledí na všecky nemobamedány i usedlé
jako oa oízké cisince, kteří jsou dobří jen
k sloužení „věřícím“, ani jich nezahrnují do
počtu skutečných občanů tareckých.

Konečně mladotorci silným rozběhem do
notili sultána k podstatnýca ústupkům od za
staralého práva šeriátního; vymohli jakousi
spolavláda lida, parlamentní zastoupení. Radost
jejich oetrvala dlouho. Tarečtí ulemové (thec
logové a zároveň právníci) utrpěli velikoa ránu
novým řádem. Vždyť státní právo tarecké bylo
před vítězstvím mladotorků v nejtěsnějším
spojení se staroislamským náboženstvím, bylo
výslednicí náboženských zásad. Proto echystáno
v Cařibradě krvavé pozdvižení proti mlado
tareckým vymoženostem. Reakce několik dní
triamfovala tak okázale, až se zdálo, že mlado
tarci pro přítomnost jsou úploě poraženi. Zatím
však v samém vojsku mimo Cařibrad propaklo
silné kvašení proti ulemům. Mladotarecké pra
pory zahájily z Evropy postup proti Cařihrada;
prohlašovaly 14. t. m., že oběsí všecky nepřá
tele konstituce, hrosily 16. t. m. sultánovi
asmrcením.

Dne 19. t. m. oznamovaly, že rozhodně
sultán musí být svržen s trůnu; den nato od
mítly hrdě sultánovy jednatele. Každý včera

S
Luskoun trhl silné provazem, kráva 8 hlavou sklo
něnou se dala vést na silnici.

Tentokrát v Skalkové byl trh veliký. Se
všech stran vedeny velké houfy čtvernožců, v měs
tečku mísily se blasy skotu a bravu v divou melodii.

Už na ulici boukl na Luskouna zakrslý, otylý
bandlíř Tlachač špekovým barytonem: =Co chcete,
strejče, za to tele? Co chcete bez handlu? Jen si
vyřkněte, ale poctivě, spravedlivěle A kulatý chlapík
s býčí šijí už »šacovale krávu na krku.

»Jděte o kus dále, bránil se Luskoun. »J6
vás už znám, s vámi se nesmlouvám.«

»Ale jen si vyřkněte, jsk povídám — bez
bandlu. V minutě si můžeme plácnout a máte
po starosti.<

»Teda pedesát!« prohlásil Luskoun obvyklou
tržní zkratkou.

*Za tohle?« roskročil se Tlachač, svraštiv
čelo u zdvihl dva prsty.

sAle co vás napadá, dvacet! Za to si můžete
koupitledatele;dostanetektomu kozupřídavkem.«

»Tady není žádný trh, rozumíte«, rozčepej
řilo se bněvivě peří na klobouku policajtově,
sjděte si hendlovat na náměstí.«

»Ale vždyt js nehandloval«, křičel Tlachač,

bez baadlu.«
»Jen jděte, strejče, na náměstíe, rozkazoval

znovu policajt. A Luskoun se stračenou se hnul
dále. Když ušel dvacet kraků, už zastavoval Tle
chač jiného strejce, který vedl statného vola: »Co
chcete, strejče, za to tele? Co chcete bez handlu?
Vyřkněte si hned, ale poctivě, svědomitě; můšeme
si plácnout v minutě .. .«

Ne náměstí byla zácpa. Sešly se houfy chu
dých domkářů, kteří dobytek prodati musili. Han
dlíři a řesníci tenkrát obcházeli prodavače pyšně,

čekal, že dojdou zprávy o nejhroznějších udá
lostech. Zatím však došla krotká sdělení, že
zatím mladoturecké sbory nevtáhnoa do Ca
řibradu, že soltán nemansí se vzdáti trůnu atd.
Jde nynío to, jak mladotarci vyplní sliby dané
srojencům — netareckým národnostem, které
přirozeně rozmach mladotorecký ve svůj pro
spěch podporovaly. Zatím za nastalých nepo
kojů řádí vrnádění Arménů a jiných kře-tanů.
Těžko předvídati, co všecko z tobo „tureckého
pořádku“ vyplyne. Jisto však jest, že doba
věkovitého, strohého absolutismu již jest přece
pochována a že po otřesech zavane v Tarecku
vzsdach čistší, osvěžující.

Volné listy,
Vysmání víry volnomyšlenkářské. Ale to jest

odpor, pomyslí si náš čtenář; avoboda myšlení
a vyznání víry jsou přece dva jevy, které se
navzájem vyločají, neboť v tom okamžiku, kdy
člověk přijímá za vlastní nějaké vyznání víry,
není mu možno mlaviti již o svobodě myšlenek.
Považaje-li člověk něco za pravda, pak notoě
to, co odporaje jeho vyznání víry. odmítá jako
nepravdu a pak ta tam jest svoboda myšlení.

Volní myšleakáři vyznávají nábošenstvé
„pravdy, dobra a krásna“ To jsou tři bohové,
které si postavili na oltář, se kterého odstra
pili Boha křesťanského. „To json trojí vzae
Šená božstva“, jak dí Mahomed volných my
šlenkářů, Haeckel, „před kterými poklekáme“.
Zol to ovšem velmi vznešeně, ale pod urči
tějším rozborem vyjímá se to neskonale směšně,
neboť dle skutečnosti klekají pánové před
modlami, které si sami zhotovili a které hned
rozpadávají se v trosky, jakmile je zdravým
rozumem počnemezkonšeti.

Pravda jest prvá bohyně volných myšlen
kářů. Ale kdo si avědomuje, jak voloí myšlen
káři ve své žhoucí nenávisti proti křesťanství
8 pravdcu zatáčejí a kdo ví, jak Haeckel sám
bohyni pravdy všelikými amyšleokami a pod
vody uctívá, ten záhy přijde věci na kloub
a vystřízliví s podivu, jestliže se jím vůči volným
myšlenkářům neopatrně nechal achvátiti. Jestiť
to zajisté přepodivná bobyně pravdy, která od
svých vyznavačů dává se takovým způsobem
octívati. Ovšem tato bohyně jest taká podle>
pohrdavě, jako důstojníci při přehlídce zajatců.
Který prodavač udal obstojnou cenu, už slyšej
z úst handlířových něco o zlodějství, stržnictví,
neo malenosti.

Už stál Luskoun v ohlušující melodii skoro
hodinu, když se hlásil první kupec, statný bandlíř
s malýma, šilhajícíma očkama. Plaménky pichlavých
oček utkvěly na stračeně: »Jářku, co pak za tu
jalovičkul«

»Sedmdesát«, nadcenil opatrně Luskoun.
»Chýýýle Handlíř mávl rukou a odcházel

beze slova. Pouze však třicet kroků, Holínky jeho
se obrátily, pomalu se šinuly zase k Luskounovi,
»Poslouchejte, strejče, povídám, slyšíte?« A handlíř
zdvihl jeden prst.

»Ale kdepak deset, zloději, to radši krávu
zabiju nebo někomu dém.«

»Pětku přidám, no — no, lakoto jednal«
"Ani řeči.« :
»No tak — nol« Handlíř zdvihl prsty dva.
»Šedesát, jináč není.«
»Dejle si teda to tele do salonu a vezměte

mu komornou! Víc nedostanete, to vám povídám
jako člověk poctivý.« Boty handlířovy zas šlapaly
bláto dál.

Za čtvrt hodiny byl tu handlíř zas: +Po
vídám, strejče. slyšíte?< Zdvibal tři prsty. Víc vém
ani princ z Bengálie nedá. Povídám svědomitě,
spravedlivě, poctivě.«

Luskoun zdvihl hůl: »A teď už dejte pokoj,
partyko, nebo . . . S vámi nechci žádný bandi.«

A tak stál Luskoun nevšímén jako plané
hruška v širém polipřes hodinu. Další kupci ne
byli o nic štědřejší. Podávali ještě míň. Už se blí
šilo poledne. +A já že bych to statné zvíře měl
prodat docela za stovku ngbo pod stovku? Ne —
toble neudělám, ať si řekne žena cokoli. Štejnt



toho. Již to jest hodně negalantní od ní, še jest
řístupna jem nemnobým vyvolencům, nebot,

jak káže její kněz Haeckel, „tato bobyně praváy
bydlí ve čhrámu přírody, v seleném lese, na
modrém moři a na zasněžených horách.“ Škoda,
še většina lidí všechen čas prožívatí musí na
málavou prací, aby si vydělala na vezdejší
chléb. Pak nemobou zajisté vydávati se Da
modré moře, nemohou stoopati na vysoké hory
a dělati výlety v solené lesy. Dosavad rosamní
lidé domnívali se, že náboženství pravdy jest
společné všem stejnoa měrou a še nemůže býti
výsadou peněžních pytlů. Nesbývá tedy všem
pracujícím a chudým nic jiného, než věřiti
volným myšlonkéřům a Haecklovi, co o bohyni
pravdy vypravojí. Jen kdyby nebylo té pro
žluklé otásky! Jest pravda, co Haeckel a volní
myšlenkáři o přírodní vědě povídají a co ta
pravda vydávojí? Což nebyl jiš často celý vě
decký svět svědkem, jak Haockol sa pravdu
vydával omyly, domněnky a lži, které skuteč
nost a přírodní vědy ze základu vyvrátily?
Anebo nebylo Haecklovi dokázáno, že a pří
rodní vědou zachází jako s voskovou figarou,
kterou hněte, jak kdy toho má potřeba?

Ale i základní myšlenka jest docela po
obybena, hledati náboženské pravdy v přírod
ních vědách. Ostatoě které přírodní vědy to
jsou: ty ze včerejška, ty z dneška anebo ze
dne zítřejšího? Otázka jest důležita. Neboť
tvrsení vědy včerejší jest vyvráceno vědou
dnešní, a co se dnes za přírodní pravda vy
hlašuje, bude do povětří vyhozeno vědou zí
třejší, o kterémž pochoda přesvědčuje nás sku
Šenost víc než dostatečně.

Jest zásadním omylem, přesné logické
myšlení volných myšleakářů velmi málo od
'poručujícím, když věda má platiti jako náhrada
náboženství. Pánové slyšeli kdeaj cosi zvonit o
náboženství vědeckém a ze svého fondu přiči

"pili k tomu tolik zmatků, že již nelze ani ro
zezost, zda sami jsou tvořiteli takových ne
smyslů, nebo zda nesmysly jsou otcem volných
myšlenkářů.

Čím zaměstnává se věda? S věcmi pří
rodními. Ale to přece člověku celému nepo
stačoje. Všechny předměty přírodní od bvězd
až k tomu nejmenšíma živočichu a nejnepa
trnější rostlince, všechny věci, se kterými obl
rají se vědy ostatní, neznamenají však docela
nic vzbledem k otázkám, o které běží člověku
zásadné a především. Člověk chce předem vě
děti, proč jest na avětě, zda zahyne beze stopy
jako jiné organismy přírodní, nebo zdaž ma
Bobem určen život ještě za hrobem, zda mravní
snahy, jež doporoučí ma hlas evědomí, jsou
odůvodaěny či nikoli, slovem, zda vše to jest
pouhým snem či má určitý smyel a účel. Jako
žaludek potřebuje stravy bmotné, tak i tyto
veliké životní otázky žádají svého pokrmu,
kterého však věda nemůže poskytnouti. Tady
odpovídá jen náboženství. Jest hrob zakonče
ním všeho života lidského, všech jeho zápasův

"a tužeb? Co může věda o t.m brobu říci?
Ona kopnstatnjíc mrtvolu 8 jejími prvky, kosti
a lebku, víc osnámiti nemůže. A přece, kde
věda se svou latinou jest v koncích, přichází
návoženství a ukazaje cestu k Boha a věčnému
životu.

Nechť volní myšleokáři evůj vědecký krám
=—

by mě hubovala, kdybych prodal tak lacinos, u
važoval amutný Lyskoun.

Trb se prázdnil, Luskoua se hnul se stra
čenou taky. Měl žízeň, jako by byl šel půl dne
Saharou. Zapadl do bospody a pil na zlost. A
když tam vkročil jeho dávný přítel Růžek z Ká
conic, bylo jisto, že se hodně zdrží. »Taky's,
Honzíku, prodával, viď! A prodal's«, zavedl hospo
dářský rozhovor Luskoun, pozoruje řetěz otočený
kolem prsvu Růžkových. »Prodal, hochu, prodal,
ale tři desítky ke všemu na krávé prodělal. Já
jsem oešťastný člověk, Acb, žena bude vyvádětí
A nebylo vybnutí«

>A já jsem neprodasl; taky chyba. Manča
bude bručet zle.« Kmotři stýskali dál, srdce jim
měklo. — Za dvě hodiny se sebrali a krokem
trochu vrávoravým se stračenou kráčeli po ulici
do kopce. Měli na půl hodiny cestu společnou.
Hovořili horlivě, rozkládali rukama jeko v parla
mentě. Když zahýbali k lesu, posteskl si Růžek
znovu: »Ach, já chuděra nebobál Takový pakatel,
jak jen přijdu ženě na očil Já mám ve všem ne
štěstí. Počkej, to jsem ti ještě nevypravoval, jak
mě jeden ničema před půl rokem okradl. Jdu
z trhu z Kvasonic. Na silnici leží hodně naditá
stará taška, dobře obvázená. Myslím si: Tu tašku
s penězi jistě neztratil chuděk. Honzíku, můžeš

. se -teda obohalitl Podívám se dobře kolem sebe,
sdvihnu tsšku. Sotva jsem udělal pět kroků dál,
už v křoví za mnou vynořila se ježatá hlava.
»Strejče, já tu tašku viděl taky; měli bychom se

sdělit. Ale, jak vidím, jste človék chudý, patřěbný.
Teda dejic -sspoň pětku, tašku schovejte, a já
budu -ticho jako ryba. Poslechl jsem. Aje když.
-em v jJevegrayázky odbezal, najel jsem v Cušge

„jenom (ghughvalec starého :papítu. To všecko na
„gafičil-jen „nawědomitý -zloděj Z ktojím číhal,
kdo mp ssddnena vějíčky. Pravda, pak jsem 56
mapomači, žejsémto taby galogšil,«

doporoučejí sebe hlasitěji, nic nermění na sku
tečnosti, še jejich vylošené věsi jeva bescen
nými pobérky á nikoli pravdau, neboj pravda
Jest nesměnitelná a nesmí se dnes nebo sítra
vyměňovatijako kabáty. A s tobo jdena jero,
še modla jejích vědecké pravdy jest dutá aže
jejich sudy jsou prázdné, protože tolik blučí.
-| „Ndbošenstoí dobra“. Zase blyskání skleně
non perlou. Náboženství dobra u volných my
šlenkářů jmenuje ae vlastně humanita, kteráž
jako láska ko bližnímu pochází z náboženství
Kristova, což sami přiznávají. Tím voloí my
Šlenkáři hásejí sami sebe přes palubu, neboť
má-li křesťanství mravooko, z níš ci sv6 „dobro“
musejí vypůjčovati, pak zajisté není tak ne
bezpečné,jak do celého světa píší a vykřikují...
A jsoa li volní myšlenkáři tak ohadí, še- jest
jim učení mravů čerpati z křesťanství, pak
nemají práva vychloubati se, že přinášejílidstva
něco nového a Inpšího, než-li jest mravouka
křesťanská.

Volní myšlenkáři hlásají humanitní lásku
ku bližnímu, ale zavrhují věroučnýjejí podklad.
To jest tolik, jako chtíti jablka a neuznávati
stromů, a zatím každý školák ví, že jablka ne
rostou ve vzduchu, nýbrž na jabloních. Jako
strom má kořeny, které přijímají potravu ze
země, tak i láska ku bližnímu a oběti e of
spojené kotví v půdě věroučných článků. Nechť
volní myšlenkáři vkročí do cely (jizby) některé
z milosrdných sester, oněch dobrovolných
slašek, které posvěcojí svůj život nemocem
chudiny. Nechť se ji zeptají, proč opustila na
děje světa a pohřbijs 8e v nemocnici, prostřed
bolestí jí cizích, poví jim své tajemství. Kdo
by také pověděti měl, ne-li oni, již mají ono
lásku, jejíž příčiny jsou bledány? Řekne, že
milaje Boha, protože ji Bůh miloval aš k emrti,
a že miloje lídi, protože Bůh, vzav na sobe
jejich přirozenost a umřev za ně, utvořil s nich
část své převelebné dobroty. A kdyby nebylo bý
valo Krista, nebylo ani milosrdných sester a
bratří, kteří lásku ku bližnímu, ta pravou ha
manitu tak zářivým způsobem akasojí. A proto
volnomyšlenkářská humanita, to náboženství
dobra bez půdy věroučné, nevytvořilo nikdy a
nevytvoří ani jedné milosrdné sestry ani jed
noho milosrdného bratra.

Jest tedy volnomyšlenkářská „náboženství
dobra“ poubým okázalým slovem a pouhým
stínem, neobsahojíc pravdy šivotmíani za mák.

„Nábošenství krásna“. Abychom si uvědo
mili, co volní myščlenkářináboženstvím krásna
rozumějí, jest třeba zkoumati jejich úmysly
vzhledem ko křesťanským chrámům.Dle Haeckla
musejí se obrazy a kracifixy z chrámů vyhoditi
a na místo nich třeba tam umístiti umělecké
sobrazení přírodních krás. Pod okny kostelufti
třeba postaviti štíhlé palmy aakvaria, vnichž
divák pozná, co vše v moři žije. Na místo
bohoslužeb budon se divákům předváděti avě
telné obrazy, představující slunce, měsíc a
hvězdy. Tedy člověk ve svém strádání život
ním má býti potěšen a posílen pohledy na ob
rasy přírody. Ale to je hoduě starý recept, který
ta volní myšlepkáři podávají, neboť již staří
pohané podle něho jednali a udtivali posvátné
stromy. Leč toto náboženství krásna asi nebylo
valné, když pohané hned je opustili, jakmile

|
sA js zas, Honzíku, jsem měl jiné neštěstí,

Šel jsem platit daně za sebe, Koledu a Lejbance,
Zríštmí mě v městě svetili, sedl jsem ke "kartám
— a nešťastně. Daně pryč! Pak se žena divila,
proč za měsíc za prodanou krávu přináším jen de
sítku. Musil jsem se vším ven. Acb, žena ti mně
celý měsíc zpívala, div že jsem se nezbláznil.«

s=Hm, co pak ty; můžeš si už něco dovolit.
Máš jen jedno dítě, pole víc. Ale copak já? Pět
krků živit! Kdo by to jen vydržella

»Pravda, hochu, máš se zle, moc zle«, kýval
blavou vrávorející Luskoun. »Hned bych ti po
mohl, jen kdybych trochu věděl jak. Vždyť jsme
se vždycky měli tolik rádi.c

Stračena zabučela, kmotři se vláčeli lesní
cestou. sÍ bele, co to tu ležíl Někdo ztratil pa
klíček cikorky a jaký veliký«, ukazoval Růžek,
»Nejlíp do tobo kopnout, cíkorku nikdy nemohu
ani viděta

»No —no, kopnout, to nes, blábolil Lus
koun. Taky nevidím cikorku nikdy rád; ale proč
kopnout? Radši ji zdvihní. Může ti být dobrá.«

»K ničemu dobrá«, mávl holí Růžek.
sA jk ti povídám, že by se ti ta hořkost

proměnila v sladkost, kdybych ti něco pěkného
pověděl.« V obtížené hiuvé Loskounově probleskl
nápad.

»I neprašl«
SA — co, komaráde nejmilejší, jeď“ ti do

kážu, jak tě mám rád. Já krávutolik pepgtřeboju,

"Ty pějsképenfze máš, s mšš taky -krávol Je ti

Růžek sice větěl, jek serád Luskoun v
jářetjém s(avu "vvází,ale "redď,přecejenom vyjeveké |

ob ry
čen eko pikaěkutřoje,-

|
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se objevilo me světě křesťanství. Konečně nat

lidé norddoby, snamenítí skoamotelá, krásamipřírodníminebyli nepokojeni,nobot přes mnohé
cesty, aa nich prohlédli ci všechny dívy naší
seměkoule, naevali život „velikým nesmyslem.“
Tak oa příkled spytatel přírody Alezanfer

Humboldt ve svých pamětech píše: „Život jestvelikým. nesmysíem. Kdyš člověk. osmdesát
roků se namáhbéa skoumé, musí na konec 90
přiznati, že ničeho se medodělal a mic novy
skoumal. Víme, proč jsme na světě? Všechno
jest mysliteli hádaakou, a největší štěstí jest,
paroditi se blbcem.“

Takovým-li jeví se „náboženství krásna“
a pozorování přírody velikým spytatelům, kteří
takořkazoutaletvípropadají,pakať'sije hesky
pro. sebe sachovají i volní myšlenkáři, nebo£
nemají, čím.by se chlubil. S takovým dřevě
ným železem. nemůže nikdo s lidí v životním
boji 6e probajovati. Říkati člověka, jenž v utr
pení k Bohu volá: „nstaň a raději pozoraj tyto
krásné květiny a.rostomilá zvířátka, hemžící
se v akvária“, není posílením, ale — pastým
výsměchem.

Smysl jest jasný: s přírodalch krás nelze
sestaviti žádného ospokojajícího náboženství.
Ale takó ne z krásy amění. Dokladem toho
jsoo. pokusy ve Francii, kdež, dle ovédeotví
samých listů: socialistických a pokrokářských,
přes všechen „náboženský kult umění“ duše
zívají nudou. a prázdnotou.

Návrh, aby se omění stalo náboženstvím,
vyšel z hlavy D. Strausse. Strauss radí, aby.lidé,
na místo poslouchati kazatele v kostele, četl
básně, bavizí se na koncertech uměleckými hu
debními kusy a napájeli svůj krasocit malbami
a sochami. Ale stačilo vše to Stramesoví 84-
mému? Nikoli. Potřásal hlačně zbraněmi jako
Goliáš a zdál se býti statečným. „Žijeme tak
Šťastněl“ říkal před kulisami, ale za kulisami
ve svých důvěraých soukromých dopisech byl
schoulen a rozerván až běda. Kdyby nábožen
ství uměleckých. krás bylo tak uspokojojícím,.
pa< zajisté sochaři, malíři, básníci.a hudebníci.
byli by lidmi nejšťastnějšími. Životopisy jejich
však o tom nevyprávějí ničeho. Za všechny
mluví Michelangelo, který vyznal, že ho ani
mramor amibarvy nenspokojisya še musildoši
nasycovati láskou k Bohu s mysl nořiti v Ukři-
žovaném.

Trojí náboženství tedy předkládají volní
myšlenkáři, ale třikrát badují na písku. Jest.
to tak příjemné rozvinovati | theorie o ná
boženství pravdy, dobra a krásna, ale postačí

by ibned, še honí pouhé stíny a nabírá řašetem.
vodu. Voloomyšlenkářeké tyto pokyny jsou
vlastně jistou odraudop eontimentality. Avšak
jako jest odpornou nasládlá sontimentalita v po
vídkách a románeck, tak odpazují í tyto rady,
zahalené v rosplislá slova bez moadrosti.
Ovšem jinak jest pánům vše jasné a prosté,
neboť jim jest svět rozdělen na dvě části:
jednou jsou voloí wmyšlenkáři A druhou vše
ostatní. Pozorovatel však vidí, še část voloo
myšlenkářská jest maloulioká, nebot jsou oko
váni v jediném úzkém a nezměnitelnémrá
mečku svých theoril, které postapam času tak

»Ach, ty moje srdíčko nejupřímnější«, vzlykl
bleženě Růžek, až ho slzy polily. «Teda se do toho
dám.« A už žvýkal, mhbouřil oči, dělal peprný
obličej, uškliboval se. »Brr, ale taková bořkostle

sJak povídám, musíš sníst všecko. Jináč pros
bráše, smál se Luskoun,

«Brr, no už jím dál. Jako bych už v sobě
měl půllit: pelyňku.« Když už spořáda) přes po
lovic hořké kávové přísady, prohlásil: »Ach, ka
maráde, ty jsi kruták. Tohle všecko že mám ještě
sníst? Máš svědomí? Co z toho budeš mít? A —
víš co? Když jsi mě tolik vytrestal, já se vsásím
taky. Dokoušeš-li sám pořádné ostatek, krávu ti
nechám. Slyšíš přece, jak chudinka bučí, hubuje,
že má jít od tebe.«

V spletené hlavě Luskounové taky trochu
rozbřesklo. +A já to dokážu«, postavilse brdinsky,
sabys viděl, že nejsem taková slíva jako ty.«
Vzal cikorku — a taky dojedl.

eNo — to jsme si pochutnalis, -kýval hlasou
Růžek. »Jen když jsme oba za tak krátkou chvíli
vybráli po krávě, Drželi jsme se obe jako rytíři.«

»Gbýfý, teď je jenom potřeba objevit ještě
psklíček jeden, aby jedna stračena pšibyla«, anbil
se Luskoun. Dost jsme vydělali za (u chvilku,
pravda. Ale když ten handl byl přece nějak:dinpý
Nač jsme, kamaráde, zlestoé tu cikorku jetili?
Proč 'jsme se pustili do takové -bořké.hosting-le

sMáš pravdu, mač jeme se tek potreataliř=
Když se žena Luskounova dováděle: z.druhé

ruky'o sázcesvého muže, rozčililase zle; (bylo
jestě štěstím, že měla pravici pbrašenmu, :olbrá
samou. Luskonn'se, stydělmoc, -kdyžse mu-Jidé
"vysmívaálipro takový -ohomiik«. :Zaříhal ae,:keu:ci
dá největší pozor,-aby::5as někdy nebyl »příčinou
tek hibené !brojsásbbné výhry. A Lyskounko

-brsykajíenároví“odpaole -Jen dyt tecpořneo-bář.
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Antimililarism. Já, ty, on — všichni jetáo
proti válkám a proti bitevníma vraždění, neboť
nám to vouká mravní přesvědčení. Jsme také
proti vydržování velikých vojsk, proti obrom
ným peněžním nákladům na děla a pušky, pro
tože tím trpí blahobyt lidu. — Tak můžeme
mluviti theoretioky, ale něco jiného jest, je
stliše problédáme k otázce prakticky, či ji

nými slovy, jestliže zajistých daných podmínek můžeme právě tak bezpodmínečně se
vyjádřiti. Dejme tomu, že jsme poslanci na
říšské radě a že se náto naskytá příležitost
svými blasy rozhodovati o povolení nebo ne
povolení peněz na výzbroj vojska. Ta zajisté
rozhodně promlovíme proti brůze válek, jež
jsou pohromami iidských životův a statků, ale
nemošao nám nerozhodnouti se pro notné vý
daje na zdokonalení výzbroje, když víme, še
avi v jednom ze sousedních států neodzbrojují
a kdyš jeme přesvědčení, že stál, v němž ži
jeme, i proti vůli většiny obyvatelstva můža
býti k válce přinacep.

Žádná otázka nemůže býti řešena v po
kojí za psacím stolkem bez spojitosti 8 mno
hými jinými otázkami a tisícerými vztahy, které
byť zdánlivě snad nevynikaly na povrch života,
přece mají svůj určitý vliv a platnost. Života
se všemi různými okolnostmi nelze rozstříhat
a ústřižky uarovnávat do škatulek. Nelze říci:
tuble jest ta a ta otázka a já ji rozřeším takto
a jsem přesvědčen, že tak bude dobře. Ovšem,
ty jsi ji enad rozřešil způsobem příjemným 4
uklidňojícím, ale jen ve svých úvahách anebo
snad na papíře, kdešto skutečnost valí se svým
proudem a nezastavuje se u tvých hezkých
myšlenek. Kdyby bylo lze takto upravovati
veliké bolesti člověčenstva, byli bychom dnes
již bez starosti, neboť před námi žilo již tolik
výtečných lidí a hlabokých myslitelů, stát
níkův a politiků, kteří již dávno vše to býli
by urovnali.

Otázkazbrojeníjestoo společnouvšem kulturním státům, a se dnesvěci
mají, lze anad tu onde ojediněle zamesiti tálků,
ale sbrojení nezávisí již na vůli panovníkův a
Jejich ministrů. Zbrojení jest důsledkem mezi

národních vstahů, je cích se docela nezávisle od přání vládce1 tobo nejmíramilov
nějšího. A není jedna přílina, nýbrž jsou steré

říčiny, které se shlukují a vytvářejí ten po
itný stav zbrojení, který odporuje sdtavému
lidskému rozamu. Příčiny zbrojení náčínají jit
od prvých počátků kultury, postupem času se
brpmadi, saplétají a často hledajícíma zate

ují se tak, že nelte jich vůbec stopovati.
Jest to dlouhé, temné a úžasně pásmo příčin
a není divu, Ze jejich umyslu drahdy nepocho
půjeme. A čím více se namáháme, abychom
rozomně vysvětiili smysl těchto sjevů v dějí
nácb, tím stávají se pró náš nosmyšinějšími a
nepochopitelnějšími.
-A0 s ničeho mio politický demagog

pojme myšlenku, že zbrojení se odatraní protiilitaristíckou sgitácí v mMdoži a vojska a še
není k tomu nc fjisého potřěb?, než nějakého
tajného spolku anebo tiskoviny, Tak složitý
sjev epolečéňský, jako jest zbrojení, jehož
vrstvy ukládály se ataletfimí, chtítí rozřešítí
kůsem papíra, jest nerorýmnou Mmalicherností,
která vidí jen na špičku svébo nosu a která
nesmyslnost svých pokusů nedovede aútichápati.
Nejhorší však jest, še ubohé oběti masejí py
kati, kdežto vůdcové se schovají. Kdo by chtěl
dnes militarism stávající zničíti, otevřel by
brábu militarismu covémo, tyranskémhua smat
kům nedozírným.

Vláda, byť každý její člen byl osobně
odpůrcem zbrojení, proti tukové sgitaci sakro
čovati mosí, protože Jest výrazem a strátkyní
hromadného životá 8 musí tedy nevybnutelně
brániti potřeb jeho a plníti zákony, které se
vývojem v tomto hromadném životě vytvořily.
Ruský car Alexander III: jenž posoa! hrůzy
sabíjení lidi ve válce recko-tureoké, stal se
zásadním nepřítelem kaňdé vátky, ale nikdy

taristíckou agitaci. Proč tak neměřsil? Protože
nemohl pro zájmy, které stály pevně mimo
jeho vůli. Zbrojení jako stav obecný a společný
všem kaftarním společtostem moblo by se
smenšovati a odstraňovati zase jem obecně a
společně, ale ojedinělé pokusy v jednotlivém
státě, vymyšlené často jem k tomo, aby sa
městnávaly straau a svyšovaly její důlešitost
a popularitu, jsou nebezpečnou hrou, ve které
Desvědomitéě a nesmyslně dávají se v čano
existence, které mají v životě před sebou za
isté rozumnější povolání, než chtít zeď pre
rážeti hlavami. Bohužel, že všechny české no

možnosti, aby takové nezdravé sjovy po práva
odsoudily.
před ztrátou popuhrity, který českému ná
rodu tolik škod již nepůsobil a byť nebylo
pravda, že pštros, chtěje se ochovati, strká

hlavu do písku, dělají tak přece mnohé no
viny, které nesmyslné věci bázlivým mlčením
ve vsrůsta podporojí. Nehledě ani k osobním
strátám postižených romantických antimilita
ristá, mlaví tu sájem české politiky, protože
Němci každý takový skutek dělají nozvratným
majetkem historie a vytloukají z něho proti
nám politický kapitál. Nepřízeň jejich jest
puntičkářem, který stále něco na účet náš za

pisaje pod záblavím „rosličnosti.“ A byť to bylysto jen maličkosti, celková suma přeceroste,
zejména když uloví tak vydatného kapra anti
militaristického, s kterým jejich lidé na pří
slošných místech dovedou se v čas pochlubiti.
Tady má býti strážcem soudná česká veřejnost
a zejména avědomitá žurnalistika, aby nedo
spělí chlapci nebřešili na úkor národa. S de
monstracemi protiburšáckými to bylo právě
tak. Křiky, plané rozčilování se, neprosíravá
rozborlenost! A kdyby byli bnršáci bývali igao
rováni nebo zesměšněni, byla otázka rozřešena
nejlépe a nejrozumněji bez oněch důsledků,
které politickou posici českou tak zneenadnily.
Ale u nás osbývá se rozamu teprve, když 8e
vycbází z radnice, či jinými slovy, přichází se
vždycky s křížkem po fanuse.

o s“o

„Vojna a Mé“. Jest to název slavného
románu Tolstého,lacině vydaného u Otty. Jest
si přáti, aby knihy dostalo se do rakou ka
idému českémo iateligenta, jenš míní dacha
svého obohatiti vážnou četbou a nazírati nu
život v plné jeho pravdivosti a výzpamo.
„Vojně a Míru“ ze srětuté literatury lze po
boku postaviti toliko Hogovy „Bídníky“, taktéž
knihu úžasného myšlenkového bohatství, která
však, ačkoli čtenáře co chvíli novými a pře
kvapujícími paradoxy zahronje a grandiósními
obrazy uvádí v zasloušený podiv, přece neprc
niká k nejdůležitějším otázkám života (tek
opravdově, jako román Tolstého. Nositálelh
hlavní myšlěnky jest hrabě Pierre Beznobot,
jenš bledá smysl šivota a jenž nosí v duši své
snepokojující otázky: proč a kam? Prochází
nádhernými salóny, v nichž šamí duchaplné
hovory, vybledává spřízněné duše, jde na bo
jiště u Borodina, pozoruje vojáky, zkoumá lid,
ale nikde zevnější život neutápí jeho snahy po
proniknutí oněch důležitých otázek, která stále
před ním se vznášejí á stále znepokojůjí. ALE
prostý mušík Karatajev, s nímž sdílí útrapy
ve franconzekém zajetí, nevědomky řečmi a
skutky svými odhalí mu smysl života a odpoví
na ony otásky. Odpověď vyznívá čistě ve smyslu
křesťanského náboženství. Po návratu ze zajetí
Pierre Besuchov má již přesvědčení, že pro
toho, kdo v Boha věří, oněch otázek vůbec
mení a jsou již také zbytečny.

Zajímavo jest, jak Tolstoj hledí na tak
zvané goniální vojevůdce a na osnovatele bi
tevních plánů. Řekněme skrátka, že se taktice
a strategii směje a dokazuje, že ce žádný z bi
tovních plánů ve skatečnosti neprovádí a ne
může se ani provésti. 8 Napoleona, © nímě
ruský národ v roce 1812 měl tolik co činiti,
strhuje Tolstoj všechna gloriola. Slyšme:
„Úlově« bez přesvědčení, bez zvyků, bez po
dání, beze jména, ba ani ne Francouz, prosu
puje se, jak 50 zdá, nejpodivočjšími oahodi
lostmi, mezi všemi stranami, hýbaj'cími Franeif
a nepřimykaje se k žáďuó z nich, vyšvihoje
se na vynikající místo. Nevzdělanost draht,
slabost a nepatrnost protivníků, nelíčenost lži
a skvělá a sebevědómá obmezenost tohoto člo
věka povýšoje ho v čelo urmády. Nesčetné
množství tak svaných nahodilostí ho všade
provází. Pokasy jeho, změniti předarčenou mu
drába, 8e nedaří: nepřijímají bo do slažby
v Rosko, a oedaří se mu -szískati postazení
v Torechka. Onen ideál alávy a velikvsti, epo
čívející v tom, že nejen nepokládá pro sebe
pic za Špatnost, ale pyšní ve každým svým
sločinem, přikládaje mo nepochopitelný, nad
přirozený význam — tento ideál, který měl
říditi tobuto člověka a 9 ním svázané lidi, vy
tváří se v Africe. Vše, cokoli činí, se mu daří.
Mor se ho nechytá, krotvst vraždění zajatých
6e mu neklade za vina. Chblapeoky neopatrný,
bezdůvodný a oešlechetný jeho odjezd z Afriký
od uoodrahů v neštěstí se ma klade ga zá

olabo, a opět ho nepřátelské loďstvo dvakrátpropase. Nemánijského plána, všeho se bojí,
ale strany v Paříži ee ho chápou a šádají jeho
účastenství. On jediný se svým v Italii a
Egyptě vypracovaným ideálem slávy a veli
kosti, se svým šíleným sebezbožňováním, se
svou drsostí v páchání zločinů, se svoa apřím
postí ve |ší — on jediný může omloviti to, co
se má státi. Je nezbytný pro toto místo, jež ho
očekává a proto téměř nezávisle na jeho vůli
a bes obleda na jeho nerozhodnost, na nedo
statek plánů, na všechny chyby, které dělá, je
vtažen ve spiknutí, jehož cílem jest smocniti
ce vlády, a spikaoatí jest věnčeno úspěchem.
Nahodilost, miliony nabodilostí dávají mu moc,
a všicbni lidé, jakoby se smlavili, spolapůsobí
k utvrzení této moci. Ale pojednou místo
oněch nahodíloští a genfálnosti, jež hotak dů

aledně provázely nepřetržitou řadou ús
k předarčenému cíli, objevuje ee nesčíslný.
počet opačných nahodilostí, od rýmy u Bore
dina do mrazův a jiskry, jež zapálila Moskva;
a místo geniáloosti se objevuje hloupost a ni
čemnost, nemající příkladů.“ Však dosti, masili
bychom citovati celé stránky, na nichž Tolstoj
provádí důkaz souda svého o Napoleonovi, 8
proto, jsk jsme již z předu řekli, nejlépe bude
aby si každý takové zajímavé vývody přečetl
v knize samé a rozhodl, pokud mu možno

s charakteristikou Napoleona pouhlasiti. Aspoňtolik pro každého jest jisto, že všechny chvalo
spěvy na Napoleona šířené zejména z Francie
musejí se přijímati s příslošnou rozvahou.
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J= PAŽOUT,
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HRADEC KRÁLOVÉ,
: Velké náměstí, podsíň. ::

Specielnívazby DITRIGON,
stropní konstrukce PARSEMGON,
jsou praktické, trvanlivé, únosné a činí
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Obrana.
Kdo omýšli s menšinami dolnora

kouskými mpřímuě ©Dr. Černohorskýsát
konečně azoal, še po roúrové afóře ztratil dů
věru a svůj říšský mandát za Vyšehrad dal
voličstva k disposici. Odstoupivší posleneo
zastával čelné úřady výhradně z protekce svojí
strany. Jako eamostetný kandidát vvo,í kvali“
fikací by nebýval zvolen za vlivného činovolká
do šádné vážné korporace. Mladočeská straos
dobře mohla prohlédnooti, kam došla se svým
strýčkovatvím, jakou blamáš stržila podpíráníce
takového vypočítavce. Právem bylo od ní po
žadováno, aby svoji osadnoe cbyba odčinila
očistným skutkem v sújmu všěnárodním. Po
kání v tomto případě by nebylo žádojm
skutkem néčestoým, sískalo byjí i sympathie
Ozvalo se zdravé heslo: „Volte na místo
uprázdněné po dra. Černohorském nejzdatněj
šíbo pracovníka menšinového z Vídně, který
místo zasóvání národnostních Štvanře ovojí
prací české menšiny spojoje, posiloje! Volte
muže, na němž nelpí ani stíno sobectví, který
naopak jest krajně obětavý I" Jak by to bývalo
beské, kdyby todíž mladočeší byli prohlásila
že očistí starý svůj kvas zvolením nezištnéhoj
všenárodního sastance! Vždyť dolnorakouský
odbor „Národoí rady české“ (tedy korporace
všenárodoí) sám prosil, aby jeho předseda byl
zvolen za Vyšehrad. Svorná volba toho kaadi
dáta by bývals důkladnou sprchouna vídeňské
požidovštěléliberály i křest. sociály. Leč—
pánové jinak osoudili. Tolik mandátů jm
r. 1907 sebránol| A teď ještě řijíto Vyšahrad?
Za žádnou cenu! A tak prohlásili kandidatura
Metelkovg. Proti ďru. Drozdovi postavili 89
též kandiďát radý, nár. sociální a rad. státo
právní. A tak měla Vídeň stkvostooau podíva:
noo, jak etrannické zájmy zatlačají u nás
smysl pro všenárodní prospěch. Papírové prog
testy proti zákonu cbystanéma Axmannem vyg
tištěny a — pak dost. Leč katolické strana
v zájmu českých menšin rozhodně prohlásila,
že kandidáta svého nepostaví, ale bude v04
liti dra. Drozdu. ,

Tadíž vlasteneckou akázašnost dokumen
tovala naše strana v Praze zrovna tak pěkně,
jako to účinila v zájmu všenárodním tak často
v Bodějovicích. — Ovšemnaši přítelíčkové
badoa nás prolhaně pomlouvati dále, jak „slo
šíme“ křesť. sociálům vídeňským. Zatím ore
nejvíc vídeňským něm. nacionálům slouží teu,
který v kritickém okamžiku, kdy může pro
epěti značné menšině úpěnlivě prosící, staráse
o sebe a rozeštvává národ. Vídeňská „Pravda“,
dne 17. dubna v článka nadepsaném „Jediní
opřimat“ nadšeně uvítaleroshodnatí výkonného



ebora strany katolické v Čechách s velikým
nadšením. Dr. Drozda dne 5. t. m. poslal vý
konnému výboru děkovný list, v němž napeal:
„Naplnilo nás zajisté sadoetačiněním nemalým,
že alespoň jedna strana naše národcí uvědomila
el zplna dosal: obromoý vlastního parlamen
tárvího zastoupení více jak půlmilionové men
činy české na Donaji, plné to dvanáctiny všeho
českého rcdu“. — A tak strana katolická do
kázala, že ji nejde s politický handl, o stran
nické prospěchářství, ale o spraved:ivou ob
rano utlačených pokrevních bratří.

Kde mejvíc potřebuje márodnost
mích štvanice mozi Slovany © „Nár.Listy“,
promlonvajíce doe 20. t. m. o brožuře Ant.
Žwana (O nevybuntelnosti | franko-roského

epolka), praví: „Ze spisku páně Žwanova je
pro nás nejzajímavější, co se v něm praví o
avobodných zednářích jakožto hlavních agitá
torech pro rozvázání franko-ruského a zavázání
frankc-německého spolku U nás je o Boučasné
čionosti tohoto přemocného tajného spolku
málo zoámo, proto vítáme každé poučení o ol,
Ale svobodní zednáři jsou také nejzuřivějšími

B sí vyrovnání raskc-polského.Hraběiří Mušinský ve svém dvonsvazkovém díle po
drobně vyložil celou machinací masonů (zed
oářů). Z korespondence korunovaných o80b
dokázal, že ještě na počátku r. 1860 císař Na
poleon samýšle) ozavříti spolek s Roskem oa
půdě rasxo-polskébo vyrovnání, ale svobodní
zednáři, aby to zmařili, vyvolali povstání
v Polsku r. 1863. Polští povstalci, vrhouvší 60
v nerovný boj beze vší naděje na vítězatví,
byli bezděkými a bezvědomými sedláky na ša
thovnici masonů. Napoleon III. všemožně od
polekého povstání zrazoval. Jím dána Bismar
kovi možnost vypatiti si od Raska — odměnoa
sa pomoc při potlačení polského povstání —
neutralita ve válce r. 1866 a záruka výcboduí
hranice r. 1870. Musunstvo je stejně rozhod
ným nepřítelem Poláků jako Rasů. Ono to r.
1904 sved'o Rusko do války s Japonskem.“
A čím prospějí svobodní zednáři, vystapující
G Nás pod jménem volných myslitelů, našema
národu? Jsou křiklavé doklady, jak němečtí
volní myslitelé jsou nejurpotnějšími nepřáteli

„našich přirozených práv. A v době, kdy do nás
"Od nacionálů německých kopáno jako do poro

benců, výbor německé sekce „Volné myšleaky“
schoval chytrácky protest proti tomato řádění
pod zámek, ač jindy plnou hrstí rozbazoje hu
maoitářské fráze. Zato však napsal německý
elon, „Volné myšlenky“ a spolubratr Wulfův
poslanec Herzog tutokrutá, vzteklá slova:
„Pé-t Gormáustva, která medvědy jeskyoní a
mamoty zničila, má Čecha ještě bezohledněji
skoliti, ježto jako páni a tozemci nad čistotou
w bezpečností země máme bdíti a ji před do
bytkem nové doby, t. j. před Čechy, sachovati,
neboť ohledy plalí sice pro lidi — ale ne pro
Čechy.“ Tedy Herzcg dal vytisknouti slova tak
eurové nenávisti, še by ovedla v úžas Iodiány.
A zda ho „Volná myšlenka“ za to volala k po
řádku? Volnomyšlenkářští židé dobře věděli,
proč jim nebylo radno uspořádati světový
kongres v Bada-Pešti a proč byla k tomu účela
z nouze dobrá Praha. Hlioka dle pravdy, bez
aejmenšího fanatismu prohlásil, že židé na Slo
vácku jsou vesměs v elužbách maďarisace. —
Nadto jest známo, že hlavními sloupy volných
myslitelů v Ubrách jsou právě židé. Báli se
tadíž důvodně chytří semité, aby veřejnost při

„4 příležitosti nepověděla hodně mnoho dooší
samým — israelským volným myalitelům.

Nedivíme se pranic, že „humánní“ volní
myslitelé v zájmo vlastním i v Raska ndržaojí
mezi Slovany národnostní štvanice. Potřebojí
toho, aby na účet Slovanů v kalné vodě mohli

-pohodlně lovit pro svoje protislovanské cíle. —
Až k vám, čtenáři, přijdon čeští přielobovači
aěmeckých volnomyšlenkářských židů s ploým
pytlemlaskavých slov a slibů, poukažte jim
pa. to, jakou ušlechtilou duši utvořila „Volná
eyšlenka“ z poslance a volnomyšlenkářského
agitátora Herzoga.

Jem chytře ma te! V předešlém čísle
„Obnovy“ napsali jsme úvodník proti cokro
varskému kartelu a proti těm agrárníkům,

kteří z kartela sit což přecerozhodněpozvalkaždý, kdo aspoň trochu dovede slabikovat,.
Nazvali jsme boj řepařůspravedlivým a přáli
jeme vítězství rolníkovi nad oukrovarníky.
A ejhle! Dne 18. dubna „Venkov“ balamatí
čtenářstvo, že „Obnova“ „přispěchala na pomoc
kartelu a líčí věci tak, jakoby řepaři(l?) ne
Gojovali proti ako. onkrovarům.“ Uvádímetoto

eepoctivé tvrzení na vědomí těm, kteří náš
článok četli. Agrárníci cšude vykřikují, že bo

jí toliko proti zneužívání náboženství. Katockému tisku však nechtějí dovolit, aby vy
elovil správný soud o těch akcionářských
agrárnících, kteří berouce užítek ze akartelo
vaných cukrovarů, zneužívají řepařské organi
ace na Bkoda boje rolníků, „Cep“ to vzal jejtě
obytřejí. Napsal drzon lež, že „hierarchie ve
shodě 6 kartelem roskásala svým listům, aby
psaly proti řepařské organisaci.“ Drzý pod
voduík «vřem neudává, kdy a která hierarchie

tohle učinila a která slova našich listů vůbec
svěděl, že jsme proti řepařské organisaci.
Ovšem, „Cep“ od podání důkazu uteče a vy
myslí si podvod nový. Agrární tisk už si lha
ním tolik nepomůže jako dřív. I agráraí rol
nistvo, dříve tolik důvětující, uvažuje nyní
prakticky a srovnávajíc práci agrárních po
hlavárů se sliby, čte až také hojně tisk kato
lioký. A tak pštrosí politika a spolehání se na
nemyslivost agrárních čtenářů ož málo pomůže.
Bylo by však neodpustitelnoo vinou, aby 8e
nepoukázalo na bru těch agrárníků, kteři ma
jice plná ústa proticakrovarnického boje, sami
bohatnou z akcif zkartelovaných cukrovarů.
Tvrdí-li „Venkov“ brdinsky, že „organisace ře
pařská nečíní rozdílu mezi karteláři a bezo
hledně je potírá“, tážeme se, proč nevyloučí
jednoduše ze svého středu ty četné agrároíky,
kteří z kartela tyjí? Akademické problášení
zde nepomůže. A my si přejeme, aby řepaři
zvítězili bojem soustředěnějším, důs'ednějším,
opravdovějším. Aoo, jen vzbůru proti všem —
i proti agrárnickým kartelářům!

UMĚL.PŘEDMĚTYAOBRAZY
RNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

o

s východočeskéknihkupectví .

B. E. Volmana
vt v Hradci Králové.

(Založeno r. 1862).
Nové jísdní řády.Telefon č. 17.

Politický přehled.
Dne 27. t. m. sejde se opět poslanecká

sněmovna. Vládní krohy představají si vývoj
příštích věcí na říšské radě příliš růžově;
předvídají, že české poselstvo. nebade Činiti
vládě obtíží, jelikož na denním pořádko budou
za sebon zákon o obchodních pomocnících,
drahé a třetí čtení předlohy o anoeri Bosny a
Hercegoviny a ozdravění zemských fiaancí. Při
všech těchto věcech nebade prý české strany
podniknat žádný krok, jímž by bar. Bienertb
byl donucen k odstoppení; teprv při rozpočtu
počne vláda měřiti své síly. Jest otázka, 00 se
stane s předlohou jasykovou a roshraničovací
pro království České, Němci usilují, aby 80 co
nejdřív projedosla v prvním čtení. Jako jsou
na straně české hlasy, še se proti této jazykové
předloze must vystoupiti co rejrázněji, také se
na drohbé straně množí mínění, aby Čechové ne
bránili parlameutárnímu projednávání Bienert
hových předlob. Tak hr. František Tbuo, býv.
místodržitel český, radí Čechům, jako bývali
vždy ochotni o dorozumění, af účastní se
také těchto porad a hájí v nich věcné stano
visko ové vší silou jak ve výboru tak v plné
sněmovně. Hr. Frant. Thon soodí, že Čechové
budou moci dosáhnouti, co prý jest v předlo
hách dobrého a zameziti uzákonění všeho, co
jest v nich zlého. Pro mír v zemi jest prý ú
plně lhostejno, před jakým forem se zahájí a
uskuteční, jen když bude vůbec dosažitelný.
Posl. dr. Fořt na schůzi ve Slaném problásil,
še ve příčině předloh jazykových paoují mezi
českými poslanci rozpory ne sice co do obsahu,
ale co do způsobu projeduávání, co do taktiky;
sám vyslovaje odpor proti projednání. Dr. V.
Škarda vyslovil se proti předpisování taktiky
českému poseletvu k Bienerthovým předlohám
a radí jednati o nich a dokázati jejich nemožš
nost a nepřijstelnost. České strany nejsou však
dosudpřipravenykúspěšnémuodraženínastá
vajícího útoku; s rozbáraností vtáboře českém
poěltají Němci. Jedoomyslností všech českých
stran a získáním ostatních slovanských zástupců
sestavila byse tu jistě rozpínavost německá.Sta
novisko českých poslanců na radě říšské enažil
ge na ochůsi ve Slaném vytknoati býv. ministr
dr. Fořt: „Mám za to, že nejsprávnější stano

říkat, my všechno rozbijeme, ale také noříkat,
my obetraovat nebodeme| A maše stanovisko
vůči vládě? Je pochopitelno, že my, kteří vi
díme ve vládě Bienerthově shoršené vydání
vlády Beckovy, musíme k ní zaujati také o
střejší stanovisko. Trvalé uklidnění poměrů sa
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vlády nám tak okatě nepřátelského kabineta
je oemošžným.“

Ve Vídní poutají zase pozornost maďarští
ministři, aby si tu vyontili ne-li samostatnou,
tedy aspoň kartelovou banku. Že byl právě
ustanoven gavernérem rak. uher. banky plno
krevný Maďar Popovič, to jest jim Ještě málo.
Pro naši polovici říše nemá společná banka
takového výsnamo, že by se k vůli zachování
jednoty musily přinášet ve'ké oběti, nač vlastaě
Maďaři počítali. A pak Ubři sami mají z jed
notné banky vátší prospěch než my; proto ani
v Uhrách nejsoa nadšeni požadavkem strany
neodvislé po samostatné bance uherské. Pro
koaličotí vládu a koaliční většina v aberském
sněmu stala se otázka bankoval příčinou krise,
jež asi bude rozřešena pádem miuisterstva
Wekerlova. Koraoa trvá při jedaotě rak.-uber.
banky a vláda nesmí přistoupit na nějaký
kompromis pod jménem banky kartelové ;
tím by Maďaři dosáhli, že mohou dle své chuti
re své kartelové bance hospodařit, m- pak
moseli bychom za jejich hospodářství račit.
Vyslovoje se j názor, že celá uberská krise
jest poubým pokaosem kvalíce vyvázovut ze
slibu danéh koruné, že koaliční vláda provede
volební „pra u. Nynější vláda chystá ae podati
demissi jn proto, aby pod jinou frmou vládla.
Volební oprava nebnde podána a příští volby
badoa provedeny na zákludě starého volebního
řádo. Maďaři jsou mistry v kličkování a v do
mábání se požadavků.

Rakooská vláda požádala mocnosti po
skončení spora se Srbskem a Černou Horvu,
aby vyslovily souhlas se zrašením čl. 26. ber
„foské smlouvy, jenž týká se Bosny a Herce
g»vioy. Nejprv odpověděly vláda německá a
italská ve smyslu příznivém. Nato i vlády
raská, francoazs4á a snglická projevily svůj
pouhlas se zrušením či. 25. berlínské srloavy.
Tím jest také formálně otázka bosensko-her
cegovská defluitivně vyřízena.

Z činnosti katol. spolků.
Okres. organisace katol. lidu vNev.

Bydžové pořádá v neděli dne 2. května 1909 o
10. bod. dopol ve dvorané „na Kopečka“ v Nov.
Bydžově velkou důvěrnou schůzi katolického lida
okresu novobydZovského, při níž promlaví o poli
tické situaci dr. Josef Myslivec, říšský poslanec
s Prahy. O legitimace blaste se u p. Josefa Šíra,
knihaře v Nov. Bydžové.

Organisnční schůze ve Vinařích m
Žlebů. Na Hod Boží Velikonoční pořádala 80 u
nás schůze za příčinou založení adražení mládeže.
Sobůzi zahájil vidp. Ant. Schreiber, vikář ze Žlebů.
Po zvolení předsednictva uděluje p. předseda Rs
lenec slovo vip. Mart. Kloudovi, kaplanu z Ronova
p. D. Vip. řečník nadšeně promlouvá o důležitosti
organisuce mládeže a dotýká se jmenovitě otázky
národní, náboženské, hospodářeké, kalturní a ko
nečně i ušlechtilých zábav, jaké má naše mládež
pořádati. Hlavní bod vrcholil v tom, že mámo se
snažiti, abychom z mládeže vycbovali pevné cha
raktery, lidi, kteří si váží vlasti, drží se své víry
a konají povinnosti atavovské svědomitě a jsou
poctivými. Jen tak může náš milý národ český, se
všech stran utlačovaný, dodělati se lepší badou
co>sti. Řeč trvající 1"/, bodioy přerašována byla
častým bouřlivým soublasem přítomných. Nadšený
přednes vlp. řečníka působil jako elektrická jiskra
na přítomné; také skoro všichni až ne několik dali
80 do organisace sapsati počtem BOčlenů. Zelené
Vinaře se dama11. dubna nějak povážlivě sačernaly.
Iaa— nedivme se! Díky „Štítu“ a našim ostatním
listům počínána více agrárních místech ovítati, že
ne Čáslavka víří místo boje politického boj proti
náboženský. Na jedné straně rosbodující vliv evan
golků t.j. agrárníků a stoupenců Volné myšlenky
a na drahé straně katolíků, t.j.strany katolického
lidu v Čechách. Milá oaše mládeži vinařská, bez
bázně a hany možné s Bobem ku předal! Schůze
ukončena za nadšeného zpěvu. Vsdáváme díky
srdečné našemu milómu vadp. děkanovi a p. sté
rostovi Krumlovi za uspořádání schůze.

Z Chotnsle u Čáslavě. Provedenásít
organisací národní katolické strany lidové doplněna
byla v neděli de 18. dubna organisaci v obcí naší.
Sešli se přátelé katol. programu z místa i četné
množství organisovaných katolíků s okolí, aby ae
semkli v pevný celek. O 8. bod. sahájil schůzí
vdp. bisk. vik. sekretář Fr. Jenček, vítaje přítomné,
jichž bylo na 300 a žádal, aby zvoleno bylo před
sednictvo a představil zároveň řečníka dp. Fraat.
Kobouta, prof. s Čáslavě,který uvolil se objasniti
program katol. strany a důlešitost i potřebu katol.
organisase ©Po svolení předsednictva ujímá 46

slora jmenovanýřečníkApe o tom, (0 jestorganisace vůbec, politická a odborová zvláště.
Nabádá, aby katolíci stávali se členy nejen org.
politické, ale i odborové a vysvětlaje v hlavních
rysech účel sdružení hospodářakého, všeodborového
a jab. spolku „Charitas“, pracojících v iotencích
besla svépomoci. Řeč jeho, přes %hodiny trvající,
sledována byla a naprostou posorností a plným
porosaměcím, jak to také výsledek ukázal. Na 60
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možů přistoupile k org. politické a slíbili vělebni,
"že postarají se o založení všeodborového sdružení
« adrožení bospodářakého. Všeodborové sdružení
po řeči p. prof. Kohouta doporončí vřelep.. Rel
ehelt, domkář, který prohlašuje, že po dlouhá léta
byl stoupencem strany soc. demokratické, ale masl
usnati, žeza takových podmínek dělníka nepojišťuje
žádná organisace jako sdružení všeodborové. Vy
bízí přítomné, abyse nebáli vatapovati do takových
spolků, neboť jenum proto se 8 námi nepočítá, že
nemáme kuráž. Jaku dělník prošel značný kue světa,
a přece poznal, že kdo se otevřeně k svým zása
dám hlásí, ten že má vážnost, třeba 6e mu z po
čátku smáli. Setrvá-li však, smích odpůrce přejde,
protožev stálosti je alla. Za potleska končí a aby
dal příklad, přistupaje prvofí. Když nikdo více se
k slovu nehlásil, zvoleni fankcionáři a schůze za
přátelské nálady se rozešla. Přejeme zvoleným
funkcionářům, aby dílo jejich se zdařilo a co nej
dříve vešla v život (dbočka všeodborová i hospo
dářské sdražení katol. zemědělců. Z lež Bůh!

Katolická márodní jednota paní a
dívek v Pardubicích sehraje v neděli dne
25. t. m. v místnostech měšťanské Besedy v 8 hb.
večer Štolbovo drama „Peníse.*

Sdružené spolky katolleké vTýništi
m. Orl. sebrají dne 25. dubna 1909 ve dvorané
„Panského domu“ v Týuišti n. O divadelní před
stavení „Z české domácnosti.“ Veselobra od dra
Karlu Pippicha. Meziaktí vyplní hudba ttebechov
ská. Začátek o půl 8. hod. večer. Ceny míst: I
místo 60 b, II. místo 40 b, k stání 20 h. Před
prodej lístků u p. Frt. Šedy, knibate na náměstí.
Po divadle bude následovati volná zábava.

Poděkování z Králové Dvora Pode
psaný křesť. sociální epolek pro Králové Dvůr a
okolí koná milou povinnost srdečoým poděkováním
katol. jednotě vTřebechovicích za dokonale krásné
provedoní „Plsmákovy dcery.“ Každý z účastníků
představení odcházel e přáním, aby co nejdříve
mezi nás zavítala. Za křesť. soc. spolek Fr. Malý,
t č. předseda.

Kelim. Čile počíná si zdejší spolek křesť.
sociální 1 v tomto roce. V únoru a březnu sebral
se svým mladým dorostem dvě zdařilá představení
8 Bice veselohry „Pan sekretář“ a „Nerozluční
přátelé.“ Obé veselohry byly velice krásně schrány
při hojné návětěvě obecenstva. —Členskou schůzi
odbýval spolek 18. dubna t. r., na niž přednášel
dp Holas va velice včasné a vbodné thema „Kal
turní boj ve Francii sa dnešní doby“ ©Předoáška
příklady a doklady propletená poučila členy ve
velice hojném počtu shromážděné, jak rafinovaným
způsobem jest lid katolický klamán a olapován o
svá práva.

Ka koupi

Hudebnin
doporučuje se eo nejzdvořileji

BohdanMoliohar
nakladatelství
závod budební

antikvariát

v EHradoiKrálové.
Zal r. 1808.

Zprávy místní a z kraje.
Pořad vísitační cesty J. Ex. nejdp.

biskopa dr. Jos. Doubravy: V neděli 26. dubna
v Železnici, 26. v Popovicích, 27. v Robousích,
28. v Radimi, večer vždy v Jičíně. Ve čtvrtek 29.
dubna v Lažanech, 30. dubna a 1. květnu v Láz
ních Bělohradě, večer vždy v Bělohradě.

Schůze městské rady dne 19. dubna.
Výkuz pokladní hotovosti ze dne 13. dubna vzat
byl na vědomí. — Poukáže se k příjmu obnos
K 44420 odkaz ve prospěch zdejších chudých,
učiněný p. V. Badeciusem, škol. radou v. v., mi
nulého roku zesnulým. — Požitek s nadace ka
novníka P. Jana Teuchla pro letošní rok vyplatí
se v obnosu K 400— p. Václava Plištilovi, krejč.
dělníku, saměstnanému u p. J. Michálka, a pošitek
s nadace tétéž, určené na opatření výbavy chudé
služebné, vyplatí se Anně Zumrové, slušce u p.
Dra. Fr. Pokornébo, c. k. okres. soudce. — Po
žitek z nadace Ranovníka p. Č. Pražského v obnosu
K 3604, vyplatí se sa rok 1909 Fr. Širokému,
oční u p. Ed. Švendy, trubl. mistra, — Statistický

Velkozávod krejčovský
pro pány a obchod ::
soukenický

výpočet železných nosičů pro novostavbu dvoapa
trového domu pí. A. Stejskalové, choti inženýra,
v Čelakovského ulici, byl shledán správným —
Na žádost podnikatelství staveb fy Kress a Bernard
za svolení ku položení polní dráhy na pozemcích,
ležících podél pravé strany Piletického potoka,
kteroužto drahou vositi se bude země, získaná
při regalaci Labe na staveniště pro budoucí ne

místní komiese. — Návrh instrukce pro pomocníka
živnostenského společenstva řezníků, ustanoveného
pro porážení dobytka na městských ústř. jatkách,
byl schválen.

Na katolleký sjezd darovali:Organisace
katol. lidu v Dol. Újezdě, Katol. spolek „Vlast“
v Sedlci a Kutné Hory p> 10 K. — Ducbovenstvo
vikuriáta ychnovského 162 K (vldpp. Ferdioand
Blecha 1i6 K; po 10 K: Vinc. Kleprlík, Josef
Čížek, Frant. Tomíček, Jos+f Pobl Lukavice, Karel
Fink, Václav Hvězda, Frant. Kráčmar; po ó K:
Pavel Rozínek, Dr. Tomáš Konřil, Fraut. Košťál,
Ferd. Audrlický, Frant. Kubánek, Josef Pohl
Liberk, Št. Bobek, Jos. Ró3sler, Jos. Pecháček;
po 4 K: Lad. Jelínek, Frant. Wolf, Jos. Rychter,
Jan Novobradský, Josef Dvořák; 2 K: Josef
Novák.) — Duchovenstvo vikariátu Litomyšlského
100 K (vldpp. Viček20 K; pol0 K: Čáp, Šimon,
Ktivohlávek; po 5 K: Štěpán, Straad, Macháček,
Klapálek, Kučera, Pachta; 4 K: Dadek; po
3 K: Sobola, Váňa, Dubec; po 2 K: Ďahsa
Novák, Nejmenovaný; 1 K: Mašek. —| Vldpp.
Frant. Vacek. bisk. vikář, děkan a farář v. v.
v Čes. Budějovicích 5 K, Jos. Winkler, farář ve
Vel. Logenici 6 K. — Zaplat Bůb! — Prosíme,
aby příspěvky pro ušetření porta sasllány byly
Cheky č 1701, anějící na jméno „Antonín
Hrubý v Hradci Králové“. Chekytyzašle
na požádání Biskupská kniltiskárna aneb Pří
pravný komitét ajezdový. Spolu snažně prosíme,
uby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy jen na
sjezd a nebylo chekem tím ani tiskárně ani ko
mukoli jinémo placeno; vznikajíť nám jinak ne
snáze veliké v účtování.

Kaneerty České Filharmonie vměst
ském divadle dne 18. t. m. čítati dlužno mezi nej
lepší prudukce letošní seisony. Ovšem, kdo slyšel
Filbarmonii za doby jejího rozkvětu, nemohl býti
spokojen 8 ledačíms — na př. 8 nestcjnými ná
supy, zvlášť ve dřevech, nebo neorčitou někdy
souhrou druhých houslí, co zavinil dirigeot upří
lišněním tempa. To ovšem vytknouti lze jen tě
lesu, které má nároky nejvyšší. Z drahé strany
nemobu zamičeti, že v dynamice činil orchestr
pravé divy, což hlavně platí o nástrojích plecho
vých. Umělci byli hlučné akklamováni a zajisté
právem. Návštěva obou koncertů byla ohromná.

Dr. Aligwis.
Místní edbor Ústř. Matice Školské

v Hradci Králové připravuje na den 19. května
t r. v městském divadle Klicperově divadelní
představení za laskavého účinkování „Dramatického
Sdružení Tyl“, kteréž sehraje velice poutavou ve
seloherní novioku. Zajisté obecenstvo zdejší bojně
se sůčastní a tím břivo)u svou na náš nejdůleži
tější ústav národní přispěje.

Okrašlovací spolek v Hradci Král.

řádnou valnou hromadu v mistnostech Bosedy. —
Poznámka: Nesejde-li se v astanovenou hodinu
dostatečný počet členstva, koná se valná hromada
o hodinu později za každého pošta přítom. členů.

146) nalezla u lesa na Hrázcedamské hodinky;
majitel je n ní ibned obdrží.

I. valncoa hromada odbývá katolická
mládež výcbodočeská tuto neděli 25. t. m. v Adal
bertina v Hradci Král. Promlaví na ní vsdp. ka
novník dr. Fr. Šolc a el. Kosařová. Začátek o půl
2. bod. odpol.

Zřízení ústavu ma výrobu dětskéh
mléka nákladem obce na návrh p. MUDr. L.
Batka schvóleno dne 6. t. m. obecním zastupitel
stvem v Hradci Král.

Divadelní společnost dramatické
umělkyně paní Harměky Procházkové
Malé, která zajisté známa jest co umělkyně prvého
řádu i aašema P. T. umění milovnému obecenstvu,
zavítá do Hradce Králové se svojí uměleckou dra
Žinou dne 2. května t. r. na několik pohostinských
ber a hráti bude v intimním divadle v „Adal
bertina“. Donfáme, še naše umění milovné obe
censtvo bude umělecké snahy této renomované
společnosti podporovati okázalou přízní a nenechá
si ujíti umělecké požitky, které nám souber paní
Marušky Procházkové-Malé přinese.

Výstup ma Wachátoln. Tuto vděčnoo
borskon tura na mohutnou skupinu Alp se strmými
skalami, velkými ledovci a bolými vrchy pohodlně
podniknouti a na úpatí tohoto horstva malebně
v údolí položená jezera a města prohlédnoouti může
kaidý, kdo navštíví ve doech 24. až 30. dubna £

R„pnoratma Národní Jednoty Severočeské v Hradciové.

Te na Žamberecku ještě nebylo.
Dne 18. dabna v neděli se na polích dvora Po
plaší oralo a selo. Pan nájemce bezpochyby nedrží
ani na církev ani na nedělní klid. V této době
přece rozbodně není potřebí vláčet dělofky země

.VHRADOI KRÁLOVÉ:

dělské i v neděli do tuhé práce Mezi venkovan
tento nový svyk způsobil spravedlivérostrpěení.

Skalka. Dne35. dubna — v neděli — o
10. bod. dopol. odevzdáno bade jubilejní vyzaa
menání císařské, zlatý kříž u koranov, slov p.
Dr. Bob. Porkrtem, správcem hejtmanství v Nov.
Městě n. M., vsdp Pavlu Rozinkovi, kons, radovi
a zám. kaplanu na Skalce. Ad multos annosl

Jaroměř. Katolická našeorganisace vyvíjí
neblučnou, ale sdárnou činnost. Uspořádali jeme
dne 12. t. m. přátelský večírek u „Zlatého kříše“,
který byl četně navětíveu jak mládeží tak starším
obecenstvem. Zábava vydařila se nad očekávání
stkvěle. Jen tedy dále horlivě ku přední

Zdechovice m Kladrab m. L. Dne12.
dubna t. r. uspořádána byla schůze včelařů v ho
stinci p. Sasimy. Schůze byla zabájena p. předse
doa po 3.hod. odpol. Jednatel četl z Č. Včelaře
obšíroou zprávu o poslední schůzi včelařů v Kla
drubech n. L. Potom p, V. Jarolím, předseda, před
čítal správy spulkové i z ústředí pražského a
kromě jiných zmínil se o krásné, bobatě illustro
vané, dvoudiloé čítance včelařské za 6 K, kterou
by měla míti každá škola. Pak o došlých semenech
medonosných bylin jakož i o valné hromadě vče
lařů v Praze. Mnobo jiných věol bylo projednáno,

Večírek ma rozlnnčenoa s vel. p.
Neskem v Hořicích. Dae 165.dubna uspořá
dán byl v Hořicích večírek na rozloučenou 8 vel
p. Noskem, který byl nstanoven kaplanem v Láz.
Bělobradě. Místnost na Doubravce byla naplnéna
příznivci vlp. Noska, kteří se slzami v očích se
loučili se vzorným kočzem, jenž horlivě konal své
povionosti mnohdyaž do úpadu; byl štědrým k chu
dině, byl ochotným vyhovéti každému, kdo jej o
nějakou službu požádal Čtyři roky byl vlp. Noeek
kaplanem v Hořicích a za ta doba získal 8i svým
působením a dobročinností i úctu odpůrců směru
křestanského. Neradi loučili se příznivci u vip. Noe
kem a přejí mu vtichém Bělobradé klid a spoko
jenost, po níž stále toužil.

Světské ošetřovatelky v okres. mo
unocalci v Pardub cích. Po odchoduřehol
ních ošetřovatelek « okr. nemocnice v Pardubizích
převezmou od 1. května t. r. místa jejich ošetřo
vatelky světské. Tak se usoesl okresní výbor a
vypsal také už na takové ošetřovatelky konkura.
Někteří páni z okr. výboru tážov se nyní, proč
daly řebolní sestry nemocnici výpověď. K čemo.
takové naivní otázky nyní? Proč nezavedli páni
z koratoria nemocnice spravedlivé a nestranné vy
Šetřování? Byli by méli bned zcela oficielní a
pravdivé příčiny odchodu. Toť přece zcela nemy
slitelné, že by se dotyční páni někoho báli anebo
se před někým krčili.

Z Čáslavě. Divadlo. V pondělíveliko
noční sehrána mimo předplacení Želenského vese
lobra: „Tažní ptáci“. Nalezla vděčného přijetí,
dík blavním interpretům al. Volfové a Bayerově
L. a pp. Jandovi a Pertoldovi, takže obecenstvo
pobavilo 8e dle své chuti a sváteční nálady. R.
dostvě vítáme celou řadu mladých oil, s nichž

některé vedou 8i Dadan zcela po domácko adávají.tím naději na slibnou badoucnost. — Slav
nost vskříšení vykonánabyla za jasné po
hody průvodem po náměstí a ve vzorném pořádku
četně přítomného obecenstva, o což hlavní sásluho
má p. pol. komissař G. Bayer. Okna téměř všech
domů byla slavnostně osvětlena a vděčně kvito

Ku slavnosti dostavily se všecky zeměpanské ú
řady, členové městského zastapiteletva a sbor dů-.
stojnický a dvěma aetuinami c. k. semébrany,
která poprve nastoupila 8 novou svou hudbou. —
Přednáška P. Svojsíka, k níž sešlo se
hojně přihlášek, byla v poslední chvíli odřeknute
pro neočekávanou nehodu zaviněnou prý dopravou
projekčního apparátu. Odložena jest na den 2.
května, na což obecenstvo upozorňujeme s přá
ním, aby pořadatelům rozčilení dvojnásobnou né
větěvouoahradilo.— Masenm Kaunickéhao
které úmrtím zakladatele atrpělo velikou škody,
má býti zreformováno. Podán byl učitelem p. Je
níčkem návrh o nové úpravé a programové změně
musea sl. musejní komissi městské, jež návrh tento
podrobaje právě bedlivému zkoumání. Zásadní
myšlenka jest, aby změnilo se na průmyslovo
bospodářské museum. Všichni ctitelé zemřelého
zakladatele doufají, že nebade při tom opomenuto
však ani původní myšlenky a že staré s novým
k plné spokojenosti všeho občanstva bude srov
náno. — Balvan z HRasalky,který spůsobíl
jedné straně značných těžkostí a drahé straně dal
podnět k laciné legraci, byl v posledních dnech
definitivně opraven vtesaným nápisem, jímž zvěd

Šťastného. Tím záležitost ta dokončena a vtipy
snad pohasnou. — Nová lékárna. To, nač
jsme upozornili při projednávání dopoťučení koa- '
cese na druhou tiskárnu, již se dostavilo. Obecní
sastapitelstvo v těchto dnech pojednati má o druhá
lékárně. Nevíme ovšem, co tuto zpráva píšeme,
jsk záležtiost tato bade přijata, ale myslíme, že
dcbře, bude-li se obecní zastupitelstvo říditi sé
sadou, pronesenou při projednávánídrahétisk ray
samým nynějším majitelem jediné zdejší lékárny,
že kašdá konkurence je zdravá. Pobud lze soudit:
z hlasů obecenstva, přijalo by kladné rozhodnutí
zástupců městských a největší pochralou. — Ne

Tovární sklad jemných |
suken všeho druhu.



vhodnost. Návštěvníci otvtrajítích ve“ salé
„Vodrást“ Brontíhlavotřnad tápdlony hdepodiřské

sllejšího pravovárečenského pivovaru, která:
mo na sněstku sadů zřizuje věšký kompost,

přolvaný tek mohatoě, že se libě páchnoací po
téčky roslémájí Ač-ke sklepůtm. Jest site pravda;
že stáví: toto prohospodářství zajisté vsácnou věc
ma svém possalu, ba že i soadnánčásésadů patří
pivovaru a jenotn s- benevolence majitelů je obe
censtva přístopns, ale myslíme, še možno bylo

ařlditi kompost bes zvýšených náklsdů i jinde.Stačilo by k tomu ami ne sto kroků. Až uhodí
letní vedra, bede to opravdu snamenitů vstupní
okrasa: pasková.

Z Čáslevska. Poslední dny točí se všecko
kol řepařství. Sázet či nesázit? Ve svátcích ko
nána byla v Čáslavi nová schůze organisace řepař

6, na níš posl. Švehla saeasoval se o zdržení se
sážení, neb alespoň o menší osev. Přišlo však na

ník nýměhé názorů mesi některými předáky řepařského i agrárního bnutí, které ukazují, že jest
cosi shnilého v táboře agrárním. Ukázala so totiž
stará neupřimnost a faleš růsných veličin, které se
staví v čelo hnutí s brudami másla na hlavě. A
oo při tom nejbmntnější, že celé toto řepařské hnutí
odatůňou ti malí několikaRorečkoví rolníci, mezitím
co semaní budou krástě v suctih. I mnělým vy
sloveným agrárníkům otvírají se již oči Dad tou
šalebnou brou, která seod měsíců provádí akterá
měla děel soola jiný než pomoci řepařům. Anelze
se tomů diviti, když vidí v čele řepařského hnutí
rolníky, kteří jsou majiteli, ba velkomajíteli podílů
akc. cukrovaru vDol. Bučicích a kteří bojují proti
kartelu a při tom však jako akcionáři ani sloveni
ae při valné hromadě svého rólnického cukrovaru
rolniků-dodavatelů nerasťtanou. Stačilo by přece,
aby nabídl slušnou cenu jejich cukrovar a pak

chtěj nechtěj musí povolit i ty dralé ostatní. Charakteristické ješt i to, že rolníci, nájemci velko
statků a takto přední činovníci strany egrární buď
s organidací řepatsltých výstoupilí, nebo smilouvy
bes obleda na ostatní orgafiitdýkné uzavřeli. Inu
myali si, když to mobl udělati vsousedním okrese
kolínském z. poslanec, jim še to také škodit aebude.

Zařičanská mosaika. Jsou všelijaké
případy ve světě, na něž je dnes natno býti při
pravenu. Mnobý vydává ge za intelligenta a neví
ani, co to je třeba mosaika. Obyčejněje to obráz
složený s barevných kousků akla,dřeva, kovů a
p. Kdybychom měli jistota, če „Obnova“ se tak
hojně čte v Anglii jako čáslavská „Pravda“, ani
bychon o tom řeč nezačínali, poněvadě britické
museum by nám sem nestačílo. posílat nabídky ke
koupi mossikového obrazu, který spatřil světlo
aršta v Zaříčanechu Čáslavě. Útočilo Dyse tak

ho, až by to p slarostá ve své dobrotě po

kt k má,strašnědobrésrdoe. Ačkolivbyjm půijim při á mossiká vářámně draho, a ©

bycbomdo z pi, cobychem jsn ráčil, měKEnn adano
še by, jak 80 “ penězi se plýlváloa

Kal Rí ntilo kněčem, čemnic úení. Raději
— © je naše, ať naším zůstané. Mosáikóvý obráz

Zebičanský, ns, němž pračovaló více mistrů,představaje jakouai čistou epolečodát,Škoda, šo tiškát
ča „Obnovy“ n (sena na obrákóvě répro

daice bo rovýé teprv čs,právo reprodabční si Zařičanyneryhražůji,saopák odpora
širšímu okolí podobnoučistou společnost si sestý
vovat ke cti a slávě vlasti dle daného příkladů.

Posadí. pbrasp tydří. veliká loaka, ná úlž všš
peroste ani jetýlek, Jeto letoe všécko

tady sposděno. Nalouce voselí se 42 yHslušaíků
katol mládeže Zařičanské, ktěrá, ják z pohledů
jejích patroo, nemá, s čistou společněští v popředí

"soásorněnod nic společného. V popředí vyniká a
musí vyvikat Hleva obce. Brozivá posbšvá p. sta

rosty vystišena přesně právě v tom okamžiků, jak,pohlíšeje na naši mlůdeš, pravi: „Tákoví klůci
zasluhují vypráskat na obec a tam je řezat,“ Z
oší srší ma oheň rozhořčení (to ja ztotněno
konsky skla £ rozbité lucerny) nad tím, že do
zábavy agrárňí mládeže se jich dostaví osm, ba

ani zvědavételky nepřijčen a pro sábavu mládeše katol. je už jiné pochopení, še ani místnost
*nestačí, To je asi následek té přednášky pro mlá
„deš agr. konané, že lidé jsou bratry a Bestrami
opic, a to je i pro sgrární tetky silný tabák. Za

starostou krčí se několik postav v posici, jakto by
se sadn pošťachovali. Zvláště vyniká pán, který
drabé už od Židů kamenován nebude. Bez

významné. o40by, podotýkáme, vůbec úa obraz ne
přišly. Každá oj. dobyls něčím alávy nebo počdovede ji provolat. Tento pán také. „Pane Vit
oenc, jestli tu orgenisaci klerikální mládeže roz
bijete, sláva vámi“ Poblíže upozórňiuje váš zrak
osoba s košíkom jablíček. Kdo Dyměl tak ge

ořální.nápad. 59 jablíčka upořat hlasy, takovonmaličkostí zapakovat do zemských voleb? Nu vi
dite — a.stalo se, V Zařičanechse to ještě unese,
fe málo voličů, ale býti to v Přelouči — kratb
a krku, jak je dobrým obcbodníkem. Nad touto
družinou p: starosty školní drobotinou i obeceů
atveas obklopen, (na řečaické tribuně třímá
mladou lípu jelo taktovku maž, na prrní pohled

z daleka, sl při klín prohládnatí alarý zdářbýkácapita“ se Zbislavě.Ja lirdinou stromkovéslat
o“

nosti. Ten +0 stal za vůkch.“ tm nejelávnějším.o deli „oa tribuna.“ Škoda,žo se řečnedá

ještě trávo

ho
po

sobrásit! Ale buďlešuehověny aspoň písmem nej
dě myšlenky, které také p. řečníkčtyřilknát

anebo aby se „ že plácá: „Hozhlédněte se,
P. T., po celé návti, že žádný strom neroste dolů,

všechy vzhůra l“ (Posornost rázem upjata.)
„A jako ten strom“ (popadne mladou lípa a oka

zuje svědavcům), „jsko.ten strom neroste SPOTa dolů(!), nýbrž stále čihí pokrok, tak i člově
sa jeho příkladem nemá být spátečníkem, nýbrž
činit pokrok.“ Poněvadž nikdo neplácal, plácal
sám: „A tak jako ten strom“ (zas jej popadne a
ukasuje kořenem vshůre) „bot kořene neroste,
tak ami člověk bez mosku se deobejde. Jaouí ko
řeny stromu jako mozek člověka.“ Aby tuto my
šlenku nechápavým odůvodnil, uváděl, o kolik
dekagramů je mozek slona lehčí než lidský. Vol
vým myslitelům sice neupíráme, pane řečníku,
lidakou důstojnost, ale še by měli větší mozek
než slon, jsme nevěděli. Ani by se dlouho dů
kazem o existenci „lipového mozku“ zdržoval, upo
zoroil na dobrodiní, jakým se ta lípa (zas ji po
padl a ukazoval) potomstva odmění a výměvká
řám jednou stioný odpočinek poskytne. (Leda by
si nad sebou naplali plachty, poněvadž na oávai
jim ani kaštany nechtějí růst.) — Slavná řeč mu
sela být také s.avně korunována. Po slavnosti ros
dány byly sa 35 K z obecní pokladoy školoím
ditkám na památku knížky smíšeného výběru, opa
třené věnováním a pečetí obce Zařičau, s nichžně
které byly obsabu tak oplslého, že by se styděla
i uzavřená společhosat starých husarů. Více o této
smutné věci, která zde a v širém okolí působí
mezi katol, rodiči veliký rosruch, 8e s vášné pří
činy rozšiřovati nobodláme. Lépe, když celý ten
obraz Zařičanské mosaiky už zarámujeme. A ta
jako za nejpřípadnější rámec považujeme nábled
z milosti katolických voličů na. špičky 8e staví
cího p. starosty Zařičanského: „Veliké štěstí bude
pro Čáslavský kraj, bude-li zvolen sgrárník, a ve
liké neštěstí, bude-li to klerikál.“ Na Zařičanech
se to splnilo, co Be týče voleb obecních,
jak je vidět, ale na čáslavakém okresu už ne.
Jame tedy šťastni, přijímáme gratulace od západu
sleace až do východu prostřednictvím p. starosty
v Zařičanech. Jame jako v rámečku obrázek. Jon
aby ten rámec nepovolil a mosajka 80 nerozklížila!

Dobré a Dobrašky. Dne 18. dubnat. r.
pořádala u nás Nár. Jednota Ser. přednášku o
„žrušení roboty“. Byla dlabě navštívena — ponej
více stráhou agřární. Přednášejícím byl evangelík
prof. Cbýský z Rychnova, dříve katolík, jekof ro
diše byli vychování v zákoně Mojžíšově; dlitud
také taková jeho láska k židům. Předoáška sama

bylaA opřené štůlci proti katolickéma kočfstvaa svížilé proti řádu Jesuitskémn. Panu profeaso
roti nelzb se ovšem divit; zeám je svojí nábožen
skvů nedpášelřtostí po celém Ryčhnovska, zvláště
pokud se jedná o náboženství katolické. Ale že by
odbor Jednoty ků Btvadl protř řádům nábožen
ským 50 propůjčoval, da který i katolíci i katol.
kněží přispívali i příspípají, to podivao. Taším,
že Jednota Sever. má sledovati jiné cíle a ne
pěstovat a podporovat nábož. štvanice. A kdo má
o (6 v Děbrém záslaha? Ina, správce školy p.
Hydek Rafsh! z Lomů, MecbticHyutes Rokytns,
sloup češtví na hramici národnostní ohrožených
Lotrů, od kterého plným prárem dalo.by se oče
bůváti, že sptše bude podporovati přednášky rázu
„Svůj k svému.“ Ale kde pak! Vždyť on, ten hla
satel a sloup české bašty ma Lomech, sásadně
heslo „Svůj k ovéma“ pornšoje« pečivo výhradně
— chléb, rohlíky — kapuje aluškou svou od

Němců s Deštného. Tog jednatelodboru N.J.S,správce české školy a kvádrČechů ohrožené obce
v Lomech. Charakter/ A pani jeho. Proslulá spi
sovatelka, sepadlié vlastenkyně, snámá z udavač
ské affairy proti důst. p. býv. kaplana Doberskému,
kočovná řečojce a také veliká milovnice německého

iva- Dešenskáho.To pókrok! Zásjůhu o před

nášku má i alovotný a proslulý lékat p, Dr. Cejpek, který vědu lékařskou tak má strávenu, že
ani knih vědeckých mu není třeba pročítat, svě
ďomitý ohledač mrtřol, příslušník vřech stran po
litickýčh, dříve i konsětvativec, a bůdovcí cesto
vatel po ostrově Krétě. To včdálor! Toť hlavní
činovníci N. Jednoty Severočeské a veřejnost prá
vem očekává, že sáslubou oněch pánů bude státi
odbor doberský na výši doby a bude zaujímati
přední mato mezi odbory v království Českém;
stoupenci atrapy katolické v okolí Dobrého asi
sotva rokem příštíň budou míti potěšení státi se
Jeho členy. NĚ. Totéž vřednášku prý bude konati
p. professor v Ror. Šedlvinách a čistý výtěžek
věnován prý bude na zakoúpení nových knih, které
bohoslovcům královébradeckým tamějšími dvěma
pány podvodně byly rozprodáty za několik haléřů.
Zase pokrok! Bude-li třeba, příště více!

Nový projev pre dra. Horského.
My podepsaní důvěrníci strany křesťansko-sociální
jame. požádáni úašimi voliči, abychom projevili
našemu poslanci p. dru. Rudolfa Horskému úplnou
důvěru. Žádáme ho, aby se nedal eplósti nepřá
telským! frázetti 6 maádit nesklédal, nás pak
aby jako dopceůd poctivou cestou sastopovál,
Jsme přesvědčení, že tací lídé, kteří nevidělí a
neslyšeli nebo viděti a slyšeti nechtěli, Co se
8 námi všemi v parlamentů dělo anašeho poslance
dra Rudolfa Horského ovolili, nemají šádného

práve: vysývati jej; aby se vzdal mandátu. Oe
nemůte zato, še nedá tak široké svědomí,aby

al jedmotlévoňmsubvencí na býky, stáje na.

majitelem velko
statitu a nestýská, že nemůže vyjítí s šestitisíco
vou peosí; nežádá o její zvýšení. Ti lidé, kteří
vyzývají dra. Horského k složení maadátu, mají
dosti příčin — jeou-li jen trochu poctiví — vy
bíseti svého semského poslance sa Opočensko;
všdyťt sám nemá tolik taktu, aby řekl: „Pánové,
mám-li býti avolen korupčním způsobem,to přece
zasedati nepůjdu.“ A oni by jej tam tak zvole
ného neposílali. Vědyt to bylo hrozné, kdyš sám
zem. výbor uznal, že se děly veliké nesprávnostiI
Ale my víme, proč se nepřidávají k mínění zem.
výbora. Vždyť by do sem. suěma přišel br. Vojt.
Sternberg, milovník čistoty a on by různou neči
slotu rosvěnil po plotech a ukázal na ni světu.
A co by bylo velice špatné, to by vyházel na
ulici. A toho se agráraici velice bojí. — Takto
plníme vůli 62 voličů s 80 oprávněných ze Skršic
a Tošova. — Jan Uhlíř, důvěrník. Jan Archleb,
důvěrník.

Na dům katolické jednoty v,Lib
štáté přispěli dále: vdp. Nosek Jan z Nekoře
10 K, vdp. Karel Kuhn z Chlumce n.C. 5 K, dp.
Frant. Kahn 2 Chotusice 2 K, p. Boh. Bartoníček
« Hořic 6 K, p. Václ. Čistecký ze St. Paky 5 K,
p. Josef Bouška, Skutýčko 495 K, alč. Albína
Hrabá z Roztok 4 K, Katol, spolek lidový v Peč
kách na dráze 5 K, nejmenovaný ze Semil 8 K,
Všeodb. sdražení z Lomnice o. P. 6:30 K, nejme
novaná z Košťálova 50 K, nejmenovaný z Košťá
lova 10 K, p. Jos. Bartoš ze Svojku 2 K, p. Jos.
Korbelář z Libštátu 2 K.

Chata kluba Českých turistů ma
Zvíčímě, význačný mezník ne rozhraní národ
nostním, jest trnem v očích německých sousedů
po celou tu dobu, co jeat majetkem českým. Byla
to nepřehledná řada zápasů a překážek, které
podaiknoati bylo odbora K.Č.T. v Králové Droře
n. Labem, který chatu ta spravuje. V r>ce minu
lém podařilo se sešlou ona budova zdokonalit, tím
však vzrostla zášť a zloba německých zuřivců,
kteří v noci z 11. na 12. t. m. násilně vnikli do
zabedněné, v zimě neobydlené chaty, aby tam u
kázali stopy avé vyvýšené kultury! Přes 200 ozan
ních tabulí i s příčkami vytřískáno, lampy, židle,
stoly, obrazy, kamna, umývadla, šelezné postele
— vše rozbito, slamníky a polštáře v studentské
noclehárné rozřezány, vše zpustošeno. Zdá se ne
uvěřiteloým, že tak hluboko pod svíře může klea
noutí člověk| Odbor K.Č T. v Králové Dvoře a. L.,
který již po léta věnaje všemožnou péči význač
nému ojppmu místu s stará aw o pohodlí výletníků
sem zavítavších, pevně doufá, še veřejnost česká
ebná snahu jeho a že poskytne mu příspěvky kt

vuzřísení chaty. Spolkům, korporacím, 4

E. era tridy: ochotensaalší
o r obi $ edánéjní

úitnidliobE Pet pao dlghE
fiivby loňské a jiř ová tydíkí létají A
“ “ Odbor KlubuČeských Taristů ve Dvové n. L.

Rfkně zprávý.

zonaMotSKKNÁÉranoPronlánípět
dí dopol. ve chrámé 8v. Petra v Římě za alavenou u přítomaveti 30 kardicálů, asi ©
fancouzských biskupů a prelétů a 30 tisic tru
eouzských pootníků.

Také čeští vlastemel. Vminulýchdoga
sabouřilo srdce každému poctivému vlastenci, k

pěděl, še přičiněním najich českých „vlastoaě
ch“ kruhů dostal se časský cakrovar ve Vrašže

Wicích do rukou německých. A uyaí opél ukásál
še ovoce nabubřelého vlastenectví. Dle „Čscka“

vlastenecká“ VI.Stránecikáce ovýmc a
0. Sirineekým“ prodala arů) vetkbstatěk Střezmíř
u Sedlčan — židu L. Epsteinovi. Tv jest táž v la
stenka, která poučovala národ, budila v něm pc
rozumění pro slavné doby husitské, plela kleri

kální ed atd. Vedle tobo ovšem pomáhala národo, ale tomu vyrolenémo, když na obroženém
Ostravsku proďála sré nemovitosti židů Gattma
novi, jako teď Epsteinovi Střezmír . . . 8 tůko
vými vlastenci daleko nedojdemo. Véru potřeba u
nás pořádně satočit koštětem v krůsích vlaste
neckých.

Václav — v elrimě V Kodani, hlavním
městě Dánska, slavil tyto doi dánský lidopisec
Václav Oldřich Hamershaimb 90. narozeniny. Ro
dina tato pochází s Čech. R. 1642 p. -.
jistý Jiří Smendein dv českého šlechtického stavu
s přídomkem šlechtic Hamersbaimb. Sys jeho Václav
František jako protestant vystěhoval so ze Slezska
do Hamborku a povoláu pak za iaženýra do Ko
dané. Syn Václavův Jórgon byl správcem ostrovů
Farósrských v Atlantickém oceáné. Vnukem to
hoto Jórgena jest nynější jubilant Václav Oldřich.

České jméno Václav v rodině chová se vo velikéctě.
Úúarti. Doe 24. březua zemřel v Gorici

Thdr Josef Gabrievčií, domácí papežský praelát,
čentný kanoviík, profesor theologie a emer. řed.



centrálního semináře v Gorici. Zesnulý, který byl
snámým vlastencem slovinským, byl předsedou
kněžského spolku av. Josefa v Gorici, jehož za
kladatelem byl 1 praelát dominik Filip.

Beukenfessní uěltelé. Učitel Laube
s Nenkovic na Moravě byl dán zemskou školní
radou do pense proto, še 8e prohlásil bez vyznání.
Rozhodnutí zemské školní rady potvrdilo i mini
sterstvo z toho důvodu, že něstel Laube svou bet
konfessností pozbyl důvěry rodičů a dítek, a tím
stal se nezpůsobilým k učitelskémau úřadu. Stejně
zbaven úřadu učitelského L. Pelikán, učitel
v Hlavně Kostelním u Prahy; ježto však týž ne
slouží ještě ani 5 let, nemá nároků na výslužné.

Obec preti pokrokářskému uči
telstvm. Město Bystřice pod Hostýnem na Mo
ravě odňalo učitelstvu příbytečné, ježto tamější
pokrokářští učitelé jsou hlavními podněcovateli
Štvanic protináboženských i politických v obci.

Cirkevní a školská autonomie v
Bosně. Právě schválen císařem řád o autonomní
správě náboženských, nadačních a školských zále
žitostí mobamedánů v Bosně a Hercegovině. Zále
žitosti jslamského kultu, náboženských nadací (va
kufy) a náboženských škol budou samostatně vy
řizovány duchovním! a světskými korporacemi a
orgány, volenými svobodně mohamedánským oby
vatelstvem. Náboženské jmění bude spravováno
dle předpisů šeriatu (posvátného zákona) a jeho
příjmů, rozmnožených podstatně vybíráním nábo
ženské přirážky a značnou statní roční vubvencí,
bude se používati výhradně na mohamedánské
účely.

Proti vládním předlohám fjasyko
vým. Zemský výbor království českého poslal
v těchto dnech vládě 161 podání okresních výborů
a městských rad, obsahujících projevy proti vlád
ním předlohám jazykovým a ohraničovacím a
hájících zejména sněmovní kompetenci pro vydání
zákona © úpravě jazykových poměrů u státních
úřadů v království českém.

Děkovaci hold císaři za zachovánímíru
kopal se v neděli dopol. v Schosbrunně za účas
tenství přes 70.000 osob obyvatelstva vídeňského,

Právo jasyka českého. Nejvyššísoudní
dvůr vzhledem na stížnost pražského advokáta
dr. Šupicha proti rozbodnutí chebského krajského
soudu, který v jisté české sporné záležitosti vydal
jen německé rozhodonatí, rozhodl, že cbebský
krajský goud jest povinen vyřizovati české žaloby
také českými rozeadky. Rozhodnutí nejvyššího
dvora odůvodněno jest článkem 19. základních
státních zákonů. — Ale němečtí sondcové jako na
posměch dávají se vždy snovu a znova Uposorňo
vati na státní zákony.

Ohromný slsk. Na valné hromaděra
kouského ústavu pro úvěr pozemkový konetato
ván?, že zisk ústavu i 8 převodem s r. 1907 ob
náší 12,097.054 K, jphož se použije k zaplacení
109, tantiem ve výši 935.395 K, příslušejících
guvarcárovi, řiditelům a úředníkům. Jmání ústavu
činilo koneem r. 1908 K 127,073.262— To se

pak ploí kapsy guvernéra, pověstného to ryt.aussiga, a ostatních akcionářů|
Kde más chtěli Němel mít. Dr. Kra

mář v čas. „Dnu“ správně charakterisuje českou
Resamostatnosts neprosíravost. Praví: „Čeští blavaě
pražští Němci všemi známými prostředky, revol
tou soudců, obstrukcí na sněmu, bumlem svěďo
mítě pracovali k tomu, aby nás vytlačili z posice,
kterou jsme zaujali a aby más vehoali zase do
nejpradší oposice. My dělali jako slepí uebo jako
pod neodolatelnou sugescí pánů z kasina všechmo,
co jen oni chtěli. Nerosmyslným radikálčením po
mábali jsme v nečas rozbíti Beckův kabinet a to
tak, že těžko jsme mobli postaviti na jeho mígjto
Děco lepšího . . .“ Čeští přední politikové v ho
slední době nenstá: poukazogati na to Čá
politikaření, které Bledáspásu svoji v nerozmyšl
ném radikálčení. Jaou to ovšem přiléhavá slova ma
Baše poměry, jenže sami hlasatelé nedovedou se
nadchnouti k ráznějším činům; potřebovali bysam
rázného vůdce.

Adressářekatolických obchodsíků
pro pomtníky. Všem návštěvníkům av. Hory
dovolujeme sí oznámiti, že adreasáře katolických
obchodníků v Příbrami a na sv. Hoře v loni na
žádost poutníků vydané zasílá důvěrník JI katol.
organisace Josef Číšek, Mariánské údolí, Příbram.

Duchovní evičení pro rolníky badoa
se konati na poav. Velehradě od 15. května večer
do 19. května ráno. Kdo se jich míní súčastniti,
ať se přihlásí nejdéle do 11. května na adresu:
Kolej T. J. na Velehradě. Za strava atd. platí 80
7 koran. Žádoucno, aby účastníci byli v sobotu
15.kučtna již o půl šesté na Velebradě. Duchovní
ovičení se končí 19. května okolo půl 8. hod. ranní.

Výroba domácího píva, jež se v po
slední,doběpočeskémvenkověroamábá,podlebá
zdanění. Dle výnosu nedávno c. k. ministerstvem
Úgancí vydaného také výroba piva (mladinky) pro

cí potřebu dle $ 1. prvé části nař. ze dne
17. července 1899 č. 120 ř.z. potravní dani z piva

údiátiá a četitilž nooblášená a nosdaměná výroba
skóvého piva (imladinky) tvoří akatkovou povaba

dh ohýlokoěko trestníhozákona a se tresce— Napřóti tomu výrobel p piva sáníta'/,
depro vou pAebu může al každý uvařil coci 68,

a že nemá nikdo práva nablížeti mu do braců ce
net lí novomRANÉOA

Petrklíč nebo-li prvosenka jarní patříýk

nejmilejším zjevům jara aposkytaje sároveň Vítapou pomoc dem nemocným. Léčivoumoc pešt
ktíčů prosruzuje již příjemná vůně citronově žlu
tých nálevkovitých květů. Z těobto se připravaje
výborný čaj, jehož se užívá proti bolestem v prsou,
migréně, závrati, jakož i při bolestech údů; lék
musí se ovšem píti delší dobu a to ďenaě skle
pice. Odvar petrklíčového koření, které obsahuje
avl. látku Primulip, mírní bolesti reumatické a
také znamenitě účinkuje při nadýmání, bolestech
Zaludečních a při zácpě.

Hlinka nad maďarenem Párvym
zvítězil. Jasná pravda zpřetrhala všeckopředivo
Párvyho. Sv. otec prohlásil suspensí Hlinkovu za
nespravedlivou, žalobu Párvyho za nesprávnou.
Hlinka už také v neděli a v pondělí velikonoční
Bloužil v szegedinské vězeňské kapli měi svatou.
Rozbodnutím papežské stolice dána zbožnému vle
stenci zasloužená satisfakce, jež mu jest v žaláři
velikou útéchon.

Novinka. A. Rejzek, T. J. superiorna 9v.
Hostýně, vydal májovou pobožnost ve 32 výkla

dech o „Tisfckrát pozdravujeme Tebe.“150.
Výsledek vyšehradské volby. Včera

Metelka obdržel 1939 hl, Zdráhal 1585, Job1174,
Sokol 925, Drozda 95. — Užší volba mezi Metel
kou a Zdráhelem. Vláda svým pronásledováním
pomohla nár. 800. straně k postapu.

Výstraha před stěhováním se do
Ameriky. Některé listy přinesly zcela mylaé
náhledy o výhodách pro vystěhovalce do Spoje
ných Států. Průmysl dosud se neprobral dostatečně
ze své ochablosti a nelze toho čekati ani pro mě
síce nejbližší. Obecně mají zatím pouze vyblídky
Da slušné zaopatření slažky, které jsou mucny
anglické a německé řeči. Též obdrží snáfiběji práci
dělníci, umějící pracovati na farmách. Průmysloví
dělníci nemají zatím žádných slušných vyblídek.
Aci po nádennících k nižším prácem není tak čilá
poptávka jako dříve. Vzdělanci nemají dnes v A
merice nijak na růžích ustláno. V penneylvanských
dolech nastalo pro dělnictvo zlepšení jen nepatrné;
horší jsou ještě poměry v Kalifornii a sousedních
státech. A proto radíme všechněm, kteří si slibuji
v Americe lepší budoucnost, k největší opatrnosti.

Počet Němeů. 37 millionůlidí mluví ně
mecky. V Německu jest Němců skoro 59 mil., v
Rekousko-Uhersku 11'/, mil., ve Švýcarsku 2'/,
mil. Agi 2 mil. Němců bydlí v Rusku, 400.000 v
Brasilii, 225.000 v Lucerzborku, 110.000 v Austra
lii, 100.000 ve Velké Britanii. V Japonsku jest
Němců asi 1000, Peru kolem 2000.

(Zasláno.)
Nejdůstojnější biskupské Konoistoři v Hradci Králové|

Loňskou povodní postižení občané Taněchod
Vestce, kterým byla nejdůstojnější bisk. Konsistoří u
dělena ze sbírek dobročinoýce dpora v úbrnné sumě
200 K, vzdávají nejsrdečnějšídíky, kteréž patří itěm,
kteří dobrotiva k témto abírzám přispěli. Zaplať Bůbi

Obdarovaní občasnéspojených obcí
Tuněchody a Vestecna Chradiosku.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. dubna 1909 1 b]

plenice K 20:40 — 23 20, šita K 14-80 — 1660, ječme
ae K 13'50—14*00, prosa K 14-00—00"00, rikve K 19-00
až2900,hrachuK24-00—2600,ovsaK900—1060,
čočky K 30*00—36-00, jahe) K 34 00—2650, krap K
32'00—44:00, bramborů starých K 4:00—6:90, nových
K 00-0—00'0, jetel. semene červeného K 88:00—0000
1 bl. jetelováho semínka bílého K 00:00— 00000
máku K 28-00—32'00, Inšn. semeneK 20*00—324'00,100
kg žitvých otrub K 15-03—00-00, 100 kg pěeničných
otrab 14'50—00'00, 1 kg másla čerstvého K 240
až 812, 1 kg másla převařeného K 000 — 0000,
1 bg sádla vepřového K 193—000, 1 tvarohu
0'32—0-36,1 vejce K 0-6—0'00,1 kopa cereleK16-00
aš 200, 1kopa potršele K9-00—0-00, 1kopa kapusty

„K 800—06'00, 1 b] ojbule K 20-0—0*00, 1kopa drobné
seleniny K 4-0—800, 1pytel mrkveK 7:00—0'00,1 hl
jablek K 10-0—14'00, 1 bečka švestek K 0*03—0-00
1hl třešní K 0*00—00-00,1bl brašek 0:0—00:00, Na týd.
trh v Hradci Králové dme 17. duboa 1909 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 88 hoktol., čita
90, ječmene 31, ovsa 113, prosa 0, vikve 26, hra
chu 0, čočky 0, krap 3, jahel 4, jetel. semínka
8, lněného semene 4, máku 32 — 3) Zeleniny:

potrdele15 kop, cerele 20 kop, kapnsty 5 kop,E:
10hl, o, ; y 2 L O .: , 00 „k : j
Pale hi, dv '00 beček.— 4) b.

418Janě vepřů 5 kusů, podeviaěkí 675 kusů, kůslat178 kosů.

| (přijme re zoramaý hoch .z dně. radkyu Josefa Fialy
+ititte FArattec AKr-Alovč.mam

VEGSKSEE| 3(u * AN : „u „A . M hl M

Konkurs.
Okresní výbor v Hradci Králové obsadí ná

sledkem dirt ujřázdačnémisto 0

obrodního lékařs
pro zdravotní obvod se sídlem v Kuklenách.

K obvodu tomuto přiděleno jest dvanáct obol
8 počtem 11.164 obyvatel (dle sčítání r. 1900).

Kozloba obrodu obnáší 50:36 km!

L)
ME

Slutné obnáší. 800 K
paušálcestovní.. 300 K
a drahotní přídavek. 200K ročně.
Místo obsadí na jeden rok provisorně.
Žádosti řádně doložené dle předpisu $ 6.

sák. se dane 23. února 1888 č. 9. z. z. podány
buďtež podepsanému výboru okresnímu do dne 7.
května 1909 do 12 bod. polední.

Okresní výbor v Hradci Králové,
dne 17. dubna 1909.

Okresnístarosta:

Hynek Srdínko, v. r.

ROVN | | VASOS088)824/0200)08
—Ušetříte peněz!li

Prodáme pod cenou tovární několik
jídelen od K 190—
ložnic © od K 195 —
kuchyní od K 90—

Dopište ©zvláštní nabídku s poukazem na
tento insert.

Rovněž pod cenou nákupní ge: prodají

== zbytky m=
koberců běžných vlněných, jednotlivá okna záslon
krajkových a látkových, pokrývek na stůl a postele.

Pro saisonu letní
lehké přikrývky ložní (deky), flanelové, prošívané,

z velbloudí ersti.

Záclony věcho druhu.
Kočárky

dětské a sportovní

ALHorný20
v Mniši n.Grlicí.

Cenniky, nákresy, fotografie, rozpočty zdarma.
Na -požádání

Be vyšle oestojící odboralk na naše útraty.

TO ©W

J0S. SOUDILAboze 3
v Hradoi EKrálové

doporučuje se.ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k ebrazům,

oltářnípolky, „podstavce pod sochy,jemně řezašé“kříže, veškeré práce pro dány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje mlávné
patronátní úřady a veledůst. důtho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářský
jících, v kašdém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

Týž závod přijme hoocha
z řádné rodiny do dčení m mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

Mřegýmíšiky
(exoto)40-Jrxfřns|ApkRatikůzgbisí



| Litanii
knejsv.OrdciPáně

s notami
nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů3 K) vo snížené ceně 100

Zásvětná modlila Baně'100kusá
za 80 h (místo za K 129)

Biskupská knihliskárná
w Hrado: Králové.

KX KKX

Ku sv. biřmování

praktické dárky

L

V. Šolc, ||
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní snalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, sáříbrných skvostů. ahodin v druhu.

"90617HVT9[IWP>mV812"
ZlatámedaillePardubice

"o[Iwpomy381z:906114PU0T

Vídeň 10006.Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uz +1
ktoré jediné kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v EL B. leslaví.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
s vranou obnosem K 30.000.

i ck p děDpíli1.
MH PEK:od

KÓ5 ško
Wašií 8 5Otóh |
=plil

8-ji

Zdrojem zdravi
jsou Mhuprosté nápeje, s nichž

dodnes nepřekonány json

šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařinkové a třešňové, připravované

pomocí

Marásrových šumivých limonádorých Woadonů
edině pravých s touto

Ročnívýrobapřes 40 mil. kusů.
Jediný výrobce:

První česká akc. společnost továren
na orient. cukrovinky a čokoládu na
Kr. Vinohradech (dříve A. MARŠNER)

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěrahodnosti firem obchodních
i šivnostaíků, jakož i veškeré «právy soukromé,

BW"provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

dě Nejlevnéjší«nejyirusnétší© dětské vozíky
dě u velkovýrobcefirmy

dě Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

-) Žádejte cenníky.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slobu a provedení čistě uměleckém.

Plány a rozpočty shotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uzmání po race a bromzová
státní medailie z výstavy v |'ardubicích.

(> Závodzaloženr. 1898."a

Vejce k lihnuti
poctěné, pekingských kachen, pravých obrů, 1 kus

1 kohouta a několik slepio
s růšicovitými hřebeny, výstavní to kusy 10 mě
síců staré, jiš nesoucí. Kohout sa 6 K, slepice po

Alels Blatto v Ostřetlně u Holic.

OOOOCKX

ž Neal kancelář
ř Ind. C. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

odporučuje ce ku zprostředkování vejko
XGtých koupí a prodejů v oborten
X spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

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

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

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

5 Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
KOOOOOOOCXIOOOOOCCY

AXXXXXINXA
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LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i oelohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: sňůry, střapce, tře
pení atd.

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- za nejlevnější cenu nabízí firma 

JAOTODTAVPRAZŮ,dřík U.

Nejlepší sukna,
"potřebykrejčovské |

nejlevněji koupíte v prvním ryze českém,
osvědčeném velkozávodě

Lužný A Triica w Brně,
ndToki zám. čs. 30, rod Tamilu. č 8.

Skvostné vzorníky sašleme na požádání
zdarma a vypleceně pouze na mistry brej
čoveké. Žádejte je proto všdy u svého mi

stra. Uapokojí vás v míře netašené,

Zbytky
ka všemu se bodicí máme stále na skladě.

První český katolický závod ve Yldní

František Řuber
Dílna ku vyšívání

mpé?a zhotovení ko
22 ©| stelních rouch,

pěgší| korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.
Vídeň,

VI. o., Kaiser
strasse 5., vedle La
saritekého chrámu

Páaě.
Naukáskusasllé

s vše france.



Příloha
Kulturní hlídka,

Kulturní jiskry.
Beměreciví prchlo před vědeckými důkasy.

Prostějovské spolky Beseda, Sokol a Učitelský
spolek neměly v zájma národní svornosti nic pil
nějšího aa práci než posvat pražekého volného
myslitele dra. Krejčího, aby promluvil (18. t. m.)
na thema: „Náboženství, mravnost a úkola“. Každý
uhodne bned, měl-li příchod dra. Krejčího poslou
žiti pravdě a pokroku či chtěly-li si „vlastenecké“
korporace zchladiti zlobnon žábu ua katolících.
Přednáška konána ovšem — v Sokolovně, aby
bylo dokumentováno, jak oepotřebají katoličtí so
kolové „tříštiti“ národoí svornost. Když dr. Krejčí
sofsticky „vyložil“, jak není potřebí náboženatví,
jak mravnost i bez ného vydrží, jak svědomí jest
pouhou výslednicí přirozených sporů, důvodů atd.,
vedaloval ee metrovými kroky s podis, aniž čekal
na poučkování předsedovo. Hrdina se ulekl pří
tomnosti katolického řečníka dra Nábělka, který
dokázal často, jak pronikavé světlo dovede vpu
stiti do přediva volnomyšlenkářského mudr.antatví.
Nábělek šel rychle za nrejčím, ale tomu se až
nechtělo zpět. Dvakrát předtím žádal na Bchůzi
o slovo, ale bylo mu Krejčím odepřeno. Farář
Dostál- Lutinov a dr Štancl taktéž se svojí
šádostí nepochodili. A tak milovníci „ryzí pravdy“
dali si na uši 8ilnou šálu, aby kus té pravdy ne
slyšeli. Bezvěrectví leklo me o svoji existenci a
sařídilo se podle hesla: „Kdo uteče, ten vybrá.“

Také veliký psycholog. „Hlas“ oznámil, jak
na státní reálce na Moravě nutí ge volnomyslitel
ský professor dějepisu do role theologa. V 5 tř.
vykládal žákům, že biblická zpráva o zavraždění
Abela Kainem jest „prasprostá lež“ (bez pochyby
vynalezená na nesnesite'né dráždění moderních
volných myslitelů?). Vždyť prý Kain jako zemědělec
(dovolte, „tbeolngu“, proč jen tedy obratem ruky
zase biblické zprávě o zemědělské činnosti Kai
nově věříte) stál na vyšším stupni kulturoím neš
pastýř (která věda vám dokárala mimo bible pa
stýřetví Abelovo?) Abel a preto nemohl Kain
klesnouti ke skutka tak broznému. — Nezdá se
vám, psychologu, že agrároík Měšťan, který zabil
katol. zemédělce, stál ještě na vyšším kulturofm
stupni neš Abel? A což ten pokrokový advokát
dr Lbota, který beze všeho zjištěuí viny zfackoval
a holí zbil katolického kněze? Kdyby lidé ny
nější, chvástající se nejvyšší kulturoa, měli moc,
řádili by bůř než Iodiáni. Tolik přece každý psy
cholog a vůbec každý zkušený člověk může věděti.
že i Člověk nejučenější může pácbati nejrafinova
nější zločiny, je-li ma hlas svědomí lhostejný.

Hymna na slušebníka klamu. Zemřel známý
rudý ag:tátor a redaktor Josef Krapka. Kdyby se
měly sebrati ty spousty úmysloých lžía nejsprost
ších nadávek, které proti katolictvu uveřejňoval,
vyplnilo by se tím několik knib. Za jeho pobytu
+ Prostějově zesurověl život dělnictva nad míru
Rudí vychovanci Krapkovi sahali k skutkům ná
silným; prolévali docela i krev svých soků. Jak
Krapka pracoval „k uvědomění“, o tom svědčí na
př. tyto kumáty. Když katol. „Ostr. Kraj“ uveřej
bil celoo řadu jmen osvědčených rudých zlodějů
s připojením ukradených obnosů, tu v Krapbově
„Hlase lidu“ acbystána mativá odveta. Uveřejněna
tam tatáž jména, tytéž obnogy, ale ko každému
jménu připojen titul: „farář“, „děkan“ a pod. Tak
udělal Krapka z rudých zlodějských pohlavárů
obratem ruky — defrandanty kněžské. Jak dlouhý
kriminál by měl býti přisouzen za tak křiklavé,
drzé a bezectné balamucení, to nechť uváží ne
stranní lidó sami. Krapkovi byl dobrý k dosažení
cíle každý literární podvod; všdyť věděl, že jeho
nemysliví věrní uvěří každé lži, která nasytí jejich
jízlivost. Pravda — Krapka získal si o rozšíření
rudé strany zásluh velikých. Pracoval pro ni až
do únavy. Leč samy rudé listy ve chvalořečech
bad jeho mrtvolou obepluly opatrně úskalí, na něž
mohly naraziti smínkou o jeho „pravdomluvnosti
a jemných způsobech“. Leč — tu přišel náhle
Machar a 18. t. m. v „Čase“ rozepěl se nad
Krapkou v sk vsnešen bymnus, aš se musí ú
trpně usmáti všichni, kdož kvalitu Krapkovy agi
tace sesnali. Slyšte! „Josef Krapka zemřel...
Byl redaktorem dělnického listu — a redaktor
takového listu táhne poctivě(!) na všech brázdách
svého žurnálu ... Krapka dovedl vždy z listu
mu svěřeného učiniti list vynikající (ale v čem ?).
Jeho články bylyjasné. . vnitřní poctivost.(!)jejich
činila i s té nejvšednější fráze, užil-li jí, vášnou a
upřímoou (I) pravdu ... Uměl probouset lidi
(snad spíš útočné pudy ?) v lidech . . . psal jak
mluvil, přesvědčeně, s humorem a at čte člověk
cokoli, je ma, jakoby se poctivé (tak!) a inteli

tní oči jeho dfvaly na něj z kašdé řádečky
Bo — no!).. .. probuzení Prostějovska (snad to

krvavé?) je poslednímdílem jeho... Typi
(to je pravda) sociální demokrat, před nímě člově
musí smeknout (mochce-li se ovšem dát vláčeti
kalem rudých pomluv). . . A já jej vítal vědy:
bylo mi volno v jeho společnosti a měl jsem všdy

ten pocit jistoty, jaký mívá člověk, když mlaví
8 žlověkem bez falše a klamu“. — lou, Krapka i
Machar prolhaně útočili na nynějšího prostějov
ského faráře; byly jim oběma dokázány v té pří
čině úmyslné lži. Proto se dvě ty dobré daše
sešly a utvořily si o neklamácí a pravdě svoje
vlastní, společné násory.

Naproti hyení Machbarověstojí faktam, že
agitace Krapkova mezi lidem daříla se zoačaě
potad, pokud katolíci neopřeli se klamu pevně
Borganisovanou obranou a poka. lidem nezačali
otvírati oči sonstavnějším šířením poctivého tisku.
V poslední době bylo již « Krapkoo zle; pozo
ruje, že předivo jeho překrucování a nepravd jest
v širší veřejnosti problédouto, pomábal si vášni
vými skoky — leč marné Nadávky „Hlasu lidu“
odpuzovaly stále více, čtenářstvo váčihledě řídlo,
Rozeslán tajný oběžaík nejspolehlivějším důvěr
níkům tohoto obsahu:

„Vážení soadruzi! Na konferemci III. kraje
o vánočních svátcích v Prostějové přijat byl ná
sledající návrh : Veškerá orgaoisace v obvodu III.
kraje, které uspořádají slavnost 1. května, od
vedou Čistý výšek ze slavnosti ve prospěch
„Hlasu Lida“. Organisace, které nemohou žádné
alavoosti v den I. května uspořádat, seberou mezi
příslušníky strany nějaký obnos ve prospěch
„Hlasu Lidu“. Usnešení toto stalo se vzhledem
k tomu, že „Hlas Lida“ utrpěl veliké ztráty u
některých kolportérů, tak že dluby přesahují přes
6000 K. Usnesení toto stalo ge jednohlaeně. Vý
konný výbor ačinil opatření úsporná, ponechav
pouze jedou administrační a jednu redakční sílu,
aby rozpočet „Hlas Lidu“ zmenšil. Výkonný výbor
jest přesvědčen, že není třeba organisacím teprve
vysvětlovat důležitost našeho listu a že veškeré
organisace ačiní, seč budou, aby květnový dar ve
prospěch „Hlasu Lida“ vypadl co nejpříznivěji.
S.učasně má to být pobídkou, aby organisace po
staraly se ve svém okolí o rozšíření „Hlasu Lidu“,
a aby přísně dbaly nad správným plucením kol
portérů. Jelikož by nebylo zdrávo, aby se toto
dostalo do veřejnosti, žádá výk. výbor, aby sdě
lení toto pokládáno bylo za přísně důvěrné a aby
o něm jen soudruzi uvědomění byli, ovšem jen dů
věry hodní soudruzi. Se soc. demokr. pozdravěm
za výkonný výbor III kraje Krapka Josef.“ Tedy
z obožníku zřejmo, že bylo už moc zle. Těžko
uvěřitelno, že by byl agitátor tolik zkušený nechal
mezi kolportéry dluhů na 6000 K a pak žádal tak
Úsilné, aby jiní za ně platili. Zkrátka Krapkův
orgán se znechutil, pozbýval abonenty.

Krapkově jménu v dějinách dělnického hnatí

váním, jestliže jsme u jebo Činnosti psali beze
všebo hněvu ploou, byť nemilou pravdu. Ovšem
Krapka nepracoval jen k potrestání soupeře, na
máhal se ze všech sil, aby otevřel širokou bránu
směru, jejž považoval za prospěšný dělnictvu; a
pracoval bez sobeckých, chamtivých tužeb. Dovedl
docela za avoji atranu i trpěti. Leč užíval ve
svém zanícení prostředků, které se nikdy čestnými
sváti nemohou. Bodoucnost ukáže, zda chyboval
úmyslně, ze zlomyslnosti, či nutily-li jej k tomu
zevnější poměry. Nyní jest na pravdě Boží, kde
se ocení jeho čincost nejepravedlivěji.

Jak se dělá věda. Professor dr. Plate, stoupe
nec Haecklův, dle sdělení „Márkische Volksseitung“
měl v Brémách (v „Goethebooda“) přednáška o
darwiniamu, v níž odsuzoval hodné s vysoka lidi,
kteří nechtějí věřiti, že pradědečkem lidstva jest
opičák. Pro své tvrsení uvedl tento „důkaz“:
„Odněkud člověk přijíti musil; a poněvadž ne
spadl s nebe ani nemůže býti utvořen « kusů
hlíny, tedy roshodně Ge vyvíjel se avířecích
předkův: nebo by byl mosil povetati zázrakem,
coš není možno.“ — (Ovšem udatný brdina Plate
zapomněl dokázat, že zásrak jest věcí nemožnou,
a zapomněl vysvětliti, jak ti „zvířecí předkové“
bez zázraku ne svět přišli. Pak prý haecklovci
pěstují exaktní, empirickou vědu. Jak velikou víru
vyžadují!

== PUBŤUTE SE NA ŽIVOTZ

u banky SLAVIE v Praze.
OMP“Pište ©sazby. m

Hospodářská hlídka.
© stava obílního trhu světového

řinášejí „Fioaněnílisty“ spravidla velicezevrubač
pformované, v č. 16. tento pozoruhodný článek:

Poměry ma světovém trhu obilí vzbusují nyní
v interesovaných krusích značnou pozornost. V
sledních dnech trvá na amerických trsích nooby
čejaě prudký vzestup kursů, které dostoupily již
takové výše, jakou měly během edních dvou
desetilejí pouse dvakráte: v r. 1888 a v r. 1898.

V obos těchto případech byly sde příčinou nmělé
machinace. V r. 1888 byl to spekulant Hatohison,
r. 1998 vak spekulant Leiter a nyní jest to znovu
odvážlivý jednotlivec Patten ©Patten utvořil pše
ničný corner, skoupil veliké zásoby na venku i ve
skladištích, aby zabránil větší příliv na trby a
enašil se ceny vyhnati do výše. Bylo to v době,
kdy hrozila válka a poněvadž nikdo ne.něl tušení
o této odvátné hře, bylo mnoho těch, kteří spe
kulovali 4 la baigse, spolóbajíce na to, že jakmile
válečné nebezpečí pom.ne, vysoké ceny mas opad
nouti. Mezitím přišlo Pattenovi na pomoc úěkolik
okolností: Ukázalo se, še vývozní schopnost Ar
geotiny a Australie byla značně přeceňována, že
zásoby produkčních zemí musí býti úplné vypo
třebovány, má-li býti hražena dovozní potřeba
Evropy až do nové sklizné a na konec objevila
se k tumu ještě prvaí letošní americká zpráva 0
stavu osení, přinášející zprávy nepříliš výhledné.
Zpráva ta přináší skutečnézhoršení vyhlídek pro
americkoa sklizeň pšenice o 3:1" od prosince.
Všschny tyto okolnosti působily, že postup Patte
pův se úplně dařil, což podporováno bylo také
tím, ža Patten svoje manipulace nebnal do kraj
ností, pamětliv osudu všech obilních cornerů, které
všechoy vyhnány byvše do nemožnosti, sbroutily
se, pohřbívajíce pod sebou ty, kteří je vyvolali.
V důsledku bnatí na trzích amerických stoupaly
ceny také v Loadýně, Poříži a Berlíně a stojí za
zaznamenání, že argentioští zemědělci, kterým pla
cena jest v Evropě pšenice 200 M za tunu, do
stávají cenu právě dvakrát tak vysokou, nešli
v letech, ve kterých poprvé argentinská pšenice
objevila ge ve větším množství na světovém trhu.
Má to ten důsledek, že argentinští zemědělci pro
dávají jenom část své sklizně, která vynese jim
stejně tolik jako celá sklizeň dříve a ponechávají
si ze spokulačních důvodů část druhou, donfajíce
tak vyvolati další zvyšování cen.

Pro Německo má dnešní situace ten zají
mavý a nepříjemný ovšex důsledek, že kdežto oa
podzim vyvážena byla německá pšenice při ceně
160 Mk, musí dnes němečtí importéři kupovati ji
za cenu 200 Mk, poněvadž domácí zásoby spotřebě
nestačí. V důsledku toho, jak ae praví, má býti
provedena rovise Ustanovení o dovozaích listech
obilních, které až dosnd podporovaly vývoz obilí
na neprospěch konsumentů a na prospěch jediné
třídy -- kruhů agráraích. Moment tento není pro
pás bez významu daes, kdy v Uhrách volá se po
zavedení podobné institace také u nás. Jak ame
rické spekulace skončí, nelze dnes říci, poněvadš
je nesnadno přeblédnouti, pokud ekutečné vysoké
ceny jsou oprávočny statistickou Bituací zásob a
spotřeby. V každém případě zdražování nejdůle
žitější potraviny na celém světě je pociťováno
v době depresse a nezaměstnanosti tím nepří
jemoěji. Povede k obmezení konsumu a tu je
nejpřirozenější hranice proti přemrátěnému zvy
Šování cen.

V letošním roce státní potřeby u nás,
a Uhrách i Německu dosahují značné výše a ač
koliv doba poklesu konjunktury, kdy peníze zlev
Řují, jest pro emisi nových rent velmi přízniva,
nebylo až do té chvíle možno, jurní doby v tom
směru využiti. Karsy rent trpěly velmi neklid
nými dobami a bylo proto saháno k opatřením
provisorním. Nyní se situace značně změnila a na
všech stranách uvažoje se o definitivní úhradě
velkých mimořádných potřeb. V Berlíně v těchto
dnech počínají ředitelé bank vyjednávati 8 mi
nistry financí Pruska i říše a mluví se o tom, že
dojde k vydání 800 mil. mar. rent, z toho 600 mil.
proských a 300 mil. říšských. Zvláštní poměry
trhu vysvětlejí, že o otázce úrokové míry není ještě
rosbodouto. Banky by raději viděly typ 4proc.,
kdešto finanční správy mají obavu, že by setrvání
při 4proc. typu stlačilo kurs níže súročitelných
rent. Nemí vyloučeno, že bude vyhověno oběma
přáním, a že říše i Prusko dá bankám k dispo
sici typ 49/, i 3'/,*/,, aby oba mohly nabídoouti
obecenstvu. Subskripce toboto drahu byla by jistě
sejímava a poučna. — Mezitím v Uhrách rozešel
se již syndikát, který loni převzal 64 mil. uher.
koranové renty, nepouživ opčního práva na dal
ších 64 mil. korun vzhledem k nepříznivým po
měrům ua trhu peněžním. Mimořádné potřeby
Uber jsou však velmi soačné. Podíl Uher na mimo
řádných vojenských výdajích bade činiti přes
100 mil., k tomu přistoupí část odškodného Te
recka a mimo to velmi značné potřeby na inve
stice. Uherská vláda zahájila nycí se akuplaju,
která její potřeby obstarává, nové jednání o
emiessi většísumy uher. koranové renty a rláda
samýšlí prý vydati jí asi v červnu sa 300 až
400 mil. koruu. Dojde-li k tomu skutečně, záleší
na dalším vývinu kursů, které mobou znova býti
ohroženy rozvratei v Turecku.

Rolnické varny ma cmkr. Nasřejení
řepařské podává brača. „Hlas“ posoru

hodnou úvahu: Konečně stála by za úvahu otázka,

nebylo-liby„možnou otní p postavitiv místěupolečenstevním o cm, o postaveny
mlékáray, lihovary, o aš bo
torou šťávu do továren k dalšíma zpracování. Od



lo by přetabování řepy smísta na rnelsto, říz
y aůstaly doma, ato V měl vé pocti

řísky s celóho množstvi dodané 4 zpracovan
řepy; odpadliby jeden vpcrný bod-a pro rolatka
řepaře důležitý. Nebylo by potřeba tolik cukro
varů, co.dnes. A které by byly,mohly by býti
společnými podniky řepných selských vafen, pokud
by ony samy byly družsterními. Šťáva by možno
bylo daleko převážet, ba i vyvážet, když by nej
bližší závod nechtěl se smluvit o přiměřené ceně.
Jak dnes cukrovary jsou zřízeny a Borganisovány,
jsou vlastně velmi nešikovnými podniky. Sdědili
jsme je z malých poměrů dřívějších, kdy cukro
várek na 60000 metráků řepy už si myalil, že
obstojí a udrží se! Dnes však slabé závody zani
kají, silné se ještě sesilují, a pak za dnešní orga
pisuce a za nuceného dovozu ze široka daleka
stávají se čím dále neboráznějšími a obtížnějšími.
Máme týž případ u lihu, že libovar na venkově
postavený dodává pouze Burovina, již pak raffi
nérka mu-í pročistit. Stejně je též u tlačíren
řepky, lněného semene, semence a j., které brabý
bustý olej teprv musí posílati do továren na sči
štění. Při šťávé řepové by pak ústřední závod
přejímal nejen čištění a bílení cukru jako does
činí reffinérky, ale už i buštění a krystallisaci,
tedy všecky ty jemnější a soustředěnější processy,
jež vyfadují teprv vyšší znalosti technické a
dražší zařízení, tudíži vyšší kapitály. Na ven
kově by však zůstala jednoduchá práce 8 opráním,
pořezáním a svařením řepy spojená, jež by ven
kovu byla novým zdrojem zvýšeného příjmu. Ta
kový družstevní sávod nepřišel by dráže než ny
nější mlékárny neb) lihovary rolnické.

Čím nahradit cmkrovkaf Otázkuta
zodpovídá chradim. Hospodářský list takto: 1. Letos
může rolník cukrovku nabradit pěstováním obilí,
jehož ceny jsou značně vysoké. Zejména v jaré
pšenici nalezne vhodnou náhradu, zvláště svolí-li
k pěstování droh výnosný. Také oves má cenu
slušnou. Vedle toho obilí u porovnání 8 řepou
půdu mnohem méně vyčerpává. 2. Dále jest nám
příkazem rosšíření chovu dobytka. 3. K cíli tomu
bude nutno jistou část pozemků věnovati pěsto
vání rostlin pícních, jež půdu aevyčerpávají, na
opak obobacují. Především doporučuje 8e pěst:
vání řepy krmné a mrkve. 4. Zkusme pěstování
kukuřice, kterou bychom mnoho peněz za kupo
vanou píci ušetřili. 5. Rozšiřme pěstování zemáků,
zejména zemáků ranných. 6. Rozšiřme pěstování
řepky a postavme menší olejpy, mimo kartel sto
jící. Tak řepku dobře speněžíme a olejny po
ekytnou nám výbornépokrutioy,, čímž mnoho peněz
sa cizí krmiva ušetříme. 7. Nezapomeňme také na
laskoviny, které půda nevyčerpávají a věnajme
pozornost zejména boba koňskému, jenž posky
toje maoho výborného šrotu, a pak vikvi. 8. Jed
notliví hospodáři, kteří mají zvlášť výbornou půda,
mohou se věnovati zelinářství a pěstovati přede
vším zelí blávkové, okurky, cibuli, rajská ja
blíčka a j.

Dohoda cukrovarů s řepaří uskuteč
něna v kraji chrudimském, kde cakrovary zakou
pily od okres. organisací řepu, která se letos vy
pěstoje, a sice 1 g za 2 K 10 hal; stoupne-li
cena cukra za 1 g nad 21 K, obdrší rolníci zu
každou koranu, cenu 21 E převyšující, oa I g
řepy příplatek 9 b. K těmto cukrovarům patří
cukrovary v Pardubicích, Cholticích, Chrudimi,
Slatiňanech, Rosicích, Hroch. Týnci, Dašicích, Mo
ravanech. Vys. Mýtě, Cerekvici, Přelouči a vR 
sicích. K dohodě došlo také na Českobrodsku,
Mladoboleslavaku a Mělnicku.

Jos. Bičiště
mech titalcovna aúpravna

Lázně Bělohrad.a UD
Vosnáchtovárních.

BO"Pišteci ©vzorky!UB
Bučníhy : Kopemniby :

1. bílé 1 tot. K 820
1. barevné

K 27%
Kole

aměbbounáprasnbou

1kus z vébyza K 250
» +9

1 450
1, . 5660

Při objednávce košil
nutno udati míru

ko! krků a dálko
rukávů.„la, 490

J

Bič ma afávkokono řské epletli
na řejářké + + Hrlel Král. A

bylo, Edo přes ufhešení:řepu letos nesážiť, bude
Ji přece sázet, rozhodante -saložit pro- -okres Pa
mátaí knihu, která by potomkům hlásala, kdo
v době boje vytrval a kdosbabale ustoupil. Vid,
a v témž kraji sázojí agrárníci jen cožl

. Nejlepší brambory daří se v půdách
čnatých, kdež také nejdříve zrají a nejméně

nijí. Ranné zemáky a druhy k jídlu pěstojme
tedy dle možuosti v půdách písečaatých.

Skoda peměz za cizí plemenavčel. Každo
ročně vyházejí čeští lidé bezké hromáďky peněz
za včely kraňské a iteleké. Kupují se tu čiperné
sice krasavice, které především v rukou nešku
šeného včelaře vyžadají drahého opatrování, ač
na druhé straně černá česká popeluška včelí v do
brých rokou téměř divy činí. Marnivost i tu ho
doje na útraty české Černá domácí včela, která
při tom nevšímání pomalu nám mizí, má včelaří
prospěti dvojnásobně nad cisí krásky.

Školský obzor.
Ještě e těch šalovýchcharakterech

pokrokářských. Poťouchlí sobci, oblečení
v kůži lví, šosáčtí vypočítavci, odporačující jiným
„obětavý boj za pokrok“, tedy poučeni byli 88
mými čáslavskými „byrokraty“, že se nesluší uči
telstvu, aby 8 poníženými komplimeaty šebronilo,
skubralo — k vůli ubrání chleba vlastním kolle
gům. Zatím co učitelský poslanec Lisý pod immu
nitou pobodlně v parlamentě radikálničil, troubil,
křičel atd., jeho kollegové a poníšeným, sladkým
úsměvem žebrali u „spátečníků“ o protekci, drub
druha černil, denancoval, jen aby se dostal k tnč
nějšímu zobu. A to se děje v době, kdy učitelské
platy zlepšeny. Nic divaého u chlebařů' Vždyť sám
„Český Učitel“ si posteskl, že po úpravě platů
pokrokářátí učitelé posílají předplatné liknavěji než
před úpravou. V samém „Horkého týdenníku“ 2.
t. m. napsáno o husitsko-pokrokářských kruzích
učitelských na Čáslavsku: „Tak to tedy dopadá
v kraji, v jehož středu stojí Jan Žižka s Trocnova,
v kraji, o němž ge tvrdí, še nebude poněměen, i
kdyby Prusko učinilo jednou Čechy avojí provincií.
Dopadá-li to takto iv jiných končinách královatví,
nechme prostě politické i osvětové práce. plivněme
na všecko, čím jsme byli a chceme být, nelžeme
si do očí, že mluvíme česky a fo svoje češství
bráníme a bájíme — a boďme těm, kteří na to
čekají, svojí přítomnost i budoucnost do chřtánu
rázem a nikoli po kouscích. Neboť kdybychom
takto žili, nebyl by to život národa, bylo by to
prodejné, potměšilé království bochofku, frivolní
žvýkání jazykem Komenského, zárodek rozkladu.“
—Zas tedy se ozval „radikální vlastenec.“ Ovšem
zlepšení jeho existence nezávisí na pacování „by
rokratických“ klik; on se chce právě uživit radi
káélní kritikou Proto mu jest zoela snadno vstýčiti
prapor silného protestu — jako Lisému. Takový
projev by mnoho nesnamena!, kdyby jej byl ne
otiskl — sám „Český Učitel“ (dne 14.t. m. vdroj
čísle 30—31.) Týž pokrokářsko-ačitelský list do
dává: „Jak brozné odsouzení! A týká se nás,
učiteletva, které se domáhá své existence nikoli
zásluhou, nýbrž opovržení hodnou žebrotou. Maoho
pravdy v odsouzení tom, ale nikoli všechna“ „Čes.
Uč.“ nato snaží se v potu tváře dokazovati, Še se
mista neobsazují spravedlivě; proto prý. mnohý
dobrý učitel několikráte odmrštěný naposledy si
pomáhá metbodou šebroních To však „Čes. Úč.“
neprozrasuje, že právě mladší pánové, odchovasí
od počátku pokrokářekým vedením, jsou v otázce
materielní nejcitlivější, če v případě uprázdnění
místa běhají od kliky ku klice nmejhorlivějia tak
škodí starším kollegům. Není divu, vidí-li sami,
jak pohlaváři pokrokové organisace na sebe tak
pečlivě pamatovali, jak se pokrokem znamenitě
obobatili. Příklady tábaou, milí generálové|

Pekrokářská „Skola našsho venkova“ vč. 5.
same napsala: „Učitelstvo boufně prchá k agrár
níkům, kteří opanovali pole v obcích, okresích,

okresních školních radách a na jejo vůdčíchmístech. Celá řada mladých učitelů trpně se po
dává sgrárnictví a ochotně mu olouží třeba i saogitátory.--A-pročučitelésebrnorr objett©

grární ? ozk si neujasňají p téta strany
a aroxlišájí dóv od sktítků jdu nesEiíškí,

kteří se chytají na lep lesk p frasí. Jiní jdoudo agrárního ovčimbesjb -jiní s prospěchu,
někteří konečně ze — strachu. Z pohodlí stali se

sgrárajky ti uditelě, jichžheslyjou: „Plné břicho!Prásdný mozek! Klidv ordcil“ — Učitel — a
— prospěchář jest borší. Ten za kus

ohloba, zs úsměv a jiné výhody jest oohobon my
vati kevšem kt 4 agrárních. telské re pláčě, plskýčdst tu hyne
-+ . Mnosí učitelé agrárníci se vymlouvají, še
struna dala učileletvu eonadáty poalandéké, což jiná
getčinila. Však jest lépe, když nám střáná map
dátů nedá, ale bájí rázně nsšíchzájmů, jako (o
člňila a člof dosudstrank odeláloě-d atická.(!)
Učitel nemá a nemrií býti agráraíiem apřece
míže kaltarně pratovat; to znamená plaě80. vě
novati lidu své oboě, okolí, ového okrósk.

Naje místomusíbýti tam, kde DA |" krosk
E ehto něsí ve atružš díní, "nesen všsko |



okroku jde proti jetví.“ — Zkrátka kde

je pš kačeýst: am j erdce| přesvědčitel nositelů pokroka; jsou to ti učí
tolé, kteří s novyrovaatolnoa dešostí dovedou tv
diti, že jejich konservativní kollegové účastní se

jednou za uberský mésíc Ko k vůlipajedení. Takovou představu o o kolle
govi pouze člověk, jehož myšlenky krouží vytrvale
a výhradně právě koleí tobě dájedení, kolem o
tésky chlebašaké. Vždyť málokterý socialista by
se snížil k tak úpčěalivému a patollzalskému že
bronězí jako —pokrokářští vychovatelé národního
dorostu. Pokrokoví učitelé, kteří zřejmě blásají
vyhození náboženského učiva ze škol, a vypočita
vosti pomohli značně zatlačiti agrárním chytrákům,
chlabícím se aspoň při volbách „taky katolickým“
přesvědčením. Svoji k svéma a vády dle osobního
prospěchu! Agrární dietáři nemají si co vyčítat
a učitelskými pokrokáři, žebrajícími dojemně u
dveří byrokratů. Každý chce naplniti svoji kapsu
tim způsobem, jak mu okoloosti právě dovolají.
Je-li některý pokrokářský učitel potrestán pro me
přípustné, protizákonné „pokrokové“ přehmaty,
bouří, křičí, protestuje pokr. učiteletvo všecko;
azatím hezky soukromou cestou titéž lidé denun
cují vlastní kollegy jiné, aby si ne jejich účet vy
mohli lepší postavení.

Nová praxe sem. škol. rady ve při
čině mist katocholských ma méšť sko
lách v Pardabicích. Vposlední době zřízeny
byly v Pardubicích dvě nové měšťanské školy dívčí
achlapecká pro obvod novoměstský. Důslednějdalo
se také očekávati, že os téchto nových měšť.ško
lách ustanoven bude také nový katecheta. Ale zem.
bkolní rada k velikému překvapení ve srozumění
se zem. výborem z ohledů úsporných nedala sou
hlasu k zřízení takového místa a podotknutím, še
dosud ustanovení dva katecheté méšťanských škol
v Pardobicích mají povinnost vyučovati na všech
čtyřech pardabských měšťanských školách a ostatní
tři na všech obecných. Dá-li se to ve skutečnosti
provésti, jest ovšem jiná otázka, kterou zemské
školní rada prostě pominula. Jame přesvědčeni, že
onen referent zem. školní rady poměrů v Parda
biolcb je naprosto nezoalý, jinak by nemohl něco
podobného propastiti. Obdobně musela by příště
zem. školní rada astanoviti pouze dva ředitele pro
všecky měšťanské školy vmístě, jednoho pro školy
chlapecké, drahého pro školy dívčí. Podle tobo
také nemůže býti ani vypsán konkars na ředitel
ské místo nových měšť škol v Pardubicích, jedno
duše proto ne, že jsou tu již dva ředitelé měšt.
škol, kteří dle této nové úsporné praxe převezmou
ředitelství na nových měšť. školách, ať jsoa tyto
třeba i ve vzdáleném obvodu školním, jen když
jsou v témž místě. Jako tedy bude jeden kate
cheta pro všecky měšťanské úkoly chlapecké a
jeden pro všechny měšťt. školy dívčí, tak bude
jeden feditel chlapeckých měšť. škol a jeden dív
čích měšť. škol pro celé město. Myslíme, že to
rozhodně nepůjde aoi v prvalm ani v drahém pří
padě, nemá-li nastati hotový snásitek. Důvodů v kaž
dém ořípadě je tuze moobo a budou zajisté v pro
testu na kompetentních místech uvedeny.

Vynikající katolický paedagog. Bylo
by nošením dříví do lesa, kdybychom dokatovali,
jek obrovské zásluhy získalo si kněžstvoo rozvo
školství vůbec. Leč potřebí váďáti přísladný b
knězi, který zaujímá svláš“ čestné místo v řadě
učitelů národa. Jest to Karel Al. Vinařický, který
v době národního probuzení byl jedním s před
ních vůdců ušlechtilého potroku, stoje ma předaí
stráži avojí neúmornou pílí. Prací nehlučnou vy
konal dílo obrovské. Jeho znamenité práce pů
vodní i mistrné překlady z cizí literatary vnášel
pochodeň pravé osvěty do oejtemnějších koutů.
A přece tento osvícený vzdělanec netěší s
lišnému vděku; ani + kruzích katolických nevěnuje
Be mu tolik posormosti, kolik by zasloužil. Leč
přece aspoň v „Národních listech“ (dne 20. t. m.
jest položena na jeho hrob krásná pommnénka.
článku tom mimo jiné čteme: „Sedmdesáte let jiš
tomu, kdy na jaře r. 1839 vyšla tiskem Česká
abeceda aneb malého čtenáře knížka první. Český,
původní slabikář Karla Al Viazříckého. Kalla
učebná s obrázky. Kniha dříve prakticky vyskou
Šená, na pozorování dětské duše „založená a nó
vou, veskrze původní cestou se beroucí! Její zá
kladní rysy jsou po sedmdesáti lótech úbelným
kuwenem v soustavé nauk o počátečním čtení a
pékat. Pět let chodíval denně ušlechtilý farář ko
vVaňskýdo škdly místní, pozoroval a zkoumal po
čáteční vývoj školního poznávání dětského; sa tu
dobu uzrály v duší jeho zásady, dle nichž v dubnu
1858 kmížečku svou dopracoval a rok na to rě
řejnosti české odevsdal ...

Česká abeceda jest perlou mezikaftkami své
doby « pojišťuje skladateli trvale čestné místo v
dějináchpráce původních myslitelů a vychovatelů:
Byl to přvní český ulabikář pro vyučování dle

ody ovací, proti staré methodě slabik
vůsl, první dbráskova učebnice © návé době, první
kalška se školypro škola...

- Když po bouřlivémr. 1848 obecně škola stale

69 povímboua v ní mateřský jazyk dítek stal 'Jásykbná vyučovacím. obrátily se všech*k
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radou Josefem Woasigem provedl dílo uvé
de jeho sloušly za sáklad po

bným knihám jiných národů rakouských. První
šla název Mfabikář,proti děřjvějšímu čvabachu

úb e lati Zvláštaí bylo v ní „Cvi
omyslůa řeči“ e původní tomyšlenka.

Skladatel volil před s olřolí šákova, a ten ho
vorem pošnával na úřeh:jména, čísla, jaké věci
jsou, co kdo činí, jak se (něco koná, kam? kdy?
kde? pročž k čemu? Z věcného učení plynulo cvi
čení v řeší a stávalo se podkladem pro čtení a
psaní. Teprve po cvičení v řeči přistupovalo se
ke čtení, při němž spořádána byla hesla článků:
Vidim. Slyším. Mluvím. Hrávám. Chodím. Cítím.
Zvířátka také cítí. Dobře čiň bližnímo svému. Po
slouchbej. Zdvořilost. Ochotnost. Poctivost. Liška a
kachna. Člověk a skřivánek. Dobrý syn, Buď u
přímný. Neodk'ádrj. Nezlob se. Mlur vždy pravdu.

petyřané u jeslí. DvanáctiletýJežíš v chrámě. Ježíštel dítek. Den —noc, týden, měsíc, rok. Sucho.
Bouřka. Jihnutí. Lze duševní obsor dětí šesti a
sedmiletých vystihaouti pěkněji? A to vystibnonti
jej mluvou prostou, lahodnou, přesnou; mluvou,
která obsahem svým osvěcuje sice rozum, ale spolu
zahřívá dětské srdce teplem lásky k atvořiteli, k tvo
rům a ke všemu, co zoveme přírodou?

První čítanka byla koibou druhou. V prvé
části měla člá: mravně vzdělavací, určené pro
srdce a paměť školáků; v drahéčástí byly články
slohově tak upraveny, še sloužily pro mlavnická
cvičení, ale obsahem svým vzdělávaly rozum ša
etva. Na konci se čtly poznámky o jasyce spisov
ném, o nářečích lidových a přidán slovníček lidu
vých významů z českých nářečí.

Druhá čítanka, určená pro nejvyšší třídu,
sledovala již roztřídění odborné; měla čtení o vě
cech přírodních, zeměpisných,dějepisných. Avšak

v oddíle čtvrtém dotýkala se | spoločnuských poměrů a zdravotníchpoučení.
Potřebáém venkovského

svláštní oddělení.

Při čítankách obou byly mluvnické přídavky
velioe cenné. Podaný výběr učiva svědčí o paeda
gogické rozvaze; nikde není pravidel, nikde theo

retických výkladů o mluvoických pojmech. Vsory
a příklady prostě seřazeny a dle methody enoy
klické spotádány. Ze skušenosti a přemítání dlouho
letého vyplynuly stručné, ale svrchovaně obsašné
přebledy mluvnického učiva, ale neschází v nich
mie, co jest úbeloým kamenem českého tvarosloví
a české skladby.

Dvacet let sloužily Vinařického knížky vý
chově národního dorostu našeho. Od r. 1874 pře

stalo se jich užívati. Za těch pět a třicetlet vv
rostla nové generace; ta nepoznala knížek, o ni

jen hovořil, a př třeba i jí říci, že čítankyJ. Šťastného a J. Sokola upraveny byly na pod
kladě idejí a úkolu, který svýmčítankám vysnačij

živobytí sloužilo
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Pilnáčkovo

nanPPAVÉ uus

sjádrové mýdlo:
(nefalšované)

žluté neb bílé
baď v tabulích neb lisované

s ovečkou,

salmiak- terpentinové
mýdlo

: ajiné drahynabízí ze svého

Rójsě zásóbeného skladu

Anna Brunov á
v Litomyšli,

É -= Dolní náměstí.
Půtřetly kK pokřděk,

akvostač Věnce náhrobůíve

| Hromosvody
systému proť. K. V.

S ilototouZarusuprovádí:
FIRMA

Jos. BAUDYŠ
odborný závod alektrotechzický

w Hradci Král.

Staré hromosvodyopravuje a skouší
nejnovějším přstrojem sa mírmý
poplatek. — Po vyskonšení doručí

písemné dobrosdání...
" Rozpočty :
a odbormé porady zdarma.

Kruhová
OJacihelna =

Gustav Honke,
dříve V. Zahrádecký

v Předměřicích m. L.ab.,
nabízí P. T. pánům stavitelům a podnikatelům
staveb k stavebnímu období 1909

úobřepálenéih
obyčejné, kanálové, jakož i veškeré drahy cibel

tvarových.

Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha-Král, Vinohrady, Čelak. ul, č. 9,
doporačuje veledůstojnému duchovenstvu všestran

Bě uznané Jní malby jako

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

na plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
bách nejlevnějších.

6RP* Obnovuji staré zašlé obrazy. <“
INákresya vzorky franko.

Na ssta doporučení k volnémunahlédnutí

doporučuje se uctivě al. patronátním a veledtst.farním úřadům.

Provádí veškeré práce v oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale aslohově
Odborné a bodlivé opravy, zlacení a polychro
mování oltářů, soch neb uměleckých památek
s ploým zřetelem ba původní sloh. Opravy a vý
zdoby pomníků a sech vemku se nalézajících. Vše
s mnohaletou zárukou. Rozpočty, nákresy atd. bez
platač, Mírné ceny a solidnost závodu dosvědčují

četná písemná uznání.
Vlastní dílna na výrobu ráraců a zasklívání obrazů
atd. Sklad uměleckých výrobků, velký výběr obrazů

a zrcadel.

WB*Založeno 1801. i

Jen umělecky pracované

SOCHY: oltářeakazatelnyi 1 chrámové
levněoa —

absolvent c. k. odborné školy sochař.

BOBONIL BEK V HOŘE KUTNÉ,

z = Palmy = =
stromovité a keřovité

prokostelypředoltáře,předsochysvatýchap.
vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené

zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušce.

motry vysoké kus za 6, metry
8, 10—16 ul,

Služební výkáž
F jakopříloha kžádosti o kvinkvonálky

(dleOrd.listuč.8.,str.S$

amo yh —Wim
v biskcpské knifffiskáviů

v Iráení Britové.

AdiHoiobodběiěiHHbEE
s s Pařížské smyčce, angiloká ponzdra.
PLL HliníkovéD. Floroniinské6.



Doporučujeme

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jakevýtečné

kapesní hodinkyj|:
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
7777% nádherných skříních,

NgMuě.| řetízky, prsteny, náramky,
“ zC-. jehlyajiné zlatéastříbrnéskvosty

| 0 JA A4 — " nejmodernějšímprovedení—
se: nabízíke koupi

Jan Kalis, ziataíka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

XE6XG6DKGSIX683X 683X

Jan Horák,
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jskož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznámí zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
g Učiňte, prosím, malou objednávku na
X

KCBD[XIEEIX663XČB3

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XGE2683 X683 X66 X 63 KGPICEBXGe3[XIX605X

již jtřikrát opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
w Hradci Kral. poblíž Grandhotelu,

který kroměmederních tahých klobouků má
též na skladě eglimdry, jemné zdravotní
měkké klobouky zplsti a vlny, "slaměné
klobouky z prvních českých továren, Sportovní
depice jak pánské, tak chlapecké a dětaké.

Vše v nejmírnějších cenách.

Šob, úvěrní společnost
zapssné společenstvo 8 ručením obmezeným

v Hradci Králové,
u (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na knížky

==za49 až5" =
úrok a to dle výpovědi.

OMD“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí nejlepšíjakootico nejlevněji. =

(noty
fonografi,

desky a válce
nejsolidnějí koupíte

v elektretechn. závodě

Hradec Králové.

„ 2krát26 om po 18 222K
24krát30 cm po 14 .

$$ 2ókrát26 em po 13 Sklenář. zaručeně vyzk.
88 26krát30 cm po 16h | diamanty kua za 5 K.

19 Dodánímkamkoliv drabou.SSPEEEPF

« c. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové
proti hotelu „Merkur“.

Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medailií,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstaršíodborná dílna pasířskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádeb ze stříbra,
bronsu a jiných kovů,od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré rzerky jsem Jebo
Biskupskou Milostí rerido
vány.

Mešní nádoby jem v ohml
ulatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stolních se ry-i.le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty i
hotovés kží na ukázku o
to zašlou.

Chuděkm kostelům možnosplácet bes přirážek.PRE“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“j
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěrazároda domácímu.
kům d čuji

Pe oozamaěupořtovýíaa 279vedeno DOM
900000000000000000000000

Nejlevnější nákupní pramen
veškerýchpříprav

aozáobprošvadlenyakrejší,
kněžskýchkolárků a náprsenok

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní alice.

Prádle — Nákrčníky — Deštníky.
Šle — Kapesníky — Rakaviee.

Šaěrovačky.
Výhradní prodej „Triumfaly.“
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takbijako prádlo,jemužpřidándo vyvářky
sSAPOUIT =

svůni fialkovou.od firmy
JOSEFJELÍNEK nYoLÁk
V HRADCI KRALOVE

L“ Plištestocen Ve

Paramenta.
——

unutá
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svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. '

Lě.Ur-Bon00046v90Bl)

i98..

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce).
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních..
PRAHA-I,

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

ručuje se
ku dodání oken chrá=
mových od nejjednoduš
šťho aš k bohatému fi
gvralnímu provedení a

„| sice 1 de čelesnými
| we rámy, sílémi vsasením.

Veákeré rozpočty, skizay i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE“Nesčetnáveřejná i písemnápochva'ná uznání.“ij
Založeno roku 1836.
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Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
rmělti veškeré kostelní nádoby a
nášínía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své olastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v půrodní intenci, a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do=
platka sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázka franko bez závoznosti koupě.
Vše awposlld posvěcené. Prdcs ruční.

Sled slatýcha stříbrnýchklenotů, :
madonek,křšků ratýnků, náramků atd. Litetářeké

A jídelní náčiní ze stříbra pravého
i čínského vědy ma skladě.

Staré slato, stříbro esdrahokamy bupujs za nejvyllí ceny

JAN STANĚK,
pasé a olselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.



Předplalní ma čtvri voku 3
, na půl roku 5

Hrdinství.
Co 8 militarismem? Jakým způsobemob

treziti instituci, která stále šíře rozkládá svoje
chapadla do kazes poplatníků, jež činí mladé
muže zajatci a která stále vymýšlí obratnější
stroje k hromadnéma pobíjent? Tradná per
epektiva a nejvýš obtížné řešení otázky tolik
složité. „Vraždění jako vraždění, ať již vysto
puje pod jakýmkoli jménem, ať se odívá do
jakékoli forimy“, řekne idealista, který spíná
ruce při pouhém pomyšlení na hromadné u
smrcování lidí nevinných ve válce. Ale dá se
odbýt, potlačit militarismo pouhou zásadou, re
solucí, pravidlem některé moderní filosc.fle?
Jak až mohlo býti lidstvo v kultaře, zašlechtění,
v Šstřeoí práv bličního daleko, kdyby bylo
pravdou, že samá moderní kultura i bez uá
boženství povznese duši k nejvyšším horizon
tům dobra a krásy| Vždyťjiž statisíce moder
ních spisů hovoří důrazně o bommanitě,unáše
livosti, — svobodě — zkrátka o věcech velice
krásných. Kde však vidíme praktické prove
deni načrtoatých idel, kde pozorujeme mimo
akademický souhlas mohutný otřes srdce, od
ložení sobectví, pýchy, žárlivosti a strohého
despotismu? Přes všecsa krásná hesla huma
vitářů bortíci, ničivá vášeň lideká rozpoutává
se dále a cení zuby bezobledněji, rafnovaněji
než před tis(ciletím.

Odzbrojte, přestaňte vraždit! Tak ozývají
se hlasy jednotlivců. Kdo je slyší, který národ
— zvláště vládnoucí — chce dáti při těch ne
ustálých výzvách první vznešený příklad?
Který stát odbodlal se najednou zmenětti
vojeko na polovinu a blavně bez fysického
tlaka z kořene vypleti nešťastné příčiny neu
stálého zbrojení? Dějí se veliké útisky další,
ani jeden stát nedůvěřaje, že by se k něma
soused zachoval spravedlicéji, kdyby se nebál
namířených a vědy připravených děl a pušek.

Vlády, odzbrojte! Lid vás volá k zod
povědnosti | Dokažte postap kultury jiným způ
sobem než stálým kupováním nových pušek a
stavěním nových hrosných válečných lodí! —
Ale co vlády ua ten pokřik odpovídají? Ty,
lide, cám můžeš rozhbodnonuti otázku odzbro
jení! Zamysli se a poznáš, že aklizení té ne
Smáze vymyká se z moci naší. Propracoval jsi
se tak daleko, abys zachoval aspoň nejoatnější
pořádek bez assistence bodáků? Nepáchášbar
barské rvačky na veřejných schůzích pro roz
dílné politické nazírání, netrýzní do krve i de
mokratické strany dělníky, kteří a nimi stáv
kovati nechtějí, neznásilňojí docela při volbách
svéprávné voliče? Kdyby se různé politické
strany nebály četnických bodáků, olapovala
by jedna drohou o svoboda ještě více. A cuž
ti lidoví poslanci, smetana politických stran?
Hlásajíce odzbrojení, zavrhojíce vojenské ná

FEUILLETON
Vyzrál na něj.

Píte P. Slušovický.

Na panství barona Grundsteina věnována
oboře všemožná péče. Bevírníkovi přiděleni čtyři
bajní, mezi nimiž vedl hlavní slovo Němec z Ko
rutan. Naparoval se, díval se s patra na Český
lid; měl zvláštní privileje — už proto, že byl
s ciziny, jak to u nás bývá. Ovšem chlapík zvěři
rozuměl. Nikdo neuměl tek obratně vysliditi a ni
čiti škodnou. Druzí hajní měli velikou zlost, když
při každé měsíční závěrce dostával vždy větší
odměnu za ničení škodné, Tužili se také, jak mohli.
Ale co jim pomohlo těch několik kočicích a psích
nosů, neměl-li žádný z Dich tolik želez nastraže
ných v lese i v polích? Zvlášť hojného Příkazu
dopalovaly pomůcky Němcovy; a hrozné nepří
telství vůči cizinci v prsou Příkazových háralo
od té chvíle, "kdy docela nos jeho věrného psa
Hektora vandroval k lesnímu úřadu.

Co? Ten Němec odvážil se mu zničiti psa?
Přikaza zchlazoval svůj hněv v hospodě silnými
doušky žluté bryndy. Však ten Němec Schůtz uvidíl

Od té chvíle Příkaza zdvojnásobil svoji slí

silnosti, sami se rvou často ve sněmovně víc
než nevzdělaní lodníci v krčmě Kde který
ministr vojenství projevil tak horečnva chuť
k fackování jako vámi vyvo'ená smetana li
dové společoosti? Přemýšlej, lide, zda tací seně
movní násilníci nepozbývají vůbec práva mlu
viti protí fysickému útissu! Nechlab se avojí
vyspělostí a humanitou, pokud jest potřebí
ozbrojené moci, abys zachoval aspoň primitivní
pravidla lidskosti! A vždyť tvoji poslanci sarni
rekruty potřebují. Jestliže, národe, nedovedeň
se srovnati bez zakročení železné moci ani
sám mezi sebou, jak se srovnáš bez poukazu
pa sílu vlastního vojska teprve se státem sou
sedním, který lačně připravoje tvoje ujařmení ?
Myslíš snad, že sousední stát dá se uchlácho
liti nejjasnějšími důkazy o tvém právu, že si
přečte učkterý hamanitoí spis, než začne na
bíjet rychlopalná děla? Nejtrpčí zkušenosti
svědčí o něčem zcela jiném. Domníváš se snad,
že v době největší hamižnosti, kdy soosed hledí
nejrafinovanějším způsobem obelstiti a oloupiti
souseda, úhájíš svoje právo tolstojovským pra
vidlem — neodpíráním zlómu, zanedbáním
zdatné obrany svých posic? Máš na vybranou:
baďto přijmoati krvavý boj, jehož se hrozí
každé citlivé srdce — nebo trpěti veliký útisk
vlastních pokrevenoů, případně nejtužší ujař
mení. Obojí věc zlá: dá se však taková nesnáz
odstraniti akademickým projevem?

Lid vládám odpovídá: „Ale vždyť, vy
páni ministři, kteří se chlabíte svojí mírami
lovností, můžete sami přece mnoho učiniti.
Sejděte se a ostanovte nepřekročitelná mezi
národní pravidla, směřující k poměrnému od
zbrojení ve všech státech. Tak bude tysická
rovnováha ve státech stejné zachována.

A ministři vysvětlojí: Vždyť jsme se jiš
častějio tom radili. Ale okolnosti, ležící mimo
okroh naší moci, způsobily žalostný nezdar,
Pozvedli k vůli svému prospěchu hlasy ban
kóři, kteří jako věřitelé států mají ohromný
vliv, poroučely nám samy národy, které od
svojí panovačnosti ustoupiti nechtějí; obchod
píci, zbohatlí ze zvláštních privilejí, chráněných
ozbrojenoa mocí, strachovalí 88 0 svoje po
kladoy; a ti nám platí obrovské daně. Ulekli
se vysocí šlechtici, kteří by při odzbrojení
přišli o kariera u vojska, lamentovali vojenští
dodavatelé, veliké překážky kladli národové,
kteří celá desítiletí voje avé velikým nákladem
sesilovali, aby mohli ujařmiti národy jiné.
Zkrátka ocitli jsme se v předivu tak spletité
politické a sociální situace, že přes všecko
námaha jako zodpovědní sástapci států těžko
jeme mohli odblasovati sotva stý díl toho, co
by bylo k odzbrojení potřebno. Pomoz nám,
lide, sám! Myslíš snad, že vzájemné výpady
v novinách, prolhané ostoazení politických
stran odporných, novinářské vyhrůžky a ne
——
divost; prohlížel každou chrastinku netoliko v od
dílu mu přiděleném, ale i v oddílu Schůtzově.

Náhle jednou — jská radost! V Schůtzově
oddělení sevřela mu železa, políčená na lišku, hůl.
Takové vhodné místo! »Což, abych je sebral?«
blesklo mu hlavou. »Ale ne, to necháme na jiný
okamžik. Jen když vím, kde jsou.« A zate si za
skočil na zkaženou žlutou vodu do hospody, kde
to dotrhl až do rána. Když slunéčko vyšlo, vyšel
i Příkaza a zápase těžce se zemskou gravitací,
šinul svoje oblácené holínky rovnou cestou k zá
tiší, kdo objevil včera železa. A ejhle! Ferina
lišák už tam měl v žejezech kůži zvalchovanou!
Příkeza z počátku ani nechtěl věřiti šťastnému
nálezu. Protřel si oči, pohladil ryšavé tělíčko li
šákovo a rozumoval: »Vidíš, mršino, jek jsem tě
přece chytil? Já ti dám, chodit mně na Schůtzova
železa! Ty kujóne, proč jsi nešel do mého oddílu?
Tam by se ti bylo stejně nic nestalo, já jsem
hodnější. Ale za tím Němcem jest všecko jsko
posedlél — A ten hospodský? Zloděj, připisuje
čárky; už jich tam mám jako vojáků v kumpanii.
Ne — víš, hebounký kožíšku, ty to přece aspoň
trochu poplatíl, že o tom ani moje stará nezví.«

Ale v tom ho nějak rýpla do zad myšlenka
na čest, poctivost. Ale hned se dovedl vymlouvati:
»=Co— co? Já že kradu? To že je špatnost?

| Ročník XV.
Imserdy ia počítají Iruně,

přímé dráždění k násilnostem povede k žádou
címu věčnému míra? Vytrhni nejprve kořen
zla a trpké plody stromu samy uschnoo, pad
oou i 3 „menem. Spása výhradně v tobě!

— — Atak to je; vina na několika stra
nách. Málokdy tolik choatek násilnických se
vyrojilo jako v čase nynějším. Hlasovali by
maďarští voloí myslitelé pro odzbrojení, pro
zmenšení počtu četnictva? Vždyť by v tom pří
padě — 6 brůzal — Slováci se odvážili vol
něji dýchat. Odblasuje německý parlament od
zbrojení? Jaká naivní otázka! Vždyť týž par
lament hlasoval pro bezohledné potlačování
Poláků v Pozoáňsko; a k útlako potřebaje
ozbrojené moci. Pošle Srbsko nebo Bulbarsko
svoje všecky vojáky k rodinným krbům? Věd)t
by v témž okamžiko jejich nepřátelé zosnovali
útok na svoboda těch zemní.

A jděme do státu nejmodernějšího — do
Fraocie, která přece ochraptěla voláním hesla:
„Svoboda, rovnost, bratrstvíl“ Lidový parla
ment, lidová vláda. A právě ta „lidová“ vláda
proti svému lida rozmoožoje četnictvo i vojsko.
Vojsko musí v hustých kotonách hájiti — lid
proti lidu. Ironie osadu! Nepořádků, tyranství
jest tam maobo. Zrašte však vojsko franconz
ské a pěstní právo začne tyranisovati ještě
hůře. Klidní občané bodou vydání v šano
vsteku a mstivosti těch, kteří se učiní žalobci,
soudci a vykonavateli zároveň.

Odzbrojte! Tak volá i „Volná myšlenka“
a zároveň blahopřeje raským revolaciooářům,
kteří představojí soldatesku nejkrutější, nej
nespravedlivější. Nebýti pravidelného vojska
— bylo by si musilo samo obyvatelstvo vc
jenské zástupy zřídit. — Změňte lidskvu pc
vabu, změňte ji radikálně, můžete-li! Pak te
prve bude lze vojska poslati k občanskéma
zaměstnání.j(Dokonč.)

Ze Zemského Svazu českých
hospodářských družstev a spo

lečenstev.
Jak všeobecně již známo, jest „Zemský

Svaz“ právoplatně ustaven a v čelo jeho pc
staveny osoby, jichž jméno a význam naprc
stou vážnost a důvěru samo sebou již přinášojí.
Je proto povinností všech našich stoupenců v
místních Raiffeisenkách, aby všemožně nyní
přičinili se o to, aby „Zemský Svas“ stal se
mocným a mohotným střediskem našeho ži
vota družstevního v naší straně. Zejména nyní
nemělo by být jediné Raiffoisenky vaší, v níž
máme avůj vliv, aby v nejbližší době nepři
hlásila se k našemu „Zemskému Svazu.“

Dle zákona svaz náš nemůže dříve doelci
práva revisního, pokud počet dražstev a 8po
lečenstev u něho soustředěných nedosáhne po
čto 50. Málo již jen schází Raiffeisenek, abya——————————">
Však on Schůitz mého dobrého Hektora taky...
Proč mu překážel? A co by? Vždyť lišák není
jeho — rozhodně není, ten je panský. No ne?«
houkl vysokou Éstulkou. »Počkej Němčel« Nato
položil Příkaze lišáka stranou, usedl a zouval si
starou, ošmatchanou botu, ze kterou by mu žid
sotva šesták nabídl, Usmívaje se poťouchle, do
kládal: »Abys věděl, Némče, že nejsem tak alý,
nechám ti tady taky něco panského. Kůži za kůžile

Pak v místě, kde byla železa, něco cvaklo,
nato krátké zašustění — a Příkeza zmizel. Kdybyste
byli chtěli další počínání Příkazovo sledovati,
musili byste ze ním hezky rychle běžet, abyste
aspoň spatřili liščí »prute, vyčnívající z kabátu.

Ale jak veliké překvapení pro Schtitzel Když
6 plnou důvěrou ve své umění přišel k železům,
nalezl v nich starý křáp, do něhož vložen papí
rový praporeček s tučným nápisem: »Weidmanns
Heill« A teď jste se mobli přesvědčit, jak je něm
čina bobatá na řízné výrazy, které Němec ze
sebe chrlil jako přívall Poněvadž pak Schůtz měl
promluvu pouze před ptactvem lesním, zajděte
si do hospody, kam chodí a zeptejte se po česku:
+No — Schůtzi,už se ti chytla ?« Jistě vám tu
celou svoji řeč ochotně s matefštiny | svojí
přeloží.



pos tento dovršily. Poškozdjí proto nás, celénutí naše a „Zemský Svaz“ ony spolky, které,
ač sympaticky k jeho založení přihlížejí, své
rozbodnotí o přistoupení odkládají na doba
pozdější. Právě teď, než zlskán bnde potřebný
počet 50 Reiffoisenek, jest každý nový spolek
dvojnásob vítaným, poněvadž uspíší dosažení
životní podmínky a zdárného rozvoje Svazn —
práva revisního.

Přistoupení ku Svazu budiž první starostí
každého spolku. Roshodnotí takové může uči
niti každý spolek bez obav —a sice způsobem
dvojím: buď svolá valnou bromadu Raifeisenky,
na jejíž program dá 8e změna stanov (vystou
pení z „Ústřední Jednoty“ a přestoupení k
„Zemskému Svazu“), aneb kde nelze okamžitě
čekati, že by valná hromada usnesení to pro
vedla, stačí, kdyš představenstvo a dosorčí rada
Raiffeisenky se usnesou k „Zemskému Svazu“
přistoupití a podepíší přiblášku, kterouž jim
„Zemský Svaz“ rád a okamžitě na požádání
zašle. Obsahují totiž stanovy našeho „Zemského
Svazu“ ustanovení, že členem „Zemského Svazu“
může ee státi každý epolek, který usnesením

ředstavenstva a dozorčí rady písemně se při
lásí. Nemůže tudíž „Ustřední Jednota“ nikomu

brániti a tomu spolku překážeti, který k „Zem
skómu Svazu“ osnesením představenstva a do
sorčí rady se přihlásil.

Upozorňujeme dále, še zařizojící zemské
subvence obdrží i ty epolky, které náš „Zem
ský Svaz“ založí ak němož ony ne přihlásí.
Není pravdou tvrzení „Ustřední Jednoty“, že
zařizovací subvence zemská obdrží jen ony
spolky, které jsou členy „Ustřední Jednoty“.
Jakmile náš „Zemský Svaz“ bude míti právo
revisní (a to bode míti hned, jakmile bude
50 Raiffeisenek přiblášeno), pak i zuřizající
zemské subvence každámu novému spolku na
Šemo 8e také dostane.

Upozorňuje se dále, že členství Raiffeise
nek u „Ústřední Jednoty“ je jen dobrovolným
a nikdo, ani „Ústřední Jednota“ ani celá stra
na agrárně-velkostatkářská nemůže nutit Raif
feisenky, aby u „Ustřední Jednoty“ setrvaly.
Ve stanovách „Ústřední Jednoty“ stojí doslovně,
že členství pomíjí dobrovolnýmvystoupením, vy
kocaným písemnou výpovědí nejméně čtyři
měsíce před ukončením kalendářního roka.
Může tedy každá Raiffeisenka bez obav z „U
střední Jednoty“ vystoupiti a k novémuústředí,
k „Zemskému Svaza“ se přiblásiti. Je tedy
nyDÍ nejpřednější povinností všech našich stoce
penců a pracovníků, kteří zejména jsoa fank
cionáři Haiffeisenek, aby

1. ihned svolali mimořádnou valnou bro
madu Raifoisenky a na prrgram její dali změ
nu stanov (vystoupeví z „Ústřední Jednoty“ a
přistoupení k „Zomskéma Svazu“);

2. tem, kde není okamžitě naděje, že by
chom lebko v mimořádné této valné hromadě
změno stanov v tomto smyslu provedli, nechý
se představenstvo a dozorčí rada ve achůzi
své asnesou, přistoopiti ku „Zemskému Svazu“
našemu. Potřebné přihlášky zašleme.

3. Pokod možno, nechť všechny Ra.Koi
senky své vystoupení z „Ustřední Jednoty“
ohlásí oejdéle do kunce srpna (čtyři měsíce
před ukončením kalendářního roku)

4. Kde Raiffeisenka dosud uení (zejména
ve farol obci), aneb kde pro novou podmínky
jsou, necht naši stoupenci ihued učiní příprav
né kroky, aby R+feisenko (třeba i novou 8
třeba i drabou) založili. Potřebné tiskopisy,
pokyny a informuce zdarma poskytneme a i
řečníka na schůzi o tom jednající vyšleme.
Neotálejte tedy, přiblaste své Raifoisenky za
členy „Zemského Svaza“ a přispějte k tomu,
aby „Zemský Bvaz“ posílen k řešení velikých
úkolů přistoupiti a pro další rozvoj českého
družstevnictví důležitou složkou státi se mohl.
Čeká tu mnoho práce, potřebojeme podpory,
dá Bůh, že činnost naše se setká se sdarem.
Záleží to na nás samotných.

Zemský Svaz
českých hospodářských družstev a společenstev
pro král. České v Praze-ll., Opatovická ul. 10

Dopis z Prahy.
Systém předčasného odchásení do pense. Mezi

úřednictvem obce pražské zaviádl neobyčejný,
zcela zvláštní a nikde v celém světě v praxi
nejsoucí a netrpěný systém, že počíná dávati
gamo sebe do pense za poměrů úžasné finanční
tisně obce pražské, kdy rozpočet obecní jest
provázen | každoročním slále ©vzrůstajícím
schodkem, oplatňovati počínají své vlivy snaby
naprosto nepřístojné a násilné. Aby tak ještě
před nějakými deseti lety byl učkdo u obce

žeké saměstnaný osmělil se říci svéma
epoluúředníku: „Hleď, ať jdeš do ponsel“ — —
Jaké by to bývalo překvapení! Zoele proti
každé slušné obvyklosti, proti kašdému mravu
a proti zájmům a ioteresům úředoiotva po
dobné počinaní směřající by bývalo odkázáno
do příslašnýchmesi; leč nyní? Nyní,na sá
uladě terrorisování Se strany avých vlastních

apolaúředníků může právník, technik, medik
a každý jivý úředník vůbec s vysokoškolským
vzděláním odejíti do pense ve věku DÓlet po
třiceti služebních letech. Možno právem pou
kázati k tomo, še pakli jest vykázána jiš ta
ková hranice nesobopnosti ka právi, nebo vůbec
zmenšené schopnosti pracovati, že nelze na

rosto nijak pochopiti, jak že na příklad pro
essura ua universitě a technice připouští se i

do 70 let — a bývá ještě ka cti dotyčnému
professora přidáván tak zvaný rok čestný — —
V oamáhavé, zodpovědnosti plné a vysilající
službě profossorské jest tadíž možno působiti
i do 70 let, a ve službách obce pražské nikoli?

Jak povážlivé to okolnosti! Nemůže přece
býti o tom nejmenší pochyby, že úředník ve
službách obecních zapracovaný, ať již je práv
oíkem, medikem, technikem a pod., má a může
míti v padesáti pěti letech dostatečnou a bo
batou míru vědomostí, zkušeností a rozhledo,
jakých každá obec vůbec, nejen pražská, oa
svém úředniotva žádati může, a také nezbytně
jich potřebuje. Jestliže ovšem úřednictvo má
na tom zájem, aby rychle bylo povyčováno
z třídy do třídy, aby nikdo jeho postapu ne
překážel, pak mus, jak se samo sebou rozumí,
j obec míti zájem ten, aby úředníci, kteří du
ševně i tělesně jsou svěží a zdrávi a mohli
by v neztenčené elle pracovati, úřadu svému
byli zachování. Samovolné posílání úředníků
do pense musí konečně naraziti na odpor nej
pradší, musí vzbuditi ohlas v širokých kruzích
poplatnictva, které nemůže přece k tomu při
hlížeti, když množí se armáda pensistů, schop
ných činnosti a práce, které pracovati se zne
možňoje. Jsout přece jisté meze, přes které
nelze dále jíti.

Když děloické organisace byly ták zdo
konaleny, že nebylo možno požadavkům jich
odpírati, došlo ko protiorganisacím — za
městnavatelů. Badoa-li úředníci obce pražské
v nemírných a nespravedlivých svých poža
davcích postupovati, bude na čase přesvědčiti
je, že obec má právo i moc ponechati všechny
úředníky, kteří pracovati mohoa, ve svých
službách, a nesmí mrhati na úkor poplatnictva
penězi na vydržování armády pensistů.

* 4 »

Doplňovacívolbana Král. Vyšehradě.Málokdo
by uvěřil, jak dovedli při skončené prvé volbě
nár. sociálové agitovatil Přes třicet kočárů
bylo v jejich službě, přes padesát lidí shánělo
a chytalo voliče pro svého kandidáta. Druhé
strany nezůstaly příliš po zadu. Byl to zápas
na nůž. A co dělali našinci? Jak ta „hydra
klorikální“ dokázala svoji útočnost v místech,
kde přece má dosti vliva? Menšinovémnapra
covníkovi, tak. vřele odporačenému naším
tiskem — odevzdáno celých 118 hlasů!

Není to přímo ironií ne ty nepřátelské
pokřiky o panovačnosti, „krvelačnosti“, o ne
snesiteloých útocích „klerikélů“ ? Ti ee ukázali
za všeobecné vřavy jako tiší — až moc tiší
beránkové. K tomu všemu velká většina hlasů
odevzdána od laiků, kteří za svoje přesvědčení
mosí suášeti nejhorší Šikanování. Počítáme-i
blasy našinců, o nichž dobře víme, že odevzdány
ve prospěch dra. Drozdy, tu vychází na jevo,
že duchovní zvláště ovětští volili z velké části
— wladočecha. Až pak učitelstvo, posilněno
jsone důkazem katolické netečnosti a slabcati,
vydá na těch místech nějakou protikatolickou
resolaci, pak pánové se budou divit, horšit,
ptát se, odkad ta smělost. Ina — za pecí uám
vítězství rozhodně nekyne. A shoilé kompro
missování se stranou, která z chytrosti a s bázně
o svoji existenci postarala ae trochu o úprava
ducbovenských platů, na konec se vymstí. Ne
prohlašují se mladočeši všade, kdekoli jsou
od pokrokářů interpellováni, pro volnou školu
a rozloku církve od státa? Až poznají vhodný
okamžik, začnou v tom směru zrovna tak pra
covati jako voloí myslitelé. Posud 8e bojí, aby
při odepření katolické podpory nepřišli o všecky
mandáty. Má snad katolictvo se vznešenou
svojí vírou povašovati za opěrné své sloupy
lidi, kteří mají program protikatolický ? Vědyť
taková shnilá opora jest urážkou rašeho pře
svědčení a vynáší posměch. Víme, že p. dr. Me
telka sám jest muž ctihodný. Ale zde se jedná
o důležité, zásadní stanovisko. Výkonný výbor
náš sám při nejlepší vůli příliš málo zmůže,
strčí-li kraby nejpovolanější jeho prohlášení
do pece.

Při sebe menší upřímné agitaci ve voleb
ním okrese našinci mohli hravě sehnati třikrát
tolik hlasů. Naši dobří laikové byli jako roz
plašené stádce bez vůdce. A dělníci katoličtí
sami nejlépe pochopili potřeba organisačního
postapu, jelikož by přece věecko kněžstvo
mělo věděti, že katolickému dělaíkoví sapo
vídají radí spoladělníci i návštěvu kostela a
jivé náboženské úkony. A tento zjev by neměl
býti nejvážnějším napomenutim, aby kněžstvo
poskytlo pomoc atiskovaným chudým křesta«
Dům, kteří pro svoje přesvědčení jsou i s práce
vyhánění? Oršem — kode neulyšív díla) od
rána do vočera surové úštěpky 900 demokratů;

nemasí se s nimi tolik stýkati, nemuacíse s olmi
příti, jemu osobně satím ty útoky příliš ne
škodí. Je-li „hodmým a snášelivým“, pak ma
dají protivníci = chytrosti v novinách pokoj
a mrskají ty, kteří nezakládají na svémínábo
ženském přesvědčení ovoji existenci, ale kteří
ji k vůli svojí víře ztrácejí. Roztrpčení těch
dělníků, kteří přes včechen terror odevzdali
letky pro dra Drozda, jest veliké. i Co teď
budou říkati českému voličstva naši bratřijna
Donaji? Dostali od česxé veřejnosti poliček,
na nějž dlouho nezapomenou.Nejlepší m|sadost
očiněním pro dra Drozda by bylo zajistiti ma
mandát na Malé Straně, kdež jest veliká na
děje na dobrý výsledek. AČ ož však nyní vý
konný výbor rozhodnejakk li, jsme jisti, že
na Malé Straně se bude jeviti u našinců čílost
daleko větší a úspěšnější, nežjve volebním
okrese Metelkově.

UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY
KNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

O všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodárá rychle a správně

východočeské knihkupectví

Telefon č. 17.

Obrana.
Katoliei, pomozte! Siloou eprchou na

velikášstvím rospálená čela agrárnická bylo
ustavení Zem. svazu česk. hosp. společenstev,
do jehož výbora zvoleni upřímní katolíci. Teď“
v nestřeženém okamžiku agrárníci svým nář
kem prozrazojí, kde byl základ jejich — mrav
ní, ideové velikosti. Peníze od celých katuli
ckých davů zasílané dostali pod evoji správa
agrárníci. Tím jejich mocavliv stoupl vysoce.
A užívalo ee té přemoci k nemilosrdnémo stí
hání — katolických poplatníků. A najednou
porobenci zdvihli zdeptanou hlava a řekli si,
že nechtějí, aby jejich Raiffeisenky byly pod
nožím agrárnických velkostatkářův. — A již
letělo nervosní prohlášení společenstevního re
visora agrároické Ústřední jednoty i do čas
pisů katolických s prosbou za otištění toho
„varovného hlasa.“ Nač prý tříštit, nač třídit
čistě hospodářské ústavy oa dva drahy —
agrární a katolivko zemědělský? „Vždyť přece
nemohou a nesmí naše kampeličky a druž
stva politika provozovati“

Pan revisor však mohl na svoje na
lésti sřelelnou odpověď v samých agrárnických li
stech. Neprovozovaly Raiffeisenky, ovládané
agcároiky, politiku, když vysývaly zpupně ka
tolického poslance, aby se mandátu vzdal?
Dobří pánové, ve Vašem „Cepa“ dne 4 dabna
r. 1908 (v č. 19.) byla po volbách do „Ústřed.
Jedaoty“ vytištěna tučně tato slova: „Jest vů
bec nutno, abychom všecky Raiffeisenky očistil
úplně od klerikálů! | Naprosto jest vyloučeno,aby
klerikál sasedal v představenstvu kampeličky“ A
níže na téže stránce doloženo: „Jednota jest
očištěna od klerikálního vlivu. — Jestnyní pří
kasem všech našich stoupenců, aby tutoočistu pro
vedli i na venkověa kampeličky 1drušstva všude
klerikálů sbavili.“

C> tedy redakce „Zemědělských listů“
svojí prosbou sa otištění „varovného hlasn“
od katolických listů chce? Vždyť jste nás „od
střelili a vyloučili“ s práv a epolapracovni
ctví již před rokem a to způsobem hodně
politickým. Nestydíte ge volati oyní k svorné
práci ty, ktoré jste označili před rokem za nej
větší škůdce, za ločavka hospodářského po
kroku? Svými nynějšími sáchvaty jste najednou
prosradili, jak tehdy váš tisk lbal. A proč
najednou prosíte za pomoc „klerikální“ listy?
Vřdyť jste je soustavně pomlonvali jako listy
nejhorší anejprolbanější. Neaškodti by vám
tedy jejich souhlas? — Jen sbabělý katolík
může po takových přemetech strany agrární
nadále posilovati baštu politických roztěbů
agrárnických. Kitolíci, vzhůru k samostatnU
práci a svobodě!



Politický přehled,
Dne 27. dobna zahájila poslanecká saně

movna své letní zasedání. Čeští radikální po
elanci vítali vládu obvyklým „abcag“ a podob.,
působíce tak ve sněmovně trapný dojem. Mi
nisterský předseda bar. Bienerth v delší řečí
snažil se rozvinouti obraz sitaace zahraniční
i vnitropolitické. Vyslovil povděk, že nedošlo
k válce se Srbskem, vysekl poklona i Německu,
že přispělo k zachování míru, doufá, že přá
teleké styky budou 80 Srbskem v každém o
hleda obnoveny, vůči Tarecku postavil se na
stanovisko klidného pozorovatele. Mnobo nad
šených slov měl bar. Bienerth pro armádu a
vyznačil nejbližší úkoly říšské rady. Má se jed
nati o schválení zabrání Bosny a Hercegoviny,
o vyřízení rozpočtu, o změně jednacího řádu
eněmovníbo, o úpravě otázky jazykové v Če
chách, o starobním a invalidním pojištění a
sanaci semských financí. — Na poradě parla
mentární komise Slovanského středu zjištěno,
že jazykové dobodnatí v Dalmacii oebude míti
nijakého vliva na oposiční stanovisko jihoslo
vanského svazu vůči vládě bar. Bienertba. —
Včeském klubu na říšské radě usneseno vejíti
v jednání o soočinnost se všemi neněmeckými
kluby a také sociálními demokraty proti jazy
kovým předlohám. Rovněž ve schůzi kluba čes.
agrárníků znova důrazně problášeno, že vládní
předlohy, jazyková a o krajském zřízení jsou
pro Čechynepřijatelny a aeneseno, aby popří
padě jednání bylo znemožněno a stanovisko to
bájeuo bylo zástopci nejen v Českém svazu,
nýbrži veSlovanskéjednotě.—Ministr financí
ryt.Bilinseki předložil sněmovně osnova zákona
ozvýšení dané z piva, kořaleční a předlohu o ú
dělech státem zemím poskytovaných. Stát vy
těží pro sebe ze zvýšené daně z piva a kořalky
21 neb 22 mil. K. Zvýšení to totiž celkem vy
nese 64 mil. K a z toho země dostanou 41 mil.
K. Zvláštní starost o malý lid projevil ministr
ryt. Bilinski pravě, že e radostí uvítá, bude-li
dán praktický návod, jak lze zvýšením přímých
dáveki méně majetné vrstvy přiměti k tomu,
sby přispívaly na potřeby státu.

V Uhrách nastala očekávaná krise. Koa
liční vláda Wekerlova podala žádost za propu
štění, čehož příčinou hlavně neústupnost rakou
ské vlády, která nepřistonpila k návrhu vlády
uherské, aby na místo dosavadní pospolité ce
dolové banky byly zřízeny dvě samostatné ce
dulové banky, totiž rakouská a uherská, kteró
by však vešly navzájem v arčitý a přesně vy
mezený kartel. Císař vyhradil si rozhodnatí
nu pozdější dobu a odstopojící ministerstvo

rozhodoutí. Císař prý si přeje, aby vláda We
kerlova zůstala až do doby, kdy provedena
bude volební oprava v Ubrácb. Zdá ve, že c
tázka volební opravy odsune do pozadí ban
kovbí otázku, která krisi vyvolala. Maďarský
tisk po demisi Wekerlova kabinetu pradce na
padá oáeledníka trůna, který jest prý „fanati
ckým rytířem Velkého Rakoneka.“

Německý koranní prine Bedřich Vilém
byl vávětěvou ve Vídni. — Aoglický král Ed
vard přijel na Sicilii a 29. dubna setkal se
s italským králem a Neapole.

Revolace v Turecka uabyla jiného ráza.
Zdálo se, že konstituce a jiné vymožavosti
mladotarky získané p-dnou, že vláda mlado
turecká bude navždy Swmetenaa že zavládne
reakce a v ní že bude zase pánem gullán se
svým absolatismem. Ale nestalo ae. Mladoturci
sbubnovali protirevoluci, mladotorkům oddané
vojsko z venkova dalo se oa pochod na Caři
hrad; ten vsobotu po boji, v němž padlo neb
zraněno přes 1000osob, obsazen mladotureckým
vojskem. Vojsko sultánské buď se vzdalo nebo
problo. A všemocný sultáu vztýčil v jildižekém
paláci bílý prapor. Národoí shromáždění, které
dne 25 zasedalo v San Stefanu, schválilo za
timný stav obležení a neneslo se přeložit sídlo
národního shromářdění opět do Cařihradu. A
došlo i na sultána, který se marně proti svému
sesazení vspíral. Národní shromáždění depotací
dvoa poslanců a dvou senátorů oznámilo sol
tánovi, že jest sesazen. Sultán deputaci odpo
věděl po turecka: Byl to můj osad. Mocný
kdysi vládce, na jehož pokyn nesčetní nešťast
nici odpraveni, třásl se sám o život svůj. Ale
depotace bo konejšila eliby, že otomanský ná
rod jest šlechetný, národ že ho chrání. Abdul
Hamid dopraven do zajetí do Soloně, sídla
síly mladotareckého hnutí. Mladoturci zvítězili,
ale počali se také brodit v krvj. Na jejich roz
kaz popraveno 27. dubna 200 důstojníků, 200
poddůstojníků atd. Místo Abdala Hamida do
sazen na trůn nejstarší bratr jeho Mohamed
Rošad efendi. Narodil se r. 1844 a líčen jest
jsko vzdělaný muž mírné povahy. Bratrem
tvým býval přísně střežen a vězněn, ježto
vaém cítil nebespečného soupeře. VCařibradě
nastulo zatím uklidnění. Z provincií asiatekých,
svlášť s krajů arménských docházejí zprávy o
vratděníArménů...

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DODÁNÍ MELLUKA
knihkupectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát
v Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Z činnosti katol. spolků.
Rediec m Hery Kutné. Dae 18. dubna

ve spolková achůzi křesf. gociářní přednášel zde
p. Václ. Šťastný z Praby. Zdařilými vývody doka
zoval, kterak nutna jest katolická organisace a
mezi jiným jadrně vyvrátil výtky, že církev jest
držitelkou ohromného jmění a že učení její ohlu
puje lidstvo. — Tobo dne ráno byla dojemná po
dívaná « našem velechrámu na množství dospělých,
kteří s dítkami prvně přijímajícími nejsv. Svátost
též sbožně k stolu Páné přiklekli, aby ve sv. při
jímání došli posily v bojích života a pokoje duše.
Všechna čest vám, muži a ženy katolické, že bez
ohledů v době náboženské lhostejaosti konáte své
povinnosti! Kdo nestydí se za Ježíše, za toho ne
bude se Ježíš styděti před Otcem svým nebeským.

Zprávy místní a z kraje.
Pořad vísitační eesty J. Ex. nejdp.

bitkupa dra. Jos. Doubravy: V neděli 2. května
v Lázních Bělohradě, v pondělí 3. května v Chotči,
4. v Pecce, večer vždy v Bělohradě, 6. v Pecce,
7.—9. května v Nové Pace, večer vždy v N, Pace.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou: p.
Jindř. Bergmann, kaplsn v Kocléřově, za faráře
do Žirče; p. Frant. Křivohlávek, farář v Č. Heř
manicích, sa probošta do Litomyšle: p. Emil
Balcar, katecheta v Přelouči,za faráře do Choltic;
p. Aug. Kristián, kaplan, za adroinistrátora v Pou

chově; p. Bd. Švore, koop. v Dobrém, za administr.do Bílého Újezde;p. Štěp. Bobek, kaplan v Bílém
Újezdě, za koop. do Dobrého; p. Jos. Chaloupka,
katech. v Humpolci, za proz. katechetu v Něm.
Brodě; p. Oairin Kratochvíl O. Praem., kaplan,
za katechetu v Humpolci; p. Frant. Nosek, kaplan
v Hořicích, za kaplana do Lázní Bělobradu; p.
Albert Uliver za kaplana do Roketnice (Rochlits);
p. Frant. Franc, kaplan v Roketnici, za kaplana
do Lukavce; p. Jos. Krkoška, kaplan v Chvalči,
ze kaplana do Kocléřova; p. Jos. Holzmann, admi
nistrátor v Cholticích, za administr. do Kaliště; p.
Váci. Dědek, spirituál ve Skalici, za fundatistu
v Oboře; p. Jos. Mynařík, kaplan v Černilově,
obdržel dimissí na faru Vřetovice, v Pražské die
Cósi; p. Karel Havran, koop. v Cestíně, obdržel
dimissí na faru Nezdice, Buděj. dieo.; p. Karel
Volenec, kaplan v Záboří, obdržel dimisuí na faru
Veltrusy, Pražské diec. — Na odpočinek vstoupil:
p. Karel Kotrbelec, farář v Pouchově, p. Josef
Hájek, faráf ve Velké Borovnici. — V Pánu zesnuli:
p. Jan Veit (V. Vuln.), děkan Schwarzenthaleký
na odpoč. v Č. Budějovicích, + 5. dubna (oaroz
1821, vysv. 1846); p. Jos. Kotlář, katecb. v Hro
nově, + 16. dubna (naroz. 1875, vysv. 1898); p.
Frant. Štěpánek, kaplan v Hrochově Týnci, + 21.

dubna, (naroz. 1871, vysv. 180) — Uprásdněnámísta: Pouchov, fara patron. náboš. matice, od 1.
května; V.Borovnice,fara patron. nábož. matice, od
1. května; Č. Heřmanice, fara kníž. Thura Texise,
od 1. května 1909

Schůze méstské rady dne 26. dubna.
Výkaz pokladní hotovosti ze dne 19. dubna t. r.
byl vzat na vědomí. — Rohová místoost v domě
čp. 293, náležejícím Záložnímu Uvěrnímu Ustavu
v Hradci Králové, aa nábřeší Fraotiska Josefa I.,
najme se dnem 1. června f. r. počínaje pro účele
mostní městské váby. — Žádost p. Fr. J. Šafa=
říka za udělení koncesse koihtiskařské pro Hradec
Králové postoupí se živnostenskému odboru. —
Béře ge na vědomí, že p. K. Skubersakému, c. k.
dvor. dodavateli, uděleno bylo ©. k. okres. bejt
manstvím povolení ku stavbě továrny ca nábytek
v bloku VIIL

„Na faře“. Něco s pokrokové kuchyně.
Víte, jak se peče moderní „drama“? Prosím:

: třeba dva, ovšem nestejného kalibru. Přidá se
k tomu děvče velné lásky odkadsí přišlé, jež mi
losrdenství přivede do ložnice farátovy, aby ta
povila mladého světoobčana. To vše se pořádně
zamíchá, a aby to bylo pro pokrokový žaludek

' stravitelnější, hodně prošpikuje duchaplným řeše
| ním „nejtěžších problémů životních“, ovšem še.
. nikoli podle křesťanského katechismu. Pak 8e to

dá upéci v kuchbyci „Volné Myšlenky“ a 8 jejím
doporučením pošle do světa jako moderní sociální
„drama“. — Vykonalo jistě i dramatické sdružení
„Klicpera“ dílo nanejvýš záslužné, že uvedlo na
scénu „drama“ „Na faře“. Je to jistě vrchol snahy

) jeho zdůrasnit uměleckou výchovu lidu z jeviště!
Proto také „uměnímilovné“ obecenstvo to usnalo
plnou měrou, nešetříc vavříny úznání!! Na tom
nesejde, že „drama“ „'(a faře“ je vším — jen ne
dramatem a že sdružení, uvedší je na scénu, uká
zalo, že rozamí dramata asi tolik jako katolické
litargii, dle níž nechává slonžit „mši“ po odzvo
nění poledne!! V pravdě „dramatické“ to skvosty,
ješ musí pohnout bránicí: Rita šílí zrovna láskou
k mrtvému dítěti — obecenstvo pláče dojmutím
— vtom přijde galan a z Rity jako když to spadae.
Rita po přestálém utrpení v takovém je dosud
nebezpečí života, že ani povozem nemůže být do
pravena jinam — útrpnost v paobliku — v tom
přijde galan a v náruči jeho hned cítí v sobě
nezdolnou sílu mladosti a odchází bez cizí pomoci.
A jaký to „dramatický“ vznět, když před „bohem“
jen obnovují si svůj slib — před „bohem“, jemaž
se stále rouhá a v něhož nevěří. Inu pravé sociální,
moderní, „volné“ drama. V korunu záslub o zvýšení
ideové, ©umělecké úrovně lidu, ješ za úkol si
obralo dramatické sdražemní „Klicpera“ v Hradci
Králové, vsazen nový drabokam 8e zářivým rudým
nápisem: „Na faře“. — Kdyby tak tatíček Klicpera
vstal!

KI.kurs kreslířský pre truhláře za
hájen bude v pondělí dne 3. května t.r. a potrvá
do 28. května. Vyučovati se bude vždy vpondělí,
ve čtvrtek a v pátek od 5—8 hodin večer v čí
tárně městského průmyslového musea v Hradci
Králové. Veškeré potřeby obdrží účastníci zdarma.
Přihlásiti se možno ještě u ředitelství museai
v hodinách vyučovacích.

Kurateriam měst. průmyslového
musea v Hradci Králové hodlá za přispění tech
noiogického musea v Praze uspořádati ve dnech
20.—24. května t. r. bezplatný kars na hotovení
mramorových ořízek. Kurs trval by 40 hodin vy
učovacích a vyučováno by bylo celodenně od 8—
12 a od 2-6 dle následujícího programu: Mate
rialie, náčiní a přístroje, připravování žluče, volba
a příprava barev. Zbotovování podkladu, theorie,
harmonie, skoušení barev a jich složení. Hotovení
mramoru hřebenového, žilkovaného, tureckého a
pod. V měsíci Červenci pak kurs další pro hoto
vení škrobových papírů. Učastoíků nejvýše 14.
Veškeré potřeby zdarma. Po přání súčastněných
bylo by možno uspořádati kursy s vyučováním
polodenním a sice vědy v sobotu odpoledne, v ne
děli a v pondělí dopoledne vždy po Ó hodinách, a
bylo by možno kurs běbem tří týdnů skoačiti. Při
hlášky mistrů i děloiků řájně vyplněné přijímá do
16, května t. r. ředitelství musea.

v Regulace Orlice. Dne 26. dubnakonalo
se v Hradci Král. vodoprávní řizení o projektu
na úprava části Orlice v Hradci Král. v délce400
m, od jesu orličného až na konec nábřežních zdí;
číst od jezu až k ústí Orlice opravuje právé firma
Kressa Bernard. Novou úpravou zruší se stávající
jes na Orlici, jakož i erární t zv. Moravský most,
na jehož místě hlouběji založen bude most nový
a pohyblivým jezem stavidlovým. Následkem tobo
řečiště se prohloubí, čímž povětšině přestanou
pověstné záplavy kol Malšovic.

Spolek českých průmyslníků tex
tilmieh konal dne 25. doboa valnou hromadu
v Hradci Králové Město zastupoval tu starost“
p. dr Ulrich. Valnou hromada zahájil přeuseda
spolku p. Jos. Bartoň, který poukázal sa nepříz
nivou situaci, ve které se zvláště český průmysl
v uplynulém roce nalézal. Po podání zprávy jedne
telské a pokladní pojednal p. dr. J. Preies o 8.
tuaci textilního průmyslu a potřebách jeho. Při
volbě faokcionářů zvoleni byli opětně všichni vy
stoupivší členové. V přijaté resuluci vytčeno, že
obchodní a živnostenská komora v Liberci naprosto
nedbá svých povinností k českému průdyslu textil
nímu, který v jejím obvodu tak četné jest zu
stoupen. Důrazně ae znova požaduje, aby zřízena
byla nová obchodní a živnostenská komora v Hradci
Král. pro průmyslové kraje Českého severovýchodu.
Vsbledem k tomu, že zřízení vlastní obchod. a
živa. komory pro severových. Čechy bude vyša
dovati ještě delšího Času, usneseno, aby bylo pří
kročeno k avépomoci a v rámci spolkového sáko
ne zřízena byla organisace průmyslníků, obchod
uíků a divnostolků se afdlem v Hradci Král.,
která by oa sebe vzala všecky soukromoprávné
práce obchodních komora tv zvláštní poradní
sbor. Přípravnými pracemi pověřen byl výbor
Bpolka českých průmyslníků te xtilaích.

Na katelický sjend darovali:Sdrafené
katol. spolky v Týnisti n. 0. 20 K. Po 10 K:
Katol. spolek paní a dívek v Polná, Sv. Josefská
j w Rovai.— Odbočka Vševdb. siručení křené.
dělnictva v Čáslavi 6 K, — Vid. dacbovenstvo



vikariátu Hořickéhbo 197 K (po 2 K:
vldpp. vikář Procházka, Kousal, Viebta. Po 16 K
vldpp.: Panský, Šubrt, Hlavsa Nechanice. Po 10 K
vldpp.: Hlaves Chomutice, Melich, Seliger. 6 K:
Tomíček. Po 5K: Dítě, Vik, Vít, Nosek Fr., Nosek
Jos., Houdek. Po 4K: Zajíček, Pankert, Vančura,
Dostél. Po 3 K: Michálek, Farkač. Po 2 K: Bar
toš, Stříbroý). — Vedp. kanovník a vikář Kle
prlík v Rychnově zaslal za dachovenstvovi
kariátní opětně K 44'86 (celkem jit —s obnosem
minule vykásaným — K 19686). — Vild. ducho
venstvovikariátu Lipnického 125 K. — Vid.
duchovenstvovikariátuPardubického 105K.
— Vid.duchovenstvovikariátu Broumovského
100 K (z nich 50 K od J. M. nejdp. opata dra
Čevrtečky). — Vldp. duchovenstvo vikariátu Čú
slavkého 100K. —Vldp.farář Kočerav Seči
7 K. Vldp. farář Brant ve Ždírciu Polné 6 K,
p. ředitel Al. Nový a spol. v Chrasti 6 K; pí. M.
Donátová v Rosicích u Chrasti 2 K. — Prosfme,
aby příspěvky pro ušetř.ní porta zasílány byly
cheky č 1701, snějícími na jméno „Antonín
Hrubý v Hradci Králové“, Chekytyzašle
na požádání Biskupská knibtiskárna aneb Pří
pravný komitét ajezdový. Spolu snažně prosíme,
aby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy jen na
sjezd a nebylo cbekem tím ani tiskárně ani ko
mokoli jinému placeno; vzoikajít nám jinak ne
snáze veliké v účtování.

Na e. k. odborné škole proumělecké
zámečnictví v Hradel Králové obsadísc
počátkem školního roku 1909/10 několik státních
stipendií ve výši 40 K měníčně. Žadatelé mají
podati do 15. června běžízího roku avrchu uve
denému řiditelství nekolkovanou žádost, k níž mají
připojiti: 1. svůj křestní u domovský list, 2. vy
gvědčení, že odbyli s dobrým prospěchem III tř.
měšťanské školy, 3. výučný list neb doklad, že
alespoň 2 roky byli v učení u mistra, 4. vysvěd
čení, že po tu dobu navštěvovali pokračovací školu
s dobrým prospěchem, 5. vysvědčení chudoby neb
nemajetnosti (bez kolku), 6. výkresy a rysy z po
sledního roku. Za podmínek jinak stejných dává
se synům zámečníků, kovářů atd. přednost.

Společná nemocniční pokladaa pre
živnost. společenstva I., I, III. a IV.
v Hradel Králové odbýváv pondělí3. května
£. r. o 7. bod. večer řádnou valnou hromadu v míst
nostech Žirnostensko-čtenářské jednoty. Program.
1. Čtení protokolu poslední valné hromady. 2.
Zpráva jednatelská. 3 Zpráva pokladní. 4. Zpráva
revisorů účtů. 5. Volba 4 členů do rozhodětho
soudu. 6. Návrh na udělení remunerace starostovi
za r. 1908. 7. Volné návrhy. — Nesejde-li se
v určitou hodinu dostatečný počet členů, odbývá
se drahá valná bromada o hodinu později za ka
ždého počtu členů. — Po odbytí této valné hro
mady odbývá Be valná hromada všech čtyř živnost.
společenstev za příčinou zvolení 2 delegátů a 1
pábradníka do výboru dozorčíbo. Dále odbývá se
valná hromada všech čtyř hromad pomocnických
za příčinou zvolení dvou delegátů a 1 náhradníka
na 2 roky do správ. výboru pokladny nadepsavé,

Okrašlovací spolek v Hradel Kr.
konal v pátek dne 23. dubna valnou hromadu.
Jako jiná léta i roku minulého soustředil spolek
činnost svou v péči o sady ne Žižkově, Hlavně
postaral se o to, aby sady již záhy z jara posky
tovaly pohled příjemný. Proto již na podzim r.
1907 vysázeny na zákony pomněnky a macešky,
lonskébo podzimu pak i hyacinty, tulipány a krc
kosy. K nemalé a trvalé ozdobě sadů sakoupeny
4 obrovské agave a 4 draceny. Celkem vysázeny
jen v sadech na Žižkově nám. 90.752 sazenice
rosličpých drubů ozdobných květin v úhroné ceně
1977 K 21 h. Tamtéž vysazeny byly 2 lípy, jedna
ne pamět sv. Čecha, drabá J. Hlávky. V jiných
stromořadíchstromy scházející doplňoványa špat
né seřezávány. Péčí sl. obce, jejíž okrašlovací od
bor roku v ruce Be spolkem ve snabách okřášlení
města kráčí, vysázeny byly poděl silnice podKo
sinkou k voj. parku šlechtěné akáty, před Rudol
finem jeblancovité duby, podél nové cesty při
regal. Labi pod „Hačákem“ pěkné velké stro
my z allejí, jež k vůli regulaci bylo nutno sru
šiti. Letošního roku zřizují se nové sady proti
Rudolfinu směrem k nemocnici, jež vysáseny budou
keři a stromy zvláště jehličnatými; podél chodní
ku při silnici na Žižkově vysašena druhá řada ja
vorů. — Členů činných s roč. přísp. po 240 K
čítal spolek v uplynulém roce 250. Větší obnosy
darovaly: SI. obec královéhradecká 400 K, Spoři
telna 5300 K, Okr. zastupitelstvo 80 K, Zálošna
50 K, Zál. Úvěr. ústav 30 K, J. Exe. nejdp. bi
skup Tb.dr. J. Doubrava 20 K, pravovár. měšťanstvo
20 K.Všem čšlechetným dárcům vyslovuje tímto
spolek nejvroucnější díky. — Spolek jest členem
Svazu okr. spolků v král. Českém. Spolkový časopis

Krása našeho domova“ vyložen jest v čítárně
Besedy, které bezplatné místnosti své ke schůzím

spolkovým propůjčaje, sačež vzdává jí výbor díky,
jakož i redakcím místních časopisů, jež ochotně
správy spolkové oveřejňují, a všem, kdož jakýmkoli

tpůso činnost spolku podporují. Za odstupu
fel členy výbora svoleni pp. v. inep. Koutník a
ajbk. Tolmaa, aábradaíkem p. Tbof, čal. Kóž

svepmenší,alestálevarůstá|P "s e
dam v Hradci

Králové, jehož Jest saopatřovatichudé

dítky bluchoněmé potřebným šatstvem, práliem a
j. v. komal svoji řádnon válnou bromadu dne 21.
debne t. r. v nové budově „Radolfina“. Spolek
čítal v roce minulém 926 řádných členů a 41 do
brodinců. Příspěvky členské činily 39760 K,
sbírka štědrovečerní 340 K, úbrnem 73760 K.
Vydání činilo 6593-18 K. Spolek odbýval dvě vý
borové schůze, v nichž vyříseny všechny záleží
tosti spolkové. Obvyklá štědrovečerní slavnost se
sa příčinou nemoci spalniček nekonala. Dítky po
dělovány dámami s komitétu růzoými potřebnými
dárky. Funkcionářky zůstaly tytéž jako roku mi
vulého a sice: předsedkyní pí. Marie Steinfeldová,
místopředsedkyní pí. Aloisie Šantrůčkové, pokladní
pí. Pavlína Tolmanová a jednatelkou sl. Adéla
E:glová. Do výboru zvoleny opět dámy: ppí:
Anna Czurbová, Marie Beránková, Boženu Fran

bumila Kořínková, Auna Nováková, Terezie Šte
fanová a vldp. Vl. Sekera, ředitel ústava. Týž
zvolen též sa revisora účtů. Panu revidentovi účtů
budiž vysloven srdečný dík za ochota apolku vé
novanou. Srdečné díky vzdává spolek vůbec všem,
kdož jakýmkoli způsobem přispěli ku podpoře
chudých dítek hluchoněmých.

Chytří agráraí řepněl. Je-t nutnosdě
liti veřejnosti, že pp. Udržalové z Rovně eázejí
nyní oba více řepy než roku lonského. Teď už

oznáváme, proč věblasný poslanec Udržal vybý
bal se schůzím, na nichž bylo vybízeno k založení

drožstevního rolnického cukrovaru. Vždyť jest ma
jitelem akcil cukrovaru zkartelovaného. Tedy řečnil
aspoň jebo bratr. Ale proč jen Bází víc řepy než
loni? To snad z tolika korců nepošle do nenávi
děného cukrovaru ani jeden vůz? — Vy, důslední
a upřímní řepaři malí, jak pohlíšíte na zrádce ře
pařského Lnutí a pomocníky kartelu?

Výstraha. Na Rychnovsku obchází (fary
dívka, která se představoje jako Marie Vrbická.
Prý hledá ei místo iudustr. ačitelkyl? Sděluje se
s námi, že to jest Itářka, která loudí podvodným
předstíráním podpory. Proto pozorl

Pelé — melé = Nechamie. (Čestný
večírek.) Dne 24. dabna večer v hostinci p.
Šimla nalezli jsme společnost (náš pašaji jme
nuje ušlechtilým slovem „jelita“), jaká již po muoho
let nedala si dostaveníčko v Necbanicích. Bylo to
dostaveníčko na počest c. k. sudího pana Václava
Kvapila. Pán ten získal si svým roshodoýma pří
mým jednáním sympatie tolika krubů, že nebude
hned tak druhého, aby se s ním občanetvo tak
tklivě loučilo jak 8 p. sudím Kvapilem. Řavnivost
na jeho popularitu vyvolala jistý zjev a případ,
nade kterým se mnobý ve městě pozarazil. Malo
městské tradice a vodní družstvo u nás nikdy 80
nepřežijí. Panu sudímu Kvapilovi přejeme na no
vém působišti vše nejlepší. — (Stravovna.) Na
radnici řeší těžký úkol. Má se voliti správce stra
vovny. Musí to být muž z jejich řad. Bude voliti
okr. výbor. Předem prozrazujeme a sotva 80 zmý
líme, že to- bude jeden. jehož panička 8 purkmi
strem a členem okr. výboru je spřízněna. Bude to
odměna za naše peníze za služby straně radaiční
prokazované. Ať pláče spravedlnost — af naříkají
sirotci, jimě sničeno domácí štěstí a otec — a vedle
toho mnoho lidí agenturou svedených! Strýčkové
nade vším zamhouří ne jedao, ale obě oči. Je náš
— a to postačí.— (Valná hromada čekao
kárny.) Dne 25. dubna v neděli konána valná
bromada družstevníků (čekárny) sušárny Čekan
kové. Dle lidového vypravování přišel Prušák po
dívati se na ona místa, kde trpěli jeho rodáci a
krajané, do Necbanic. Nikoho hned nemohl nalézti,
ani našeho generála, aby mu německy vyložil pa
mětihodné věcí Nechanic. (Generál neumí také
německy, kdyby uměl — hodil by vlastenectví do
kouta s za nějakou marku něměil by o překot a
dvstal by řád na svá prsa. Našel se však jiný ci
cero. Za městem ptá ee Prašák našeho Cicerona:
„Jaké jsou to tam na poli fabriky ?“ Cicero vysvě
tloje: „Das jet aasere Cigorien, Gchwindel-tukve
stione-Agrar Fabrik — Uad die sweite dort oben
das ist Pateraken-Concurrens-Cigorien Fabrik auf
eigene Kosten zusamengestelite“. Prušák ptá se
dál: „Která na tom je líp?“ „Já řku ta dole“,
praví cicero, „dostala sukvenci a pstavila si ko
mín, ale teď to v ní moc vysýchá.“ Jak to tak
mohl vykládat? Tatík v ní teď předsedou před
stavenstva a syn dosud sice jen tak, sle budoucné
„virklich“ oučetním a pokladníkem — srovna jako
v sáložně, uby to nevyšlo z přáteletva. Ti pracají
na ní jako na své — nemůže lepšího poměra býti.
Padlo slovo o té valné hromadě, še jejich bůh je
Frank — bylo to také viděti, že jejich bůh je
Frank na den av. Marka, kdy katoličtí rolníci
zúčastňují se prosebného průvodu. Robotníci Židů
na ten den si položí valnou bromadu. Tak to bylo
srovna tenkráte před úpadkem rolnických cukro
varů. V neděli a svátky místo služeb Boších se

pracovalo. Podle toho vypadly také volby do představenstva a dozorčí , které řídil ze štábu
radniční generál a dva pobočaíci, ktefí čekanku
pesázejí, ani hroudě ani záhonům nerosamějí. To,
roloici, dopracujete!l — A abych nezapomněl 'na
manévry, třeba že tím se stávám už čtenářstvu

necbutným. Mámepovolený nový kontingent mováčků, náš generál = těmi pány od odvodů byl
moc sa dobře, chtělsestát virklich vojákem—
nemohlibopotřebovatproslabésrdceavrátkou

povahu — sůstel tedy u „našich“, vzali si bo do
Prahy ku semědělské radě — ku Práškovcům —
k těm je „tanglich“, naukuo dietách a subvencích
theoreticky a prakticky zná — a dle charakteru
se také bodl mezi agrárnické panstvo; kapsy má
hluboké.

V Neehamicích konají od 1. května do
10. května včetně Otcové Dominikání « Prahy av.
mlesie a sice vldp. převor Odilo Pospíšil z řádu
kazatelského a konventuál řádu téhož dp. Bruno
Bárta. Jsou to první sv. missie na osadě a žebnej
jim Pán Bůh!

Třebechovice. Letošního roku následkem
bojaého sněbu na horách O-lických byly Orlice a
Dědina dlouhou dobu kolem Třebechovic rozlity. A
jak nás tomu ve škole učili, vystupují z vody páry,
mlby. A snad právě to je příčinou, že i tyto mlby
dostaly se do hlavy zdejších několika živnostníků,
kteří se tak zapomoěli, že k nastávajícím obecním
volbám se spojili se stranou socialištickou, jak to
bylo viděti oa schůzi u pí Jarkovské. Poněvadž
p. řečník při oné achůzi vlastně řečí svou u lidí
rosvážných přímo ové straně škodil a tvrdil, že
DenÍ do poměrů zapvěcen, co vlastně socialisté o
nich soudí. „Vorwarta“, časopise německých sociál
ních demokratů, r. 1891 č. 42, 1894 č. 134, píje:
„Zojčením středních stavů má 60 proletarisování
společnosti provésti. Udržování řemesla jest škod
livé, ježto zdržuje nutný přerod soukromé výroby
ve společnou. Řemeslo zasvěceno jest zkáze bezo
vší naděje na záchranu, byť jeho smrtelný zápas
trval ještě nějakou doba.“ Dr. Lux, 80c. demokrat,
ve své přírační knize str. 296: „Se živnostníky
je konec a my se můžeme jen radovati.“ Eogels
r. 1890 psal: „I velkokapitál malébo živnostoíka
a maloobchodníka ničí a vykonává tím dílo zá
služné.“ Ústřední orgán sooiálnl demokracie v Né
mecku napsal letos v č.38: „Koncesse (ústnpky)
třídním zájmům rolníků a řemasiníků, které nespo
Čívají na cestě všeobecného kulturního vývoje, které
naopak jsou v rozporu 8e zájmy proletariátu ve
smyslu sociálním, mobla ovšem sociální demokra
cie v minulosti tak málo činiti, jako bade moci ve
vší budoucnosti.“ Živnostníci, můžete tedy za avé
zástupce voliti příslušníky té strany, jež chce živ
nostaíka jen ničiti a ne podporovati? Ukažte, že
tyto nauky socialistické jsou vám dobře známy a
dle toho při volbách se řiďte|

Ciuvejenoe. Naše skupina mládeže měla
dne 12. t. m. šťastný den. Konána slavoost ote
vření nového jeviště. Odpoledne uspořádán v ho
stinci pí Vaňkové koncert tamburašů katolické
jednoty královébradecké. Již dávno před početím
koncertu byl sál účastníky jako nabit. Jen z Holic
k nám přišlo přes 80 horlivých našinců. Netoliko
s obcí sonsedních, ale i ze vzdálené Rovně hudby
milovní našinci se dostavili. Dík všschněm za
obětavou lásku! Kdož 6e do sálu nevešli, naslou
cbali jemným zvukům jihoslovanské budby venku.
Zdařile provedená čísla odměňována stapňajícím
se potleskem. Po koncertě promluvil několik srdeč
nýcn slov p. Kamenický o významu toho dae, dě
koval všem účastníkům a zvláště ochotným tambu
rašům. Večer nato na novém jevišti provedena
velmi obratně Procházkova prostonárodoí hra
„Přástky.“ Večer byla návštěva tak stkvělá jako
odpoledae. Všichni účastníci odcházeli s velikou
pocbvalou. Zajisté že zdar toh> dne bude nám po
vzbuzením k další jaré práci. Nuže, ruce k dal
šímu díla! Pracujme všichni horlivé! Bůh nám
požehná.

Tambarašský večírek v Bohusla
vleleh m Opočna pořádá křesť. soc. jednota
av. Václava dne 2. květoa. Zavítá k nám mistrně
secvičený sbor tamburašů katolické jednoty krá
lovéhradecké. Začátek o 7. hod. večer.

Opočno. Hadobní a pěvecká jednota „Vo
rel“ ns Opočně vypraví dne 9. května v Národ.
domě operu Blodkovu „Ve stadai.“ Potom sehrána

bude „"rehlického veselobra „Závěť lukavického
pána.

Přednáška dp. Aloise Svojsíka, slo
vutného cestovatele, koná se v sobotu 2. května
v osm hodin večer v Nov. Bydžově „Na kopečka“
Čistý výtěžek věnaje se novobydžovskému odboru
Ustř. Matice Skolské.Doufáme, že thema „K proti
nožeům“ i národní účel přednášky přivábí množství
účastníků, neboť jiš dnes jeví se o přednášku
velký zájem.

Jfiéim. Dne 17. dubna byly u nás zahájeny
slavnosti biřmovací. Uvftání Jeho Excellence nejdp.
biskapa dra Josefa Doubravy bylo všeobecné a
srdečné. K uvítání dostavil se starosta města a
celé zastupitelstvo, dvorní rada Buchner s úřed
niotvemokresníh) hejtmanství, president krajského
soudu Šrámek s úřednictvem kraj. souda, vrchní
Azanční rada Kubeš s dřednictvem okr. foančního
řediteletví, důstojnické ubory 8 plakovaíkem Ale
xandrovičem a podplakovníkem hr. Berchtoldem,
veškeré střední Školy s šactvem a a řediteli pp.
Bomrem, Maternou, Dunovským a Storchem, všecky
školy měšťanské a obecné a Šactvem a řediteli . pp.
Kolaříkem, Uhbvapilem, Kopeckým a Gabaurem, ře
ditel hospodářské školy Havránka, spolek mlstních
ostrostřeleů, Občanská beseda na Novém městě,
křesťansko sociální spolek „Záchrana“, dámský
spolek místní opatrovay, dámský epolekČerveného
kříže a sástapci korporací cbaritativních. Uvítání
bylo velkolepé! ©Nejdůstojnější arcipastýř událuje



svátost biřmování s horlivostí nevšední. Jeho práce
stává se miesijním kázaním pro obrození duchov
ního šivota v městě a okolí. Při každé promlově,
kterou má k dospělým, k žactvu anebo k jedno
tlivcům, vystapoje jako pravý apoštol, probouzí
Bv. víru a šíří láska k av. církvi. 2 jeho slov vy
oftí i nepřítel, že má v lásce všechny spolubližní.
Láska k církví a láska k vlasti — toť dva pra
ménky, které se vinou jemně a srozumitelně pro
mlavami Jeho Bisk. Milosti, a každý nepředpojatý
vycítí obojí lásku a pochopí, proč ji biskup-apoštol
v dnešních dnech |hostejnosti náboženské a vlas
tenecké tolik vroucně doporučuje Ubozí nepřátelé!
Jako mučedníci svého zbloudilého nitra stojí v za
myšlení nad svojí marnou prací. Pracují ve dne,
ba i vnoci a chtějí neslošným, brabým a nízkým
tónem žurnalistickým zakřiknouti násilně ústa ka
tolíkům. Nedovedou tobo v „Pokrokových listech.“
Přemýšlejí, jak by pomlovami a nactiutrháním
snížili katolíkům biskupa a tím zavřeli srdce jejich.
Nemohou! Vrební pastýř vítězí slovem a jednáním.
Přichází do škol a rodin a tam pronáší několik
slov a avým láskyplným okem proniká srdce ne
důvěřivých a povzbuzuje lhostejné u víře a pi
luje věrně oddané. Ne, ne, pane doktore Váetečko,
lid věří svému vrcbnímu pastýři a výraz svých
citů projevil v sobotu v děkanském cbrámu Páné,
kde zahrnoval biskopa svou láskoa a dlouho do
nocí obklopoval děkanství a tiše a oddaně 86 lou
či] se svým milovaným arcipastýřem. Práci nad
lidskou vykonal nejdp. biskop v Jičíně, obrodil
naše město duchovně a posílil život nábožensky.
K dalšímu působení apoštolskému katolíci jičinětí
přejí mu mnoho milosti od Boha, sflu, vytrvalosta
nadšení, jské vrchní pastýř projevoval v Jičíně.

Z Čáslavě. Divadlo. Poslednípředsta
vení letošní jarní sezóoy seznámilo obecenstvo
s Aurnbeimerovou veselohrou „Král dobrák“.
Trochu historických kostymů, víc nic. Zdálo se,
jako by únava byla již zasedla jak v bledišti tak
na jevišti. Snažily se sice naše přední síly oživiti
večer, ale bylo viděti, že obecenstvo již je zpito
ja rním vzduchem a že jenom k dodělání abonementu
naplnilo prostory divadla. Líto bylo skoro té ná
mehby herců ocbotníků, námahy poctivé a přesvěd
čivé, če vyznívala skoro na plano a že potlesk
nesl 84 více ze alošnosti než pochopení. Ještě že
trvala souhra tak krátce. Nechť se tím však naše
ochotnictvo nedá odvrátiti od svého cíle Doufáme,
že Be všemi v stejném zdraví a neztenčené hor
livosti se shledáme opětna podzim. — Koncert
Filharmonie pořádaný „Sokolem“ přivábil
dosti četnou návštěvu Nebylo sice divadlo vypro
dáno, ale bylo přece slušně naplněno. Nemůžeme
se pouštěti do rozbcru produkce samé, neboť
nejsme si vědomi oné kritické vyspělosti, které
vyžaduje sbor řádu Filbarmonie, ale, pokud jsme
slyšeli úsudky obecenstva, bylo 8 programem spo
kojeno. Jen jedno působilo na účastníky koncertu
trapně. Že totiž jeviště našeho divadla znělo ně
meckým hovorem skrz na skrz a že zněla tímtéž
hovorem i naše čtenářská beseda. Víme sice, že
jsou členy Filharmonie i umělci Nečeši, ale že by
to bylo těleso, jež ovládáno jest jenom německou
řečí, to překvapilo. Překvapilo to tím více, že
stalo se to při koncertě „Sokola“. Pamatujeme
se, jaký rámus se svého času strhl, když bylo
roskřiknuto, že mistr Ondříček má pianistu Němce,
sál „u Prince“ zel prázdnotou; štěstí, že se po
čínání umělců Filbarmonie vyjevilo až — po kon
certě. Má „Sokol“ štěstí, býti to tak u jiného
epolku, nevíme, mobl-li by vůbec nějaké účty
s příjmůazavírati.— Zasedání obec. za
stupitelstva bylo dosti živé, ba mistypo
hnuté. Zvláště byly to dra body, které rozčeřily
jeho bladina a to při debatě o nosení primator
ského řetězu se starodávnou pečetí a o nové lé
kárně. Při prvním bodu zvláště radikálně vystoupil
p. MUDr. Tesař, zamítaje tento zvyk a p. Zástěra,
materialista, který snažil Be starodávný obyčej
sesměšnit. P. dr. Zimmer však odmítl důstojně a
věcně vedené útoky a problásil, že jest to gmatné,
že nevážíme si těchto starobylých práv, která, byt
zdánlivé byla nepatrna, mají svou historickou cenu
a důležitost a jsou dokumentem, jak dovedeme si
případně vášiti i práv velkých a životních. Přijato
pak většinou hlasů, aby při výsnačných příleži
tostech purkmistr města Čáslavě zdobil se pa
mátným řetězem a pečetí. Při jednání o lékárně
dojemně působila péče některých zástupců o do
statečné živobytí budoucího enad druhého lékár
nika. Byli to p. botelier Tichý a p. Moravec, kteří
podle pravdy posusovali celou záležitost a pro
mlavili skutečné jako praví zástupcové občanstva.
Mezi 36 členy našlo se jenom jedenácte, kteří byli
pro zdravou konkurenci, ostatní byli 11 proti a
14 buď ve schůzi nebylo neb se vzdálili nebo mi
čeli. Stojí za zaznamenánía srovnání s hlasováním

o bývalou „sdravon kopkureaci“, o tiskárou. Inu
'p. není p. Hulls. — Májová pobož

Boet počoe 1. květos a konána budejeko mi„oulá léta všdy navečer o 7. bod. Vysývají se do
brodincové o laskavé příspěvky na znopatření
-květina světla.—Návštěva architekta p.
Hilberta, který povolán byl telegraficky,aby
vyšetřena a opravena byla trblisa, objevivší se na
klenbě v kapli P.“Marie bolestné, přivítána byla
všemi přáteli renovace chrámu radostně. Snad bude
přidáno v tempu, spad i v praktičtějším provádění
praci, Při tom dovolujeme si pospamenati, že by

nevadilo, kdyby veřejnost zvěděla, kdo vlastně o

všecky případnépráre, objednávky a pod. záležitosti se stará, neboť ani výboři spolku o tom ne
vědí, ani zprávy s městké rady nic nepovídají. A
valná Lromada spolku ta patrně zamrzla. A přece
co nejdříve má býti vypsána off-rta na konstrukci
střechy. Nač to tajemnůstkářství?

Z Čáslavská. Minule jsem Vám sdělil,
jaké nábledy panují o sázení řepy. Že zprávy ty
jsou pravdivé, že totiž na venek organisovaní pá
nové dělají bastanty, ale zatím pilné pole k řepě
připravují, dosvědčají zprávy čáslavské „Pravdy“,
která v poslední době se stala orgánem poloagrár
vím. Ve zprávách zemědělských na drahé stránce
praví, že se rolnictvo rozhodlo řepu nesázeti, ule
pronáší hned: „Máme své obavy. Zkušenost a
znalost venkova, podkopná snaha klerikálů o
rozbití velkých agrárních organisací (kterých pak,
p. dopisovateli Pravdy?), řídké sice, ale přece
jen aktuelní případy lidí, kteří za pětníček zradili
své soudruby . . . mimoděk avádějí na mysl p>
chyby . . .“ A obavy ty se už splnily. V příloze
téhož čísla Pravdy vrobrice „národní hospodář“ jest
zpráva, kterou zaznamenali i pražské listy: „Ženy
šlusují. Dochází nás zprávy, že moohé mauželky
rolníků nzavřely dodávku řepy do cukrovarů a
sice ze své polovičky poli. Proh!ásily, že ony jsou
polovičolmi zápisnicemi a že tedy na své polovici
pozemku řepu pěstovati budou bez ohledu, je-li
manžel jejich organiaovaný neb ne.“ A nyní vzpo
meňme na sebevědomé vystupování řepařů agrár
níků a oa cbloúbu, kterou se nadýmali, jak budou
8i diktovati ceny, ubychom poznali, jak strana
tato vodila venkov za nos. Jedni předáci agrární
zrazují za pětníček, druzí nastrkují manželky a
chalupníci, domkáři, familianti, kterým se slibovalo
modré 8 nebe, tioatrouhají kolečka. Zajímavé by
bylo, kdyby nám osvětlili agrárníci akcionáři bu
čického cukrovaru, mocho-li oni přidali sousedům
pěstitelům. Bylo by to výborné a poučné čtení.
Dočkáme se, či méme začít sami?

Z Tiom u Habrů. Zdá se, že obec naše
určena jest k věcem velikým. Stará se o to po
ctivě orgán pověstného Hofrychtera z Něm Brodu
a stará se o to i odbor volnomyšlenkářů sbabno
vaný proti katolické organisaci spojenými agrár
níky, socialisty a pokrokovými paedagogy se svým
předsedou v sukních učitelkou sleč. Fajfrovou.
Máme svrchovanou obavu, aby Tis nepředstihl
Řím. D» Říma bistorikové mermomocí strkají ně
jakou papežka Jobannu, my v Tisu ji budeme
hnedle mít a to jakou — volnomyšleakářskou.
Prosím, žádný žert. Je neomyloá na vodě i na
suchu, v světnici i povětří, ve vědách i v nábo
ženství, Co ona řekne, to je „virklich“ pravda a
kdo toho oeuzná, toma se vynadá p. t. oddanými
členy a lajbžurnálem z Něm. Broda. Jak ona zná
křesťanství a život Ježíše Krista, to by každý
musil koukat. Má také k toma stadie, měštanku
a učitelský ústav a soukromé vzdělání s „Volné
Myšlenky“, „Volné školy“, „Práva lidu“, „Hav
lička“ atd. Samé vědecké, zvučné prameny, do
nichž píší nejzoamenitější mužové od rovníku pa
horu k točně. Rozamným lidem však nejde to do

sedou“ odboru Volné Myšlenky, jakmůže
šířiti tisk skrz naskrz protináboženský, jak může
pořádati schůze a večírky, na nichž se mluví proti
zákonem usnanému náboženství a při nichž Bedo
spělé mládeži doporučojí spisy a listy náboženství
a mravnost podkopávející. Rodiče pak nedovedou
pochopit, jak může nábožensko-mravné vycbovávati
jejich dítky el. učitelka, které je uřesťanské po
sdravení trnem v oka, která dětem doporoučí ča
sopis „Dítě“, pokračování to „Mládí“, zakázaného
c. k. zemskou školní radou v Praze. Charakterní
lidé nedovedou si předetavit, jak může tato sl.
učitelka ustavičně mluviti o vychovávání charak
terů, o klerikálof bezcharakternosti atd., kdyš

tím méně z náboženství katolického a při tom v ka
tolické církvi zůstává. Iou, samá „volnoat“. Co by
tak řekli p. t. volnomyšleokářští členové odboru
a kollegové slečny „předsedy“, kdyby rodiče a
poplatníci na Školu vzali 8i zase volnost, aby 8e
poseptali na kompetentních místech, platí-li stá
vající školské zákony také pro náš Tis? Ovšem
to by byl rámus a křik o denunciantství u po
dobných nabubřelostech, v nichž jest tisk pokro
kářský a volnomyšlenkářský mistrem. SI. před
sedovi radili bychom vášně, aby dosavadních
experimentů zanechala 6 věnovala se především
vloe svému životnímu povolání učitelskému, neboť
mohlo by ge atáti, že i ta naše trpělivost by mobla
praskoouti. Brali jeme dosavad její večírky, schůsk
s mládeší, čajové sedánky, návštěvy politickýc
schůzí s nepřípadoými a jenom jí vlastaími extra
Vagancemi za sport pražské slečinky, která neví,
jak by na veBxu zabila nudu, ale mlčeti déle,
bylo občanů katolíků nedůstojno. Více prozatím
neuvádíme.

Různé zprávy.
To že jest roková a svobode

obraně $ Jenřekněte některémuagrár
u semanovi, še jest málo svobodomyslný,

Še nemá pokrokového a demokratického dachaI
Prohlásí takové tvrzení za velikou urášku. A zatím

hesky vypočítavě, poťouchle a mstivě cbytá se
všech byrokratických prostředků na udolání nepo
bodlných lidí. Denancisc. 78 denunciací stíbá ka
tolické zemědělce! Mativost agrárnická nazná mesi,
V Pacově adáno a odsouzeno několik mladých na
šinoů proto, že předsedali schůzím, svolaným od
našeho „Sdružení venkovské mládeže.“ V neděli
4. t. konalo Sdružení veřejnou schůzi spolkovou
v Branšově u Pelhřimova. Již v úterý dostavil se
Četník, který si dal zavolati pořadatele té schůze
Váci. Lankota; vyslýchal sevrabně, kdo že měl
jskou fuokci na té echůzi, zda se vybíralo zá
pisné, kolik bylo účastníků, jakého věkul? Tedy
bodně podrobně; to všecko proto, že se odvážila
katolická mládež konati katolickou schůzi. Na Be
nešovsku dne 28. února konalo „Sdružení čes.
katol. zemědělců“ epolkovou veřejnou schůzi, na
níž vedle členů byli přítomní i hosté. V pátek,
9. t. m. dostal rololk pan Kaňka z Kácové Lhoty
předvolání k soudu do Benešova, aby se zodpo
vídal z přestupku $2. zák. sbromažď., že jako
předseda schůze prý připustil, aby tam byli pří
tomni i nečlenové. A zatím nebyla to echůze
Členská, nýbrž veřejná schůze spolková, u hejt
manství řádné 24 bodin předem hlášená. Svolavatel
schůze té rolník Skracký z Kozmic již drabý den
po schůzi té (1. března) byl vyslýchán c. k. čet
níkem, zdali měl povolení ku šíření plakátů, ač on
žádné plakáty nešířil, nýbrž vyvěsil jen pouhé
blaakety, tažkou vyplňované, které dle $ 23 zák.
o tisku povolení nepotřebují.

Zajímavýpovahoplestrany agrární.
Na Moravě s agrárníky už moc zle! Stavě!i se
před pokrokovci pokrokovými, před katolíky jako
taky-křesťané. Sám šéfredaktor agr denolku „Sel
ských listů“ Haunš Saontag dal dosavadníma ve
dení vale a založil dva neodvislé agrároí listy
„Moravský Venkov“ a „Mladou Moravu“, které
břitce tepou žištné a nedůsledné pohlaváry agrár
nické. „Mor. Venkov“ však dne 24 t. m. přinesl
též stesk pokrokářského agráraíka českého (člena
výkonnéhovýboru strany), který vyzaává upřímně:
„U nás v Čecbách poměry nejsou lepší. Kam se
oblédnete v naší straně, všude témét nzříte šílené
honění se předáků za osobními cíly, kterým masf
ustoupiti vše ostatní, a pro kteréžto cíle zapomíná
ge na povinnosti k celku. Sílená ona horečka ob
zvláště začala od onoho okamžiku, kdy pan Prá
šek se stal ministrem. Máme u nás pěkně vyba
dovanou organisační síť, ale necbuť našich pánů
k boji s klorikály, malá agilnost našich ofio. pře
dáků a taktika, vypočítaná na pohodlnost, způso
bují, že v organisacích je mrtvý klid, a že kleri
kálové rostou měrou nebezpečnou. Jest mi líto toho
lidu, neb jest tak dobrý a poctivý; organisátoři
jeho však jsou na chybných cestách a velikou zá
slubu by měl ten, kdo i u nás v Čechách by po
vašem vzoru pro dobro strany začal pracovati. Že
to unás rovočš Be neodbude uvoitř strany, nýbrž
že o nápravu se bude musiti volati veřejné, jsem
přesvědčen. Čím však dříve e tím nákdo začne,
tím lépe bude pro strana.“ Pro nás je nejzajíma
vější doznání, že páni prý nemají obati k boji
8 „klerikály.“ Co to má znamenat? Snad se
ještě o naší strané nalhali agrárníci málo? Snad
ji pronásledovali udevačstvím, sháněním četníků,
opfláním, řvavým rozbíjením schůzí, spojením
8 volnomyšlenkáři toliko ekrovně? Vždyť už přece
to bezectné tupení překročaje všecku míru. Do
pisovatel do „Mor. Venkova“ todíž myslí tím bojem
něco jiného; nelíbí 8e mu totiž, že agrární strana
posud jen sem tam — dle daných okolností —
bije do našeho přesvědčení náboženského a že jeo
některý předák vyzaává veřejně, jak si přeje od
stranění vyučování náboženského ze škol. Ovšem
agrárníci volí cestu raffnované chytrosti. O svém po

svého programu nic, aby měli volné ruce na obě
strany, aby předkatolíky mobliříci, že jsou katolíky
nejlepšímia — před pokrokáři, že přece jsou po
krokoví, že jdou s nimi i v příčiné odcirkevoění
národa. Tak 8 jim dařil politický čachr nějaký
čas dosti dobře. Aby si získali reklama před ka
tolíky, ponechali i koze ve výkon. výboru a po
sílají svoje kočze v čas voleb do předaího bojov
ného Šiku. Proč? Aby soeužili kolárku a nábo
ženství samého k politickým rejdům! Klerikálové
vybarvení! Dle všeho za opanoa v kraba nejvér
nějších hodoč šermovali pokrokovým rapírem,
kdyš jim oyní sám člen výkon. výboru vytýká
nechuť k důslednému boji. I jen ať jim pomohou
věrní jejích pomocníci: volat myslitelé a židé|
Nás už svým oskamotératvím nespletou. Vidyt
sami spravedliví agrárníci probouzejí 8e z mrákot.

Slovutný uéonoo ©zrušení klášterů.
Jeden = velikých přírodospytoů a filosofů pře
dešlého století, L Olken, professor lékařství v Jeně,
vyslovil se o srošení klášterů takto: „Bylo velikou
chyboa, že 60 kláštery zrušily a dacbovenstvo
smeašilo. Takové hříchy se dříve nebo později
meti, jak už ogní se u náspoc Čaje. Kde jest ono
jmění klášterům uloupené, kde jejich kaihovay,
sbírky přírodnin, fysikální aparáty? Kláštery byly
klenotoioemi pokladů a výchovy pro zemi; a které
jimi nebyly, mobly býti takovými očiněny. A ze
mobly kláštery | dále trvati s pouhé úcty Ujejich
dAvějšímu určení? Což nebyly to kláštery, jež
nejprve půda vsdělávaly, lid vyučovaly, nevádomá
koíšata vedly, náboženství míra a ©ním mravné



i vědecké vzdělání přinesly?Čím bychom
našich klášterů ? Ničímnešli polodivokými Ger
máby. Nemá dnešní doba pražádného citu pro
vděčnosta úctyhodné atáti? Ó, myslíme. že se
Ještě dožijeme doby, kdy vlády, vystříslivivše s bo
fivého osvětářatví, budou rády, vrátí-li se do roz
padlých budov klášterních mniši, aby zase v chóru
pěli ku cbvále Boha a ku porsnosení lidu l“

Jakou cemu měly peníse, kdyš byl
vydán štolový patemntÝ „Věstník katol. ducho
vemstva“na otázku tu odpovídá: Tovaryš měl denně
10 kr., nádeník 7 kr., zednický mistr 12 kr., zajíc
stál 18 kr. (dnes až 4 K), kuře 4 kr. (dnes až 2
K),1 libra masa 4 kr. Štolový patent předpisoval
sa oddavky chudších osob v městě 46 kr, za o
hlášky 30 kr. Nádeník platil za ohlášky 4 kr.,
za oddavky 18 kr., tedy při obláškách platil děl
ník celou avou denní mzdu, při oddavkách platil
tolik, kolik za 4 a půl dne vydělal. Povážíme-li,
že dnes průměrná denní msda nádeníka obnáší
2 K, ohledáme, že kdyby měl býti zachován po
měr týž mezi cenou práce a mezi štolovým paten
tem, že by musil dělník platiti za ohlášky 2 K a
za svatbu 9 K.

Počet katolíků v colé říši amgiické
obnášel v r. 1908 celkem asi 12,053.000. Z toho
připadá na Velkou Britanii 32,190.000, Irsko
3,310.000,Gibraltar a Maltu 216.000, Asii 2,085.000,
Afriku 3100000, Ameriku 2,810.000, Aaastrelii a
Nový Zéland 1,093.000. Katolíky tyto spravuje
celkem 30 arcibiskupf, 190 biskupů, 34 apošt.
vikářů a 12 apošt. prefektů. Jako účinek loňského
mesinárodního koogresu eucharistického v Londýně

jan, četné přestoupení od apglikaniemu ku katojetví.

Volodůležité pro křesť. firmy, ho
stince, časepisy atd. Vydánbude zvláštním
komitétem adresář křesf. firem ve velkém množetví
a rozdáván bude zdarma hlavně ve dnech sjezdu
vých v Hradci Král. Žádáme všechny firmy kře
stanské, aby se přihlásily ve svém vlastním sájmu
k odporučení. Informace podá J. Polák, Hradec
Králové, Adalbertinum.

Jazyková otázka v Dalmnelí upravena
jest na základě dohod mesi zástupci dalmatských
Chorvatů, Srbů a Italů s členy ministerstva bar.
Bienertba. Zevnější úřadní řečí v Dalmacii bude
napříště jazyk chorvatský. Toliko v sídlech pěti
krajských soudů dalmátekých, totiž v Zadru, ve
Splitě, v Šibeníku, v Dubrovníku a v Kotoru, pak
v několika přímořních městech a městysech budou
nápisy na úřadních tabulkách, vyhlášky, veřejná
nařízení a předtištěné formuláře úřadů i soudů
oboujasyčné čili ohorvatsko-italské — Vnitřním

úřadním jasykem bude až na několik malýchvýjimek jasyk chorvatský. Dle těchže zásad bude
upravena také úřadní řeč u pošty, kde jak ve
vnitřní tak v zevnitřní službě užívalo se dosud
výbradně jazyka italského. Podivno; v Dalmacii
řeší se otázka jasyka dohodou mesi oběma národy
v zemi, kdežto pro Čechy má vláda jiný loket a
předkládá otázku tu říšské radě. Posoruhodné jest
také, že při úpravé jazykové otázky v Dalmacii
mení ani zmínky o němělně, ani o státním něme
ckém jazyku, ani o německé zprostředkovací řečí,
bez nichž prý rakouský stát nemůže býti, nemá-li
se rozpadnouti. Když se toho nevyžaduje v Dal
macii, nemá to býti vymáháno ani pro Čechy. —
Proti národnostní dohodě s Italy v Dalmacii po
vstává v zemi nespokojenost jak v srbském tak
chorvatském obyvatelstvu, ježto prý ryze chorvat
ská města mají býti vydána na pospas Italům.
Otázku jazykovou nechce míti oposice řešenu na
řízením,ale zemským zákonem. — Nařízeníjazykové
pro Dalmacii jest už také císařem schváleno.

Sociální pojištění | Minulýtýdenkonal
výbor poslanecké sačmovny pro sociální pojištění
několik echůsí, aby připravil předlohu tuto posla
necké sněmovně. Především naši Čes. katol. národ.
poslanci Šrámek a V. Myslivec hájili zásady, aby
starobní pojištění nesamostatných sloučeno bylo
8pojištěním samostatných (malorolníků, živnostníků
a obchodníků). Stejně zásadu tu hájil ministr vnitra
bar. Haerdti dokládaje, že pro malé lidi jest nut
nost starobního pojištění snad ješté větší než u
dělníka. Ovšem zástupcové soc. demokratů jsko
nepřátelé atředních vrstev vzpírali se společnému
pojištění atakó další zásadě, aby se provedla sou
stava obresního rozdělení; vždyť se jim jedná o
to, aby správu chystané instituce dostali do svých

u.

Slovanský sjezd v Petrohradě konal
se v minulých dnech za účastenství zástupců všech
politických stran i ze ulovanské ciziny. V popředí
jednání byla otázka poleká v Rusku, při čemž
jedni toušili po jednotě raskopolské, drozí byli
proti ní. Saaby německé prohlášeny tu sa největší
mebezpečenství pro Slovanatvo. Annexe Bosny 6
He:cegoviny nenalezla tu protivníků; vyslovena i
naděje, še aotonomie bude také na prospěch Slo
vanů témto anektovaným zemím Rakousko-Uhor
akem dána Zdůrazněno i, že epravedlivé rosře
Šení polské otázky v Rusku (t. j. autonomie krá
loretví Polského a udělení rovnoprávnosti Polákům
v čostatcích částech říše) posílí slovanský šivel
v Rakouska. Sjezd uznal také, še oslabení sahra
niéní posite Muska just následkem falešné vnitřní
politiky- Inobá pravda ta projevene, jen aby
také v život byls ovedena

Ozdravění sen
Šení damě =píva. Dne24.t m. konais
v ministerstvu financí ve Vídni porada zástapců
zemských výborů o ozdravění zemských financí.
Ministr fitancí prohlásil to, že vláda podá parla
mentu návrh zákona, dle něhož se má zemím dáti
se státních ků na rok 1910 příspěvek 105
milionů koran, který se každým rokem zvýší o
2 mil K. Těchto 105 mil. K má se rozděliti na
Jednotlivé semě z polovice dle počtu obyvatelatva,
ze '/, dle spotřeby piva a ze */„ dle spotřeby ko
řalky v té které zemi. Na by připadlo by
31,119.000 K, o 5,589.914 K více, než by při
padlo, kdyby si země vybírala poplatek z piva p>
1.70 R same a dostávala části s osobní daně
s příjmu „dle dosavadního způsobu a ze svýšené
daně z kořalky dle sákona vloni předloženého.
Pouze Morava, Slezsko a Eoratany mají dostati
méně, všecky ostatní pak více. Tyto příspěvky
mají však dostati země jen pod těmito podmío
kami: 1. že se vzdají práva vybírati z osobní daně
z příjmu zemské přirážky; 2. že se vzdají práva
od 1. ledes 1910 vybírati poplatek ze spotřeby
piva; 3. že veškerou řádnou potřebu uhradí řád
nými příjmy a zavedou řádné bospodářtví. Zi
stupcové Čech a Moravy prohlásili, že jsou návrhy
vládní nepřijatelnými a bude nyní věcí zemských
výborů a poslanců, aby k návrhům tém zaujali
své stanovisko. — Na ozdravění zem. financí chystá
Be vláda zvýšiti daň s piva a lihu. Daů z piva
desetistupňového, které se u nás vyrábí a konsu
muje nejvíce, bude zvýšena z 340 K na 680 K
za 1 bl. Poněvadž v tomto zvýšení bude zahrouta
i dosavadní zemská dávka pivní, bude daň pivní
zvýšena fakticky o 170 K na 1 hl. Daň tuto
budou platiti pivovary. Jest jisto, že ji přenesou
na hostinské, resp. na konsnmenty. Rovněž jest
Jisto, že pivovary svýší při přesunutí cenu piva
o celá 2 K. To bnde znamenati zdražení litru
piva o 2 b. Vláda počítá s poklesmutím konsumu.
Myslí však, že nebude větší než 10 až 12 proc.
Doofá, že pivní daň i ae zemskou dávkou pivní
vynese r.čně 142 milionů korun, o 39 milionů
korun více než doposud. Jest zamozřejmo, že svý
šení daně pivní poškodí jak průmysl pivovarský a
živnost hostioskou, tak produkci ohmele a ječmene.
— Pak tím hojněji porostou „pivovary domácké“,
jež by finanční aparát nedovedl obsáhoouti, byťby
sebe většími pokutami hrozil pro neosnámení
„várek“ v brncích.

k doslel cile? V českých obchodech
je celá řada příručí, obchodvedoucích ete., kteří
touží po samostatnosti, neznají však dobrých míst
k etablování. Stesky na nadbytek obchodnictva
jsou však bezdůvodné. Celá řada moravských měst
a míst vydržela by soačný počet českých obchod
níků různých oborů, blavně smíšeného, střižného,
kožního, železářského, materiálního, modního atd.
Vhodbá místa k etablování má v záznamu Ob
chodaická jedoota pro Moravu a Slezsko v Brně,
Vel. nám., která je interesoutům (jen Čechům)
bezplatně sdělí. Přiložiti nutno známka na odpověď.
. Mořskýpřiboj voslužbách lidských.

Vedle slunečního tepla, na zmar přicházejícího a
jen částečně využitkovaných sil větru, jsou dosnd
nevyužitkovany síly inořského příliva a odlivu 8
nesmírné síly příboje mořských vln, které byváv
důmyslným zařízením přinuceny vykonávati práci,
snačily by obromné bohatství nevyčerpatelné ener
Gie. Pokusy, jak by zdroj této energie dal Re zu
žitkovati, zabýval se po dloubá léla americký io
ženýr William Snee zPiteburku a jak pravě „Iron
Age“ aděluje, podařilo se mu nyní v youoských
dokách v Atlantic City N.J. sestaviti motor, jebož
hybnou silou jsou vodní vlny. Motor tento podobá
se vodní torbině a sestává z cylindrového kola,
nahoře upevněného, spojeného ko.mo 8 paprskovitě
zaktivenými klikami, jež pohybovány jsou uvnitř
nalezajícími se štíty. Zevnější štít sestává s řady
postranních štítů či apíše řidítek, položených do
úbla tak, aby běžící vodu, která na ně naráží,
jaksi odrážely, že tato taogenciálním směrem vchází
do kola Otáčející se kolo opatřeno jest svlášť k
tomu účelu koostruovanou klikoa. Vlny, přicháze
jící kterýmkoliv směrem, bijí do postranních štítů,
odrážejí se o ně a otáčejí vnitřním kolem stále
stejným směrem. Při praktickém zkonšení motoru
vykazoval tento tak překvapující výsledky, že 8e
ihned utvořila společnost pod jménem „Snee wave
motor-Company“ s kapitálem mnoha set tisíc do
larů, která bodlá motory tyto vyráběti ve velkém.

Deple,který jest 370 roků na cestě.
V Marseiilu leží ještě neotevřen a královským
snakem zapečetěn dopis, který b)l před 279 lety
odeslán a ještě nedospěl na místo svého určení.
Ludvík XIII. odeslal toto úctyhodné psaní „na
vysokorodého, snamenitého, mocného, velkoduš
ného a nepřemošitelného, velkého císaře Musel
manů, sultána Amurata, který je přebohatý na
čest a ctnost, našeho nejmilejšího a nejlepšího
přítele.“ —- Dopis svěřen byl obchodní komoře
v Marecillu k doručení, které měla k disposici
toho času nejspolehlivější a nejrychlejší kurýry
mezi Francií a východem. — Nějaká překážka,

s
poštovní spojení, a tak se stalo, že dapiszh
pedoručen ležeti v domě obcbodní komory. Myalí
ee, že Ludvík XIII. prosil sujtáne o dovolení, aby
lodi s Marseilla směly v tereckých přístavech pro

Provenci, kdo tehdy panoval hrotoj hlad, nakládati nejpotřebnější potřeby šivatní. — Byl to tedy
v každém případě naléhavý dopis, který nyní uš
279 let je „na cestách“.

Počet BRuců. R. 1734 bylo všech obyvatel
Piše ruské asi 14 rill., r.1900 bylo Rasů vRasko
a váAsii 99 mil., v Rakouska 3376576, v Uhrách
429.447. R. 1905 napočteno v Kuska již 146,796000
obyv., ovšem valaou většinou příslušníků tó ras
kého národa. Tedy proti Francii ohromný vsestap.

Jak dlouho šíjí zvířata© „Prometheus“
činí v té příčiné zajímavá sdělení. Žížaly dosahají
vzhledem k tomuto druhu zvířat pozorahodného
stáří as 10 let; v mariborském zoologickém ústavě
byla jedna pozorována v zajetí po 9 let a 11 mě
síců. Mezi hmyzy žijí samičky některých mraven
čích druhů nejdéle — až 15 let, kdežt) královny
včel a bílých mravenců žijí toliko 6 let. Z po
semských ssavců dosahuje as slon nejvyššího staří
— 150 až 200 let, mezi ptáky dosahují havran
a skalní orel staří 100 let, supi 118 let, sokoli
194 let a papoušci prý i více. Rosnice (zelená
žabka) žije v zajetí 10 lot, alpský salamand: 15
let. Ropachy dosabují prý věku až 40 let. Velice
vysokébo vóka dosahují želvy, s nichž jedna, jejíž
stáří bylo páčeno na 300 let, žila v zajetí 150 let.

Ochotná cisima, macešská Vídeň.
Dle lažicko srbského čas. „Katholski Pogol“ dů
stane se do saské Žitavy za kaplana novosvécenec
Jan Ogž, rodem lažický Srb, který mluví česky a.
polsky. Do této osady bude poslán (od duchovní
vrchnosti německé), aby se vyhověl) náboženským
potřebám četných Čechů a Poláků vtomto městě
žijících. Tak se stará cizina o naše krajany, kdežto
v naší říši ve Vídni ani církovoí úfady ae nesta
rají o Čechy v náboženské příčině.

Jaké bude počasí v kvóteu. Květen
jest zvláště v první polovině snačně bohatým na
povětrnostní poruchy, které dle theorie prof. K. V.
Zeogra připadají oa 1., 2., 5., 6., 7. 11., 16,27.,
29. a 30., z nichž nejvétší silou mají působiti 2.,
6., 15. a 27.; z toho lze souditi, že první polovina
měsíce bude značné deštivá, avšak 8 teplým a
k bouřím náchylným počasím a teprve v drahé
poloviné nastoapití má jasné, ale chladnější počas .
Na začátku měsíce pod vlivem porach L. a 2. bude
dvsti větrno a deštivo. Teplota znenáhla bade stou
pati a dostaví se parna, která vyvrcholí v častých
bouřích a hojných srážkách kolem 5. až 7. Po
této době nastane poněkud zlepšení 8 jasným po
časím, vyjímaje 11., na kterýž den možno očeká
vati bouřlivé počasí. K 15. dostaví 8e mírné zů
padal větry, načež obloba ge zachmaří a při značné
teplotě povětrnost bude náchylná ke trofení lokál
ních bouří a k dešťům. Odtud tlakoměr bude stou
pati, vítr přesůne se oa Severozápad, posději na
východ a nasteoe řada slunných, poněkud chlad
nějších dod. Ráz toboto počasí pozmění ge teprve
kolem 27. pod vlivem značnější poruchy, na tento
den připadající. S klesajícím tlakumérem a stou
pající teplotou za mírných větrů bude opět pano
vati proměnlivé a deštivé počasí až do konce mě
síce. Dle theorie Falbovy začne měsíc květen par
ným a dusným počasím a lehčími místatmi bonřemi,
6 květen jest kritickým daem aepatraého vý
zoamu, který na počasí nebu'le míti velikého
vlivu. Po této době uastoupí pooěkad chladnější
proměnlivé počasí s nepatroými srážkami. Od 12.
polepší se povětrorat, tlakoměr stoupne a násled
nem dosti zoačaóbo tepla nastanou výpary a dusno.
Po 16, kdy nalezá se měsíc v pf.z:mí, bude po
cítěn vliv eilnějšíbo kritického doe, ns 19. připa
dajícího. Kritický den tento bude provázen silnými,
dlouhotrvajícími bouřemi a lijáky. Počasí toto, jež
bude proměnlivé « větraé, dodrží až do 23., načež
svolna se vyjasní a pokné jarní počasí savládno
až do konce měsíce.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne34. dubna 1009 1 al

pwalos K 1940 —2240, šita K 14.80 — 16-40, ječma.
neK 1280—1890, prosa K20 00—0000, rikve K 1900
aš 20-00,krachuK24:00—3600,ovsa K9*80—1080,
dočky K 32'00—00'00, jahel K 26:00—0000, krap K
27 00—3400, bramborů starých K 4-40—6 20, nových
K 00:0—00-0, jetel. semene červeného K 00 00—00'00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00*00—000'00
máku K 33:00—34'00, Iněn. semen K 84-00—0000, 19)

kg šitofch otrab K 1603—0000, 100 kg pěeničných
otrab 14'50—00:00, | kg másla čerstvého K 240
aš 2:80, 1 kg másla převaťeného K 0:0) — 00000,
1kg sádla vepřového K 186—192, | kg twarohu
0 82—0-36,1 vejce K 076—000,1 kopaosreleK00*00
ad 000, 1 kopa petráele K067—160, 1kops kapusty
K0-00—000,1 bl cibule K 16:0—17-00, 1kopadrobné
zeleniny K 4-0—600, 1pytel mekveK 2 40—3'60,1 bl
jsblek K 800—16:00, 1 bečka dvastek K 0'00—0"00
1bl třešní K0-00 —00-00, 1hl hrašek 0:0—00-00. Na týd.
trh v Hrodci Králové duo 26. dubna 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice Li hoktol., dite
88, ječmene 9, ovsa 186, prosa 0, vikvo 8, hra
chu5, čošky 0, krap 10, jahel 10, jetel. semínka
8, lašného someone 3, máka 0 — 3, Želeniny:
potráele!6 kop, osrale 00 kop, kapasty O kop, cibule
15 bl, drob. zeleniny 40 kop, mrkvo 6 pytlů
brembor 413 bl, selí 00 kop, — 8) Ovoce: jablek
17hl, hrašekObl, SvostokVObeček.— 4) Drpb.

dobylka: vepřů 0 kusů, podoriačet 756 kusů, kůzlat160 kusů.



Doporučujeme==

Skvostné dárky (z neřonýke všem příležitostem

jakovýtečné Inogreň, ©

kapesní hodinky desky a válce EVS

Š
jako prádlo,jemuž
a do vyvářky

všechdruhů a soustav, nejnolidnějikoupíte 5S PAPODL =
pendlové hodiny|| '"*7 mě JOSEFJELÍNEKovouáč

HRADCI KRALOVE:
s Plštesi o cenuv nádhernýchskříních, Josef Ježek,

% řetízky, prsteny, náramky, Hradec Králové.
2%jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

ci a — v nejmodernějšímprovedení— Paramenta.

sok on a Pp, oklenářůmA Zbradníkům| jypáceV, Noškudasy
Jan Kalis, zlatník a hodinář 5 nabísímesklo tabulovédo pařenišť i (protokolovanáfirma)

v Rychnově n. in. s Z4krát24cmpo11h| 10kg tmelesklenářského1 YJablonném nad Orlicí (vČechách) |
BO any na rgbě ina. oplátky bos Š „Řákrátséompo18b a 2 K. E rate P, U.Molknáiy,farářavoTýpraehtilah)

ným s Sklenář. zaračeně vyzk. | čuje P. T. veledůstojn.duch
zvýšenícen. — Založenor. 1843. š ao cmpo 18h diamaotykos za 5 K. i doporu,P ovědčenýa dd n. , „das n

"© 30krát30 cm po 17h Dodáním E
— | 8 30krátS2cmpo19h kamkolivdrahou. é výrobní závod

a i s +" OrsKý, E praporů a kovovéhomáčiní.Jan Horák, T c.a k.dvornídodavatelHradecKrálové| EjCenníky,vzorkyi rouchahotovánaukásku|š

š soukenník i protihotelu„Merkur“. E se na požádánífrankozašlou.
ý v Rychnově nad Kněžnou

zesíjána požádánívždy X| CEDODREDKEI NCOICODCAICOI ] k '
dle roční salsony kollekci i al ryŠpin,čjších drah h 1 h i

Z něn e Velejemnézvláštnosti (0.Sylraterův
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo- x synovec, nástupce)

2- zemských. A i odborný
== Četná uznání zvláště z kruhů vele- — uměleckýzávod —

důst. duchovenstva svedčí o poctivé ob- — malbu
sluzemého ryze a kno Boa za v prodobu ví ž třice'iletého působení. '

£ Učiňte, (prosím,malou objednávku na ý z torámnyfirmy oken kostelních,zkoušku. ' PRAHA-I,ye emnélátky na taláry. . , <
a. ne splátkyber zvýšenícen! i V náček, al.čís.zSnovéblížeMečlého náměstí, dříve přes

9% roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

c. a k. dvorní voňavkář v Hradci Králové,

jakojest: „Lanol, ježtvořía
udržujekrásnou pleť, „Matiční ýdla“
ve prospěch „Ústřed.Matice ŠkoL“,

| „indickékvětovémýdlo Creme Palmi

|

|

X665 G8 X GBDX 665 X665X|

ový
štho aš kBoatému fi
guralnímu provedení a

A sice 1 se šelemnými
€ rámy, síťčmívsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada latně, beze
vží závaznosti ku definitivní objednávce,»

BR- Neečetnáveřejná | písemnápochvalnáuznání, =Yflí
Založeno roku 1836.

BRozšiřujte

Časové úvahy!

tíne“, Pilnáčkovo„Liliomléčné
mýdlo“, „Nevosenovonné“,specialita
„Bouguet Ideal“, dáleno
vinku: „EBouvardia“, (vysoce
jemná voňavka a nedostišitelné toiletní

mýdlo)

doporučaje velectěným dámám sa ceny
velmi levné

klobouk
již thkrát opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
w Hradci Kral. poblíž Grandhotelu,

který kromě moderních takých klobouků má
též na skladě eyludry, jemné zdravotní
měkké klobeuky z plsti a vlny, 'slaměné
klobouky z prvních českých továren, spertovní
čepice jak pánské, tak chlapecké a dětské.

nna Brunov
v tomyšli,

JÍ - - Dolní náměstí. + 
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slávným patronátním
úřadůmsoroluje+1dopo

Vše v nejmírnějších cenách.

| 900000000000000000000000
ruěici veškeré kostelní nádoby a

Nejlevnější nákupní pramen ání a: omgn09lm
' : víny, I nůřtelníce,kr

ŠBOD.ÚVĚPNÍSDOLBĚNOSÍ| Že onorr mare r nné Ján,záhaě
.— jj? měty oprovoje v pftvodní intenci a

+ ohni zlatí a stříbří nebo proti do
plalku za nové vyměňuje. Hotové

měty neb výkr zasílá na
remfranko v závanostikoukou

slaný© me n rodSbled veškerých klenotů, jako: řetění

zadená,Ka kprstýsků nád.adtabadárky, jíde jní ses pravéčínského vždyna sklédě.
nona mono nz,bankkupujeaěulit celý

JANSŤAŘĚŘ,
paslřa oholour

ny Světlé, čís 19x

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Křálové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knišky

= zd Ms“ až 50 35%
úrok! a-věiíh výpovědi.

+ SloďdíIětbyvá požádánízdarma.ŠÍ

Uhlí :3pěnajcrnnějů+

kněšských kolárků a náprvenek

Fejg! A Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelníulice.

Přkdie — Nůkrániky — Deštaíky.
« Šle — Kapaníky — Rakavice.

Šaěrovačky.
Výhradní prodej „Triumfaly.“
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Litanii
knejsv. Ordci Páně

s notami
nabísíme (místo dosavadní ceny ze 100
kusá 3 K) ve snížené ceně 100

kusů sa 2 K.

Zásvětná modlitbá Pexe100 kuaPáně 100 kusů
za 80 b (místo za K 1-20)

Biskupská knihtiskárna

Ku sv. biřmování

praktické dárk

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

dlatých, h skvostů a
hodin v druhu.

Prodej se zárukou- |

Kupte el tento sple:

KareliV.jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 48K.

4.

Nojdůsuj. biskup. konsistoři doporučený
umělecký závod pozlacovačský

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se uctivě sl. patrouátním a veledůst.
farním úřadům.

Provádí veškeré práce v obora stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soob, křížových cest atd. dokonale a slohově

| Odborné a bedlivé opravy, zlacení a polychro
mování oltářů, auch neb uměleckých památek
s plným zřetelem na původní sloh. Opra:y a vý
zdoby pomníků a soch venku se nalézajících.Vše
s mrohaletou zárukou. Rozpičty, nákresy atd. bez
platoě. Mírné eeny a solidnoat závodu dosvědčují

četná písemná uznání.
Vlastní dílna na výroba rámců a zasklívání obrazů
atd. Sklad uměleckých výrobků, velký výběr obrazů

a zrcadel.

W- Založeno1891. 8DeATOO5
Mřeséní lisév

(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabisi

Biskupská knibtiskárná.

Vejce k lihnuti
od čistokrevné drůbeže, na výstavách první cenou
poctěné, pekingských kachen, pravých obrů, 1 kus
95 h, minorek černých 1 kus 16 b. Dále prodám
1 kohouta a několik slepio
s růžicovitými hřebeny, výstavní to kusy 10 mě
síců staré, jiš nesoucí. Kohout zu 6 K, slepice po
4 K50 h, prodá a dotazy zodpoví

Alois Blatto v Ostřetíně u Holic.P

„O
Do Hradce Králové a okolí!

Osoamuji velectěným pp. přísnivcům, že jsem
přeložil avoji

kolářskou dílnu
z Praž. Předměstí

do Hradce Králové
do bývalé octárny (a kasáren c. k. pěš. pluku
č. 42.) Hynek Jírek,

mistr kolářský.mea
Ušetříte peněz!l!
Prodáme pod cenou továrol několik

Jídelen od K 1% —
ložnic. od K 1% —

kuchyní od K 90—

Dopište © zvláštní nabídku s poukazem na
tento insert.

Rovněž pod cenou nákupní 8e prodají

== zbytky m=
koberců běžných vlněných, jednotlivá okna záslon
krajkových a látkových, pokrývek na stůl a postele.

Pro saisonu letní
lehké přikrývky ložní (deky), flanelové, prcšívané,

z velbloudí srati.

Záclony všeho druhu.
Kočárky

dětské a sportovní
sa ceny tovární,

Rd, NOTOČNÝ 2 SPOL
ovárna nábytku a koberců

v "Týništi n. Orlicí.
Cenníky, nákresy, fotografie, rozpočty zdarma.

Na požádání
se vyšle cestující odborník na naše útraty.

nN Eskont směnek N

:
ň

:
Bursovníobohody

v Hradci Králové.
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Příloha
Jak v Chlumei n. Cidl. v I.1542

1630 kšaftovalí.
Sebral z archivu městského P. Karel Khun.

Kšaftovní pořízení činili buď za zdraví,
anebo jsouce v nemoci. Činili-li je, jsouce na
dobrém draví, dožádali se konšelův nebo
svých přátel, postavili se 08 rathouz a písař
radní vše ve kniha kčaftů vepsal. Od zapsání
dáno mu ovšem příslušné odměoy. Byl-li kdo
v nemoci, či „v kázni a trestání Božím“, dožá
dal se buď některých osob koašelských, anebo
porkmistra se svasedy 8 0 přítomnosti jich
kšaft evůj řídil.

L. 1542. Pan Václav Zachař z Pašiněvsi a
v Chlomci (úředoík či hejtman pánů z Poro
štejna, držitelův panství Cblameckého) učinil
kšaft či poročenství před p. porgmistrem Mi
tějem kožišníkem a starším Jiříkem Mikš >výtu,
Jakubem krajčím, Urbanem vinařem, Janem
koželahem, Jiříkem Chmelem, Vaňatou řezní
kem, Janem Vrabcem mlynářem, Červenkou
ševcem a Martinem Vydrou.

Užívaje dobrého rozumu svéhe, proto aby
mezi jeho přáteli žádných soudů ani různic nc
bylo, i takto řídí a rozkazaje: „Statek, kterýž
mám v Chlomci, jenž slove Sabeč a roli, kte
ráž jest na vinici a druhá roli, kteráž jest za
panským dvorem a louku, kteráž jest za lázní,
to vše pola poroačím Anně, manželce své milé
tak s tou svobodou, jakž sám držím, aby jí
v tom žádný žádné překážky nečinil. Oto pro
sil jsem týcbě pánů svrcho psaných, tento kšaft
aby vepsán byl v tyto knihy kšaftovní městské.
K tomu ji ještě poroačím dobytky všecky, vo
bilí i s těmi všemi nábytky, což tu jest jen.
Jest psán a dělánv středu po av Brikcí |. 16542.“

Když otce nebo rodiče oba F. Bůb s to
boto světa prostředkem smrti časné pojal, u
jiímali se konšelé spravedlnosti po nich buď
sami nebo odevzdávali věci některé, jako Šaty
choděcí, vinuté nebo pernaté, nábytky nebo ná
stroje domácí a řemeslné příbazným, aby jich
pro sirotky dochovali. L. 1560 přijhl k sobě
Jan Hlaváček šatů i nádob virotka Horáčkova,
děvčete Marty, a to jí má dochovati do moc
nosti její: peřina svrchní a spodní po jedné
cíše, podušky dvě, prostěradla tři, cíchy dvě,
plášť barasový, sukně červená liodyšová 8 čer
ným aksamítem, obrasec, fórtochy dva, rouška
jedna a chrbol jeden, klubek lněných třicet jedno,
mísy cínové tři a talíř jeden, mísky malé tři,
konev olnová bez víka, konvice poloupinetní,
šejdlíky dva, trohlice dvě a jarmara jedna, luže.

Zlým kšaftovníkem byl Petr Melbubu.L.
1651 v sobotu po av. Filipo a Jakubo. lože v
kázni Boží, učinil mimo jiné ve kšaftě svém
poračení: „což jest málo nebo mnobo, porou
čím dceři evé; jestli že by P. Bůh děvče neu
choval, tehdy aby to spadlo všecko k zádaší
Chblameckémo, aneb kdyby byla zle živa, tíž
(páni) aby jí nic nedávali. Itew: zabradu po
roučím k záduší Cblameckému; než ženě nic
aby dáno nebylo, neb mi slotu dosti vsala.
(Anky, sirotka nebožtíka Petra Melhbuby,při
jal k sobě Vaněk Mikšů šatů: tři peřiny, po
došku jednu, polštáře koženné dva, plachta
jedna; troblice dvěa poloutrahlí jedno; seker:
široká tesařská 1, voštěpačka 1, kládní 2 a
rační 1; pila 1 nedobrá, konvice cínová 1, jar
márka 1.)

L. 1556 umřela Jahanka, dcera nebožtíka
Václava Kopejtky a toto po nf šatů choděcích

sukně modrá lindyčová, sametka s barasovým
živátkem akseumítová premovaná, blány, bar
chanka stará nedbrá, rakávce čtvery zánovní:
dvoje kmentovy a dvoje plátěnny, roošky tři
tenky, dvě tlasty, chrbol jeden, čepec zlatý
s pruhami, bedbávník aneb poučník dobrý,
fěrtoch, pláštík Jaciného sukna dobrý.

V sobota po av. Jiljí I. 1689 činí kšaft
soused Libánský. In nomine sanotae et indivi
duae Trinitatis: Já, Jan Libánský, leže v kázni
a trestání Pána Boha, však rožama zdravého
užívaje, nechtíc, aby o stateček můj po mé
smrti jaké nevole vzniknouti měly, takto poří
sení činím: A nejprve oznamuji, že žádnéma
nic dlužen nejsem. — — —

L. 1603: Kňšaft a poslední vůle Doroty
Hovádkovy sepsán v přítomnosti pánův vysla
ných, p. Jakuba Vicena a p. Jiříka Kacha: Ve

jméno svaté a nerozdílné Trojice Boha Otce,oha Syna, Boha Dacha svatého. Amen. Já,
Dorota Hovádkova, souseda města Chlumce,
usnávaje běh člověka a život jeho jako pára
-ad brncem a stín sluneční, lešíc v trestání a
kázni Boha všemohoucího i také se rosmyslíce,

abypo muš mesi dcerami mými rozbroje asondův nebylo, e dobrým mým rosmyslém toto
pořízení činím. Předně duši mou v race věč
MéhoPána Boha m a toma Hilně věřím,

usřím Boha v wém
těle. Potom také kšaít, kterýš sem před léty

dvěma sobě sepsati dala n kleryž za p. purgkmi
strem a pány zůst vá, ten raším, wnoříma vnic
obracím a tímto posledním mocným pravou a
dostatečnouvůli moa pozůstavaji———(atd.)

Po záslaze a chování 4a dětí k něma, Činí
Jan Čaban, spolusoused o:-+ta Chlumce, „věda
o tom, že vše, co 86 narodi'0, za3- Časem svým
omříti musí“, 5. března 1630 kšaft a astanovoje,
nby dle uznání a možnosti dáno bylo: Dorotě
Šilbavý, dceři mé, pon'vadě nechtěla poslou
chati A moou se epravo ali, 3 kupy gr.; dětem
Petra Čabana 8 matkou jich 15 kop gr.; Jiří
kovi, syoa wýmu Ó kop gr., u tu proto, nebo
sem jemu nejednou do vsi peníze na koapi dal,
ty mi pokaždý otratil a nic mi nenavrátil. D-
rotě, nejmladší dceři, kteráž ještě nevdána,
pokodž k poctivéma vdaní přijde, slože šatů
perna:ých aby manželka má podle možnosti
byla povinna vydati a k toma místo vejpravy
20 kop gr.

Po smrti souseda Adama Jelínka I. 1617

zmrhány byly jakési peníze na komoře v tra
hlici. Úřad městský volal a vyslýchal svědkův,
kteří obšírně též o posledním pořízení Jelín
kově vypovídají. Z výpovědí jich zříti jeho
schránlivost, spad lakotu i přísné vychování
rodioné, ale spolu též starost o budoucnost
dítek. Před úřadem Martin Labonoský po ači
něné přísaze vysvědčil: V průvodě říci mohu,
čeho jsem povědom a v paměti co 8e mi snáší,
že když Adam Jelínek v těžké nemoci od P.
Boha postaven byl, ta Jakub Slavíček do pří
bytka méno přede dnem v pondělí s Václavem
Kostkou spolacechovním vaším přišel, kdež
sem já ještě na posteli ležal. Ta Jakub Slaví
ček jest mne zbudil a takto ke maě promluvil,
oznamujíc mi, jaká by příčina byla : „če Adam
Jelínek těžce stůněa že již rozamí, že dlouho
živ nebade; jeho že jest několikráte nabízel,
aby poročení kšaftovní ačinil pro dítky své;
on že toho očiniti cechce, ale praví, že nemá
o čem.“ To jest mne prosil Jakob Slavíček,
sbych to na žádost jeho, Jakuba Slavíčka, uči
nilasním k Adamovi Jelíokovi šel, bade-li
chtíti přede mnou o čem co říci a abych jebo
sám uupomenul, chce-li jaké pořízení pro dítky
své učiniti. Což já k žádosti Jakuba Slavíčka
sem to nčinil a s oima oběma sem tam šel. A
když sme do příbytku Adama Jelínka přišli,
stoje u Jože Jakub Slavíček, k Adamovi pro
mluvil jest: „Adame, bratře, p. Martin La
boaaský a spolucechovní náš l“ Což Adam Je
linek, obledši se na mne, jest mě přivítal. Tu
Jakab Slavíček k němu řek: „Poněv.dž jest
tu p. Martin Labouoský, Adame, chceš-li jaké
pořízení o statečku svým pro dítky své uči
niti, poněvadž p. Martin Labouoský úřad porg
kmistrovský na sobě má?“ Což i já sem ho
napomínal.

I oznámil: „koma by je dál? a že nemá
o čem.“ [ zavolal Anny dcery a Doroty, a řekl
k nim: „Tejď p. Jakuba Slavíčka vám, dítkám
svým, za otce a poračníka, jest-li že mne P.
Bůh z tohoto světa pojíti ráčí, postavuji, abyste
8e ním tak a ce jináč ve zšech příčinách řídily
a spravovaly, jako byste mne, otce svého, pří
tomného měly. A jest-li že by p. Jakub kdy
k toma dostačiti nemob, tehdá p. Martina La
bounského míti budete. Vám porvačím, abyste
se k oim v potřebách vašich utfkaly. A vás,
pane Jakube Slavíčka, pro Boba prosím, abyste
jich neopouštěli a vám všecku moc nad nimi
dávám. Kdybyco neslušného proti P. Bohu a
proti dobré pověsti brali, abyste, vezmouce
hůl, v tom žádnýho se neostejchajíc, trestali.
Za to vás pro Boha žádám, že nad nimi raka
ochraunou držeti budete a jim nouze trpěti ne
dáte. Však z darů Pána Boha badoa míti, jest-li
že mne P. Bůh neuchová, co jim po sobě z po
žehnání Božího zanechám. Za to vás pro Boha
žádám, jest-li že mne P. Bůh neuchová, že mé
tělo jakožto jiná těla mrtvá k hrobu vypra
víte; však máte z čeho na fanus naložiti. I to
vás žádám: dítkám mejm pro opatření jich
v potřebě jejich některej peníz dáte.“

V tom Jakub Slavíček k němaopromluvil:
„Adame, aby se dítkám tvejm nějaký skrácení
nestalo! Víme o tobě, že si ee o to staral, po
nechá-li tě Pán Bůh dlouho na tom ovětě
s dítkami tvejmi, abys měl nač a nimi živ
bejti, že, kdyš si kterýho peníze dobrýho dostal,
že si ho nerad od sebe dal.“

I řek Adam: „Jest tak, pane Jakube, že
bych byl rád z jednoho dva učál“ Řekl mu
Jakub: „Víme o tom, še také lidekej dlužník
nejeeš, ale že Jidé spíše tobě jsoa povinní.
Proč nemáš oznámit, jest-li že ti kdo 00 po
vimen, abychom o tom, jest-li še tě Pán Bůh
pojme, správa učinili ?“

Ale on oznámil, že p. Jan Kasda ví, 00
jest ma židovka povinna, a jiní že ma nejsou
mnoho dlužní: jen Vranka dvě kopě, Krčmář
ve Štítě dvě kopě; paní Anne barvířka sedm
kop adíč.,ale že za sebou má dva zlatý atřetí
topldukát. A sám še není povinoz, že jest

graot saplatil, a na něm že žádnej nic nemá.
Jeo pana Janovi mydláři za víno kopa a do
cechu kopa, Anně Smetačce dvaceti jeden groš,
a jinýma žádoýma nic."

I řek ma Jakob Slavíček: „Máš-li jaký
hotový peníze?“ — Mám, co mue P. Bůh na
děliti ráčil; mají bejti na komoře v trablici
za dveřmi. Dáte, pane Jakobe, s panem Marti
nem! Nechť de Aooa a vámi, a pohleďte, ja u-li
tam i ty zlatý barvířčiny v přítrahlíl“

Davše klíče, šli sme tam Václav Kostka
a Anna dcera s námi. A Aana dcera, odmekše
trablici řekla: „Pane Jakobea pane Martine“|
Pozvihše plátua ku-u, pytlík z režnýho plátna
jest nám ukázala i se třemi měšci v přítrablí

4 tři zlatý barviřčiny, kteréž v přítrublíbyly.
I to řekl Adam, že by tam měly bejti

tři zlatý jeho, ten jedenkaždej aby každé dceři
jedeu dán byl pr“ památku jeho.

Řekl mu Jakub Slavíček: „Co bys rozaměl,
Adame, co bys dítkám tvejm statečku tvého,
co tě P. naděliti ráčil, i s dluhy všeho zane
chal?“ — „I tak, pane Jakoba, že nedaleko do
šesti set i s dlahy, a že by se jim nedaleko po
dvvu stech dostalo, kdybyste spravedlivě stz=
tečkem mým rozdělili.“

Na zejtří pak P. Bůh Adama Jelínka
prostředkem smrti již z toho světa pojal.
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Jsou katolíci součástí národa? O tom se vode
důležitá debata u těch, kteří od českých katolíků
žádají a dostávají podpora na všecky národní
podniky, začež odměňují obětavou spolučionost
katolíků nadávkami, dávajíce v národě přednost
židům. „Osvěta 1“ reprodakaje lokálku „N. n.,
v níž se praví, že předsednictvo obce sokolské
rozhodlo, že kněz může (jaká veliká milost!) býti
členem sokolských jednot. „Klerikálové věsk ne
dbajíce této blabovolné (ach ta veliká blabosklon
nost k nízkému stádci!) tolerance, zakládají už po
Čechách tělocvičné jednoty svoje“ — V témže
čísle „Uav. 1.“ se sděluje: „Vystoupením dra.
Drozdy jako kandidáta klorikálního přidoplňo
vací volbě pražské a to ve fankci předsedy Ná
rodní rady dolnorakouské vzbudílo velmi nepří
zaivý dojem u vídeňské menšiny. Dr. Drozda bude
volán k zodpovědnosti, neboť kandidoval na vlastní
pěst. Sděluje se, še se své funkce jako předseda
Národní rady vsdá.“ Předně jest lží, že vystoupil
dr. Drosda jako kandidát strany „klerikální“. Pc
krokářský lhář přece jistě dobře ví, že dr. Drozda
kandidoval jako menšinový pracovník a byl opu
štěn ode všech stran politických (jen katolické ma
slíbila jako menšinovému pracovníku ocbrasu).
Pokrokáři však, kteří vytýkají katolictvu tříštění,
chtějí vší mocí vraziti do vídeňské menšiny klía,
namáhají so rosjitřiti v ní konfessijní boj. Ale vý
snamno jest zvlášť to, že dle lokálky „Osv. 1“
naprosto jest zapověseno menšisovéma pracovní
kovi hlásiti se ke straně katolické; katolík jest

p nišším tvorem,strácí u michčest,idyby pro aárod život obětoval. Proč tedy jen
pokrokáři na straně té, kterou jeko „hlísu“ s.ná
roda vyloučili, žádají dále a to hodně s vynoka
národní spolupráci a 9 Rročtéto „vylou



čené“ straně vytýkají, že za té meb oné příleži
tosti nezacbovává národní solidarita a podobně?
Proč jen žádat tolik povinností od strany, jíž se
nepřisnává právo nišádné? Pěkná rovnost a svo
bods! My tedy sa všechen poctivý národní boj
máme úpěnlivě prositi ma kolenou — o blaho

volaoutoleranci!
lsraelité jiš se assimilují ©Prý se nemají

klásti překášky židům, kteří se chtějí přizpůsobiti
národu, v němž žijí, ano kteří docela snaší se
e ním splynouti. Tak aspoň blásí požidovětělý tisk,

Jako by nevěděl, jakou dlouhou dobu náš národ
s beráočí trpělivostí snášel germanisační propa
gando židovetva, jak jim popřává plaou nábožeu
skou volnost, jak je ani uezakřikl, když si zřídili
v Praze německou rabínskou školu Ozve-li se
někdo proti nejkřiklavějším provokacím talmudistů,
už pokrokový tisk jako poplašený domestik okři
koje, vykládá aa svůj krám nejcitlivější pravidla
o snášelivosti, svoní na poplach proti „topému
zpátečnictví“. Ovšem přitom zároveň tupí české
katolictvo (tedy krev vlastní) nejsprostšími výpady.
— A židé se zdatně odměňují. Houknou sem tam
na své pokřtěné domestiky s patra, že je ještě
málo velebí a ochraňují — a žijí životem vlastním,
isolovaným dále. V Praze, kde je živí výhradně
čeští zákezníci, netoliko si zřídili Talmod-Thora
Schule, ale pražská židovská náboženská obec ani
nepřijímá českých oblášek o narozených dětech,
odpírá český zápis do matriky a České potvrzení;
ve všech pražských synagogách konejí se služby
Boší jen německy a hebrejsky, sřízenci pohřeb.
bratrstva mají na čepicích jen německé nápisy,
tiskopisy téže nábož obce jsou jen německé. (Proč
by si židé tolik netroufali, když se „vlastenecké“
kapacity místo důvodného oapomenutí plazivě
ucházejí o přízeň těchže germanisujících židů, kdy
koli jest před volbami ?) — Pro Moravu a Slezsko
ve vší tichosti založena „Jůlische Volksbank“ (ži
dovská lidová banka), která má za účel židovským
živnostníkům a obchodníkům poskytovati levný
úvěr. Tedy bašta, postavená v neprospěch křesťan
ského obchodnictva a živnostenstva. — V hlavním
městě uherském, kde přece maďaronští židé brají
blavní foanční roli, kde jsou nejpevnější oporou
maďarisace, kde před nimi sekají hluboké kompli
menty nejvlivnější magoáti, založili si židé židovské

ymnasinm. Snad proto, aby se vyhnuli „ústrkům“.
Taky assimilace! A přece jsou zde židé hlavními
sloupy „Volné myšlenky“. Není jim tadíž volno
myšlenkářetví, sbratření národů poubým předmětem
čachru? — V Plzni usnesla se židovská nábo
ženská obec, aby i prodítky navštěvující české školy,
byly pořízeny modlitební knížky s překladem pouse
německým. Představezstvo té náb. obce netrpí,
aby německý rás bohoslužeb byl setřen; i děti
navštěvující české školy musí se účastniti „Sobůl
lergottesdienstů“, kdež jsou nuceny zpívati ně
meckou vstupní píseň a slyšeti něm. exhortu. Rabín
dr. Golinski (Němec z říše) veřejně prohlásil, že
nepokládá za nutné učiti se český; obec činí ob
tíže, žádá-li se o český zápis do matriky, před
stavenstvo nepřipouští českých ohlášek sňatků, atd.
Zkrátka sami čeští židé vytýkali představenstvu,

„Frankí. Ztg.“ přinesl zprávu, še Dr. Ierael Lóvi
s Paříže vykonal prohlídku 42 škol, které na vý
cbodě salošila „Allisnce israólite univergeli,“ Úče
lem těchto škol jest žid. náboženství a úctu k ži
dovství povznésti. Tyto školy (větší díl jich jest
v Palestině) jsou pro dívky a chlapce. Jsou to
školy řemeslnické, hospodářské a obchodní, Tu to
máme! Židé zakládají si konfessní školy i ve
Francii a po celém světě — židé však také jsou
ve všech zemích co nejrícé pro to, aby katolické
koly byly bezkonfesaní.

Náboženství národního blaha!
Volnomyňlenkářská,ži .ovská „Neue freie Presse“
napsala 28. března: „Bosenští mobamedáné jsou
velmi pravověrní; děti ve škole učí se nejprve
celému koránu na paměť, potom učí se vysvětlení
obřadů a pak teprve čtení, psaní a počtům. Bo
senští mohamedáné jsou velmi pobožní; pětkrát
denně na hlas umezzinův spěchají do melity a

často onejí svá ritaelní omývání. V tom, še takpevně se své víry, spočívá pevnost jejich po
vahy. A když se podíváš na jejich těla, souměrná
a krásně vyvinutá, poznáš v nich panský národ,
šlechtice, i kuyž jsou chudě ustrojení. Mezi Bos
háky není smíšených manželství, každá konfesse
drží se svého — snad i ta okolnost přispěla k tomu,
že srbský lid tak lepě se vyvinal.“ — Věru šťastné
podřeknutí! A kdo se odváží nasvati víru moha
enedánskou pokrokovější, humánnější, než jest víra
naše? A přece týž iaraelský denník borlivě se

r aby naše víra, která stokrát více sušleche a blaší, ze škol vymizela. Na — až přijdou

k pamamnísákonýmío ži6 Ruskas pamami, zákeřnýmipřepady, pak e „po
řádek“ nový. Rusko div ge neudusilo vobjetí téch
pokrokových „dobrodinců“, jimž „Nene frele Presse“

Zajhmavé dosmnání. „Vldožský Doeaník“, je
Hdí odpůzeové katolictva, mapeal dne 15. jeli

Nejčilejší českou politickou stranou ma Moravě
dnes otrama katolická. Její poslanci pořádají

schůzi sa schůzí, kdešto poslanci ostatních stran
boví ci většinoa v nečinnosti. Toato onává
60zejménafase pokrokovělidová. Zposlancůka

tolšekých pořádal v poadělí velikonoční říšský po
slanec br. Thun tři ochůzo: v Březnici, Bobasla
vicích a Březolupech.“

Stará práva češtiny. Zikmund, císařřím
ský a král český, majestátem daným poctivému a
moudrému Janu Maršíkovi z Prahy, potvrdil koupi
dvora řečeného Předměřice: „Tak jakož jest Lad
vík Fattereich z Praby svůj dvůr řečený Předmě
řice, kterýžto leší půl míle od města Hradce Král.
nad Labem, kterýšto někdy byl jest paní Markéty
řečené Polička, ten jistý s dědinami a Jukami,
6 lesy atd. a se vším příslušenstvím jak jej sám
mnohá léta za nejjasnější kněžny a paní, paní
Ofky v ty časy královny české, v moci měl. A
také jmenovitě svůj dům v tom městě Hradci,
jenž tu ležením jest mezi rychtářovým domem
jmenovaným v ty časy Rapkus a paní Kateřinou
Sparbrotovou, a vše zboží movité i nemovité dal
a vzdal témož Janu Maršíkovi s jeho erbům neb
dědicóm; které odevzdání on Lodvík Fattereich
potvrditi nechal skrze Mikuláše Šlika staršího, ty
časy správce porkrabatvě a rychtářstvě chebského
e čtyřmi pečetmi ohrazice skrze muže tu vnitřně
radě sedící ty časy ve Cbebě, listem daným po
božím narození čtroácte set let po tom v tom tře
tím a čtyřicátém letě, v pondělí po naší milé Matce
Boží do nebe vzetí. To vše onen majestát potvr
saje a toho ouředníkům království Českého opa
trovati přikazuje. Dáno v Řezně leta Božího tisf
cího čtyřstého třicátého čtvrtého den povýšení av.
Kříže. K rozkázání Císařovy Milosti Kašpar Š'ik,
kancléř.“ Tedy čeština v Cheba r. 14341 Švenda
II. 1. str. 61. připomíná: „Liet onen císařský, jenž
v té češtině sepsán jest, z které sde vlastní slova
se přivádějí avědectví jaené dává, že věku toho
$ v Chebu jasyk český mesnámý nebyl“ Na
zemském sněmu, který na de3 5. m. října r.
1479 do Praby svolal král Vladislav, vyjevili sta
vové čeští nespokojenost s tím, „že v případno
stech zemských, jako v zápisech, prodejích, ve
srolouvách a takových zase v latinské řeči, což
již král Jiří jednou zapověděl, vše obyčejně se
jedná a tak do královských desk se vpisuje. Z če
hož opovržení vlastenské řeči a tudy celého ná
rodu zavříti můžeme. Král Vladislav, by- jejich
žádosti ouplně zadost učinil, rozkázal, by bud-ucně
při ustanovení krále Jiřího pozůstalo. Kteréh»
způsobu předkové v této celé vlasti užívali s ještě
roku 1616 na sněmu semském uzavřeli, by žádná
pře při soudu královském přijata nebyla, lečv če
štině, jazykem Svatováclavským a svatých patronů
sepsaná, dobře uznávajíce, co Liprins vypověděl:
Nejhorší a otrocké utlačení (býti), jazyka mateř
ského proměnění.“ Švenda II. 1. str. 189.

== PUIŠŤUJTESE NA ŽIVOTZZ

u bankySLAVIE v Praze.
ORJ“Píšte ©sazby. "I

Hospodářská hlídka.
Věstník Hospodářského Sdružení
českých křesťanských somědělců

pro království České.

Členové nově přistupující, hlásí-li se za
řádné, t. j. mají-li dostávati „V. Z.“ zdarma, musí
platiti celý podíl pro ústředí na celý rok, t. j.
60 h, at přistoupí kdykoli; ročník „V. Z.“ kou
skovati nelze. — Součinní členové (pod 5 měr
polí) platí arci, počínajíc tím čtvrtletím, ve kterém
přistoupili, a dělí se rovněž jich příspěvek mezi
ústředí i odbočku na polovic.

Upozorňujeme, že lze očekávati zvýšení do
vozného, a že tedy vše bode dražší. Je v zájmu
členů i odboček, aby s objednávkami uhlí atd. si
přispíšili, dokud je dovozné levnější.

Na strasku, hnojiva, vápno atd. pro doba
podzimní je záhodno činiti objednávky pomaluuž
nyní, t. j. samluviti si je, ježto potom bývánával

n pří nejlepšívůlí nelse vyhovětidle
Na výměnu plodin semských badou včas

rozeslány odbočkámvhodné blankety. Věc sama
nese s sebou, že opozděné jich saslání bylo by
Da Škodu členů. Jednatelé, plňte svoa po ti!

pěn todár kám dbolkyobjedná
mno í

hnojivapoprvé, je třebapro mé j no
obecného poučení.
. Předně třeba věděti, že jistá hnojiva v ma

dich továrnách se „ ale odjisud, s ci
žiBy musí se objedoávatí. Jsouto nejprve ledek,
dále kainit a jiné t. sv. voli stasefurtské a potom

“ n minerální.. složité vyráběperfosfaty a í
chemické továrny naše, úenké. Notao nyníděleti
rozdíj mezi objednávkou celého vagonu (nejméně

100 ag), amen objednávkou.
o.tjObjedná- .

pravíjej továrna , a dárá

jistou náhradu, mimo to paknáhradu rosboru,
ejš si objednávající má y opatřiti, aby byl
ist, platí-li takový obsah šivin, jaký snperfosfát

skutečné obsabuje.
Jesliše však objednávající nevezme celý vagon

superfosfátu a bnojiv složených, ale jako přikládku
doloží ne vagon jisté množství kainitu, ledku (či
strusky), pak masí pamatovati na toto:

Tyto tři draby haojiv dodávají továrny vy
rábějící (či obobodníci ledkem) vyplaceně na po
hraniční stanici, strusku pak baď tem nebo do
Prahy (Bubenče). Odtud musí továrny zdejší 24
dovezení hnojiv těch zaplatiti. (Na př. z Bubenče
do Opatevic, nebo s Děčína do Slaného atd.) A
dle toho se pak takó boojiva tato účtají. Kdyby
kteréhokoli s nich byl vagon celý, pak se cena
i dovosné účtuje zcela jinak. Jestliže se však
vezme jen menší množství na doplaéní vagonu,
pak se předně k ceně masl připočíst, mnoho-li
stojí dovosné členem objednaného množství z po
hraniční stanice do dodávající továrny — a 0 to je
cena vyšší — a dále se saúčtuje dovozné z továrny
dodávající na stanici objednatele. Toto třeba míti
na zřeteli při objednávání i posuzování účtů.

Při ledku nadto třeba míti na zřeteli, že
jakožto zboží bursovní (t. j. jehož cenu denně
bursa mění) oemá cenu stálou, a že při něm
(jako při uhlí) dle obchodních pravidel — není-li
napřed pevně stanovena — účtuje ve Cena, jakou
má na trhu v den vypravení, nikoli v den objed
nání. Mimo to pak ledek, kainit a strusku třeba
platiti hned, kdežto na superfosfát je bezúročné
lbůta šesti měsíců; po ní teprve nastává zároko
vání oboosem šestiprocentním.

Poněvadž pak naše odbočky dosavadním cen
níkům hnojiv leckde dobře nerozuměly — není to
žádoý div, když zhusta nemají v obci, s kým by
se poradily — oznamujeme tí:nto, že cenníky do
does zaslané nemají platnosti, ale že pro pod
simní období na požádání zašleme jiné, v nichž
na to, co jsme nahoře vyložili, bade vzat zřetel,
aby byly ka.dému boed jasny.

„Sekretariát Hosp. Sdružení“
o Janovicích u Votic.

Český odbor Rady Zemědělské pro
království České konalminulýtýden ustavu
jicí valné shromáždění za předsednictví nově jme
novaného presidenta dr. Bedřicha knížete Schwar
zenberga. Pan president uvedl se v úřad slovy:
„Své povinoosti konati budu dle blasu svědomí a
srdce svého. Nikdy nepokládám konání těchto
přirozených úkolů za záslahu, nýbrž sa posvátný
sávazek, kterému každý, jeaž slepým a hluchým
proti potřebám našeho lidu není, dustáti musí,
aby na základě společné činnosti, řízené myšlen
kou svornosti, kýšené zlepšení nastalo. Na tomto
Širém poli působnosti setkejmež se všichni a pv
dejmež si race zde, v této nejvyšší agrární orga
nisaci bez rozdílu; kde zájem lidu volá, tam necht
najde se jen jediný oblas: Soucit a ráznost práce.“
Slova ta podepsati musí každý a měl by 8e jimi
říditi především nově zvolený výbor českého od
boru, který jest v plném držení strany agrární.
Jest nyní na čes. katol. rolnících, aby všude sa
kládali bospodářské spolky, besídky, které, mají-li
80 členů, mají právo voliti delegáty do Rady Ze
mědělské. Jen tak mohou se naši rolníci aplatniti
i v této nejvyšší hospodářské organisaci. Novým
předsedou tohoto čes. odbora zvolen Ad. Proků
pek, statkář z Katlíř, a místopředsedou Fr. Dostál,
rolník z Morašic.

Slnnočnice obrovská jest dosudještě
mezi rolníky nedoceněna. Ovšem překáškou pěsto
vání jest i ta okolnost, že na dozrávající kotouč
dostane zálusk leckterý poberta, jenž právě uka
zuje, že olanečnice má v sobě více ceny, o kterí
rolník nechce vědět. Neměla by scháseti v žádné
sabrádce, kde by jich v každém koutě na výsloní
moblo býti několik. Kvetoucí obrorská slunečnice
jest ozdobou každé zabrady, skytá celó léto až do
podzimu dobrou pastvu včelám, olejnaté zrní usu
Šené a upratené jest snamenitou přísadou ku kávě,
poskytoje výtečný olej, s něhož by rolník moh!
získati pár koranek, slunečaicové pokrutiny jsou
pamiskem dobytku hovězíma, rovněž slepicím chutuá
srní to, začež odmčěhují se hospodyním hojnosti
chutných vajec, na listí smisne si také dobytek, «
dřevnaté lodyhy nahradí leckdes při topení kusy
dřev. Každý pokročilý bospodář jistě poskytne
každoročně slunečnici kousek místa nejen na sa
brádce, nýbrž i ma poli. A saleje-li občas alumeč.

ua Kan ěnouhaojůvkou, vzejde mu z ní ušitelvětší.

Znamonitá pícmíinapro králíky je ži
dovské zemčeneboli opiaambot kterýž i J nej:
borší půdě obstojně se daří a téměř bezpráce dí
všude výnos uspokojivý po machá léta. V létě «
králíci pochutnávají na lupení a šťavnatých lody.
bách, v simě bolvy a svláště z jara, kdy jeou
vlastně úplně vyvinuté a nejlepší, nahražují zeleň.
Dobřetedy učiní každý kralikář, má-lisvůj po
semek, kdyš někde v zákoutí nasází něco topi

Literatura.
Dědictvísv.JanaNepomuckéhov Prase

nalošoné r. 1895, ústav k vydávánídobrých
knihčeskýchpro Bd. Dee. 1900 davalo kaš.



dému údu ročně po jedné cenné knise; rokem 1907
počínajíc vychází nákladem tohoto dědiotví každého
roku koih několik. Tímto zařízením zavděčila se
správa Dědictví jistě všem. Na rok 1909 vydány
tyto svasky: I Posvátná místa království Českého.
(Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch,
klášterů a jiných pomníků katol. vírya nábožnosti
v království Českém.) S četnými obrázky. Sepsal
dr. Ant Podlaha. Řada prení: Arcidiecése praž
ská, díl IIT, obsahující vikariáty: kralovický, vla
Šimský a zbraslavský. Krámeká cena 4 K —IL
Po stopách Boží prozřetelnosti. Sepsal B. J.říček.
Cena 80 haléřů. —III Nový Zákon Pána našeho
Ježíše Krista. Podle Vulgáty se stálým obledem
na text původní (řecký)přeložil a úvodyi výklady
opatřil dr. Jan L. Sýkora, universitní professor.
Část první: Evangelia. Kapesní formát. Za 1 K
— IV. Jindřich Š Baar: Mžikové obrázky. Řada
I.: Velké a malé děti. Cena 1 K. — V. Na cestě
k lepšímu. Povídka. Napsal A1 Dostál. Cena 1 K.
Celkem 5 koib za 780 K, jež podávají četbu váž
nou, vzdělavací i zábavnou. Téch 20 K, které
každý úd uloží jednou pro vždy, zůrokují ne tu
stonásobně. Uhrnem zapsáno úlů žijících i zemře
lých 30821. Mezi těmi jest údů stálých: rodů 5960,
Škol, obcí, knihoven, spolků atd 1307, údů stavu
duchovotbo 3516 | Přiblášay nových údů přijímá
ředitelství Dědictví Svatojanského v Praze IV.,
Hradčany.

Jos. Bičiště
mech.tkaloovna a úpravna

Lázně Bělohrad.
—e77*

Sklad vlastní výpolněného | bavlněného z
v cenách továrních.

a“ Plšte sl ©vzorky! "B
Ručníky: Kopesníky:

č. 850 bílý lněný 1. bílé 1 tet. K 2-20
tet. 6 K 30 b/1. barovné přezné

č. J. B. bílý lněný K 270
tet 8BK40h Kobile

aměbkounáprsenkou

1kns z véby za K2'50
. 1 » P 3—

č. 88 Iněně , 420 > k "460
č. 756 Ima , 780 |1 „ Ima „650

Prostiradlo: Při objednávcekošil
č. 2901. IněnéK z50| nutno ndati míra
č.290/, —„ „2070jkol krku a délku
č.261 „Ja, 490 rukávů.

Skladdámskýchlátoknašaty!

Zpráva o 4. všeobecném sjezdu kato
líků českoslovanských v Praze ve dnech
29. srpna až 2. 1908. Leží před námi
silná kniha, čítající na 370 stran 8*, v níž je podán
věrný obraz velikolepého sjezdu Českoslovanských
katolíků v Praze. Kanovaík dr. Tampacb s ko
mitétem sjezdovým musil tu zpracovati obrovský
materiál, aby věrně vylíčil celý přípravný rach a
svoji Činnost, jakož i průběb sjezdu pro katolické
sájmy nejvýš důležitého. Klade ta závěrečný ká
men na své dílo. Proto není nám nikterak podivno,
že tisková, authentická zpráva o sjezdu vychází
teprve půl léta po sjezdu samém. — Za to tím
lépe a věrněji podařilo se vydavatelskému komi
tétu jeho dílo. Teprve touto zprávou jagně ai ové
domujeme bobaletví látky, o níž na sjesdu se
jednalo. Zpráva je jako nádherný, šivý pomník
onoho katolického rachu, který Praze dal v oněch
dnech avláštní, čilý život, a kdy jako v dle pra
covalo se ve všech prostorných místnostech žofin
ské dvorany. — Proto sjezdová zpráva jest opravdu
vsácoou myšlenkovou guintessencí nynějšího ka
tolicko-sociálního ruchu, je pro řečníky, apolky,
debattéry nejlepší zbrojnicí k práci za šíření ka
tolických idel a jich praktickéhooživotů :vání.
Vzácné myšlenky, jež tu byly sneseny, třeba nyní
rozsíti povšech katolických krajích a místech.—
Kaiha jest ozdobena též sdařilými obrazy J. Sv.
pepeže Pia X., J Em. kardinála pražského Leona
ze Skrbenakýcha několika celostránkovýmiobrasy,
zsobycujícími slavnostní ruch ojezdový. Uprava
kniby, vyšlé v kmibtiskárně Cyrillo-Methodějské
(V. Kotrba) v Praze, je pečlivá a elegantní. Ná
klad na ni nesl sjezdový komitét. Cena 4 K. Při
bláškyaobjednávkybuďtešadressoványnaOyrillo
Metlodějskou knihtiskárnu (V. Kotrba) v Praze-l,
Půtrosova ul. č. 200, které svěřena komisse kmiby.

»Lze-ližiti K ný Boha a bepřikázaní « a náklademvy
E Hofer, kooperatorve Slatěnicíchu Olo

mouce. Jena 70hb,poštou 80 bh.—Auter nmvcelé řadě obrázků, ze skutečného života vzatých,

jak vlastoč ta „vyšší“ mravnost bez náboženství
vypadá. Osoby, které nám tu předvádí, buď nábo
ženství již docela prohospodařily anebo mnoho na
uě nedrže.y, a ejhle — o nějaké mravnosti ani
řeči, ba naopak s lidí bez náboženství vyklubalí
80 praaprostí soboi, necitové, lidé bez svědomí.
Toto dílo mělo by se co nejvíce bromadně rozíí
řiti mezi lid. Je paáno zajímavě, přesvědčivě. Jak
jsem se dočetl, je pan autor ochoten při větších
objednávkách dílko dáti za 50 b. — J. Dolešal.

Lidové a levné byty. SepsalEdvardSrb
Vyšlo právě jako IX. svazek „Melicharovy Bibli
oteky“ nákladem knihkupectví Bohdana Melichara
v Hradci Králo:6é, te 4 obrásky rodiaoých domků.
Cena K 110, poštou K 1-20. Otázka opatření lev
ných, zdravých bytů pro nejširší vratvy lidové
jest jednou znejpalči ějších sociálních otázek naší
doby, neboť zdravé byty jsou Životní podmínkoa
celých pokolení lidských. Proto jest svrchovaně
potřeba věnovati této velmi dů'ež'té otázce ploou
posornost. Spis „Lidové a levné byty“ vystihuje
význam otázky bytové, líčí se v něm přesvědčivě
a účinně zboubnost špatného a blahodárné účinky
zdravébo bydlení. V kmize jest vhodně uvedeno,
kterak v různých statech řeší se účelně a úspěšně
reforma bytová. Autor nabádá k následování osvěd
č-ných příkladů v cizině, poukazuje na veškeré
zákonné výhody a úlevy při provádéní rodinných
a dělnických domů a rozebírá, Kterak mohou při
stavbách těchto vydatně působiti družstva sta
vební, ústavy peněžní, obce, země a etát. Každý,
kdo hodlá při provádění staveb rodinných a děl
uických domků vyažitkovati veškerých výhod zá
konných, hlavně daňových a úvěrních, každý pod
pikatel staveb i každý, kdo 8e o důležitou otázku
bytovou zajímá, nalezne v knize Cenné pokyny.

Dělnická hlídka.
Organisace dělnická či židovská ? Rudý

ústřední svaz obchodních příročí rakonských
konal v Brně cyklus přednášek; a řečníky byli
tito pánové: dr. Stern, dr. Richard Freand,
Siegfried Taub, dr. Lad, Czech a dr. Moritz
Czech —-samí židé. A ti snad se svými ži
dovskými soadrohy chtějí zlomiti vaz velkou
kapitalismu velkvobchodnímn? Vždyť přece
žijovsko-rudí příročí samí se stávají rychle
s:mostatnými a bohatými obchodoíky.

Nervosa »Práva Lidu<. Domkářishazají
rodý chomoat pražského vedení; tím obade
veliký počet hlasovacích lístků pro pohodlně
žijící radé poblaváry. „Právo lidu“ „otcovaky“
doe 25. t. m. varuje: „Domkář a malorolník
nemůže býti agráruíkewu, uebof ugrární politika,
at v obcích nebo ve státě, je politikoo k dobru
bobatých zemanů a velkostatkářů. Agrarism
již dnes ovládá obce, okresy a zemský sněm,
ptejme se, co udělali sgrárníci k dobra dom
kářů? V obcích a okresích mají všade (?)
většiny a odporují každé změně volebního řádu,
která by poskytla dělnictva a menším vrstvám
obyvatelstva spravedlivé sastoupení. V země
dělské radě jsou agrárníci rozbodajícím čini
telem a tu ptejte se: „Co dělá zemědělská
rada pro domkáře a malé zemědělce? Subvence
shrabojí sedláci, ale domkáři nedostanou nic |“
Jakkoli „Právo lidu“ těmi výkřiky povědělo
také kase peprné pravdy, přece jenom řada
rudých poplatníků mezi domkáři řídne, jelikož
tito sa přesvědčili, jak platili mozolooo rakou
na rudé příživníky, pro něž by jinak v ústřední
pokladně málo zbylo. Přesvědčili se téžo bez
obledné dospocii radé strany a zklamali se ve
svých nadějích velice bolestně. Agrárníci toho
posud mooho na ztracené rudé vurtů nezajali.
Odtržení domkáři na Plzeňsku si vydávají list
„Rozhledy“, v němž dne 8. t. m napsali:

„Kdyby páni = plzeňského „Pekla“ měli
zajištěny mandáty v Plzni, nechali by domkáře
— domkáři. Že ale v samotné baště sociálně

| demokratického lůna západa českého, že v téprůmyslové Plani, kde zaměstnáno jest a bydlí
tisice lidu dělného, cítí se býti páni z „Pekla“
nejistí — proto vrhli se na venek, aby pomocí
domkářů a chalapníků dostali se ke korýtkům.
— (0 však pro domkáře a chalopoíky na té
říšské radě dělají? Nechtěli připustiti, aby
starobní pojišťování pro malorolníka a malo
žívoostolka bylo též současně s pojištěním
dělníka uskatečněno. Když však přes vůli 80
ciálních demokratů vláda návrh na sončasné
pojištění starobní malorolníků a maloživnost
vlků 4 dělnictvem parlamentu předložila, tu
ově:m že pak nemohli sociální demokraté hla
sovat proti návrbo, ale za to tvrdili, že ne
může býti pojištění takové — dokonalé, neboť
prý není po race dostatečná statistika. A hle,
pro děloictvo měli sociální demokraté dosta
tečné statistiky ; přece však přes to, že ne
chají si oadávati sociál. demokratů, jak se
zdá, necbají uskutečniti zákon, kde jednoma
dělofka dostane se k stáří 50 hal. denní al
mužnoy od státu, jinému dostave se starobní
renty více nešli třikrát tolik...

Kde to má strana sociál. demokratická
v programu, aby měřila jinax zemědělskému
dělníka oa veskově a jinak. průmyslovému
dělolku ve městě? — „Rozbledy“, které jinak
jsou listem pokrokářským, zatopily soe. demo
kratickým despotům a sobcům tak, že rodé
karafiáty v západních Čschách ocitly se v su
chém písku a oa zelených nivách po drahé se
nenjmou.

Praská to stále víc. Zápasil-litěžko sám
Krapka, nsní divu, že jiode jest ještě hůře,
Radý reda.tor „Slovácka“ přes všecka silnou
agitaci nedovedl pomoci pokladně, tak že dle
nar. soc. „Obrany Slováctva“ schodek se páčí
na 3600 K. — Dle zprávy listo „Hamburger
Echo“ osnesl se všeob. dělnický spolek v Ham
borka přístoupiti ka svazu na — potírání soc.
demokracie. A přece všeob. děl. spolek byl
založen samým Lasealem !! — Soc. dem. strana
v Nizozemí schválila 11. března velikoa vět
Šinou Osnosení deventského koogreseu, jímž
marristi ze svaza vyloočení. A tak stoopenci
„velikóbo proroka“ Marxa založí samostatnou
zpátečnickon strana marxistů. — V Bílsku ve
Slezsku dne 21. březoa přes všecku vášnivou
agitaci radých zvítězila při volbě do nemoc.
pokiadny kandidátní listina. křesť, sociálů.
Textilní dělnictvo v Rumborku 28. března zvo
lilo do své nemoc. pokladny přes všechen fa
natický nápor rudých za činovníky křesťan.
sociály. — „České Slovo“ pokládá dva zjevy
za příznak úpadka strany soc. dem., že vedení
strany se usneslo, aby pro tentokráte opuštěno
bylo od oslavy prvního května a dále rozvrat
soc. dem. na Moravě. Moravští soc. demokraté
posílají děti své do Ša;verajnských škol, dají
se komandovati svými německými soadrahy
a pomáhají udržovati německé minority svou
mezinárodní vlážností. Vedení strany suspeu
dovalo několik místních vůdců kolem Broa, ti
však svolali soud nad delegáty Tasarem, Vaňkem
a Tvužilem a nad eelým vedením strany vůbec.
Vedení straně vrčetli: Vládě povolili jste re
kruty, účastníte se při zdražování potravin,
vládě děláte oposoci jenom na oko. O orgánu
moravské joternacinály ge vyslovili: „Rovnost“
den ze dne upadá, tiskárna má dlahů 250 000 zl.,
redaktoři dávají ei však z mosolů dělnických
platiti veliké platy, cestují po Italii a ženy
posílají po lázaích“.

A zase surové násilnosti. „Christlich
sozisle Arbeiter-Zeitung“ píše dne 94 t. m.,že
veminal téméř den, v němž by ve Vídni nepá
chali rodí trablářští pomocníci násilí na křest.
sociálech. V Meidlioga na př. přepadli rudí

: křesťansko=sociálního trablář. pomocníka 8,
zranili ho v obličeji a eebrali mu čepici.
V blízkosti záp. nádraží adeřen W.K. dlátem,
v Hernalen tři křesť. sociálové přepadeni a

(dodavatel J. E. ndp. biskupa)

odborný závod pro veškeré

v obory tyto spadajících prací.

Hákresy a rozpočty

doporočení vld. duchovaleh.
Ealošono r. 1590.



jeden s nich zabijáckým prstenem od rodého
Havlíčka sraněn a oka velice těžce. Násilník
chycen a bude se sodpovídati za avoji kuráž
před soudem.

Horníci v Rakousku v roce 1907. Sta
tistika mnohdy odbaloje svými neúprosnými
ciframi strašné obrazy sociálních poměrů, což
stalo se i v IL dílo atatistiky o bornických
poměrech v roce 1907. Celkem zaměstnáno bylo
v dolecb kumenoubelných 69 995 horníků, vbně
douhelných 56.326 borníků, v dolech na želez
nou rodn 5241, na měď 1066, v dolech grafi
tových 1491, oa ostatní nerosty 1427 a v butích
9112, celkem 144658, oproti minulému roko o
5878 více. Mimo to bylo zaměstnáno 7944 hor
níků v dolech na různé kovy. Průměrná mzda
obnášela za Šichtu maximálně 3 K 63 hal. a
winimálně (pro ženské) 1 K 36 bal. a pracovní
doba z 53 proc. od osmi do devíti bod., kdežto
u ostatních boď 8 bodin (1665 pri cent), devět
až deset hodin (7 78 procent), deset až jedenáct
(1029 proc) a přes jedenáct 1226 proc. Celkem
událo se 185 zabití a 1894 úrazů těžkých. Pří
padů onemocnění bylo 136646 u možů a 6026
u žen, takže poměrně skoro každý horník byl
nemocen.

Starobní pojišťování. Jak potřeba,abyi
rolpictvo u zemědělskému dělnictva dostalo
ee sociálulbo pojištění, dokazuje následající:
R 1869 bylo na Moravě děveček a pacholků
262.182, kdežto roku 1900 už jen 119.689 Ná
denníků zemědělských roku 1868 bylo 276.364
a v roce 1900 už jen 129368 Zemědělského
dělnictva tedy při vzrůsta obyvatelstva ubylo.
To svědčí © útěku pracovních sil z venkova
do města, kde dělnictvo má svoje výhudyv rů
zném pojištění. — Jak se chovají k pojištění
strádajících pracovníků soc. demokraté? VIL
sjezd socialistických nemocenských pokladen
vysloví: se proti pojištění domkářů, maloob
chodníků a maloživnostníků, ba docela i proti
pojištění děloictva zemědělského. Dále se vjezd
vyslovil proti poroěrnéma volení do nemoceu
ských pokladen. Socialisté mají strach, že po
zbudou svoji dvojnou kráva. Ovšem děloikem
jest a rodých d.gmatistů výhradně dělník prů
myslový. Malorolník, který se nadře do úpado
vd úsvitu až do noci, aby aspoň blad zahnal,
ten nž jest zaměstnavatelem, není dělníkem!?

Mešní vína!
Nejdástojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmstská auherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečné jakosti [. drah 80 hal.,
II. druh 72 hal. Mostarské velmijemné a
silné I.druh 88 hal., II. druh 80 hza 1litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

u V HUMPOLCI, u
c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro kláštor
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důstojné farní úřady v Čechách.

Hromosvody |ž
: 6 víceletou zárukou provádí : ký

—, FIBMA — —

JOS. BRUDYŠ
odborsý závod elektrotechnický | Vb

vwHradci Král.

Staré hromosvody opravuje a skouší

nejnovějším přístrojem sa mírný

poplatek. — Po vyskoušení doručí
písemné dobrozdání.

8 —————

FTABA
v provedení uměleckém doporu

u čuje při cenách nejpříznivějších

J.P Lanphans,
c. a k dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).

Jen umělecky pracované

SOCHY*:::*"'1 ostatn
zařízení chrámové

lerně provádí

absolvent c. k. odborné školy sochař.

BORONIL BBK V HOŘE KOTNÉ,

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář
Pavel Bayer
Hradec Králové

podává správy o úvěrubodnosti firem obchodních
i živnostotků, jakož | veškeré „právy soukromé,

B provádípůjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráz spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešť, VIJÍ.kor József
kórát 15 «. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —
Vídeš-VIL., Mariahilferatr.

86.

voskovém
dle liturgických před
pisů vyráběné,

(ceresiocvé)

velikonoční avíce

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před
měty pro místapout
nická, prvnější pří
psdvými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
lnstry.

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní "Mg

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakoži veškeré do obora
toho spadající výrobky do

poruěuje veledůst. kruhůmuchovním největší speci
elní závod:

Židle z ohýb. dřeva Křeslu boopací

Nejlepší sukna,
moderní panské i dámské látky a

potřeby krejčovské
nejlevněji koupíte v prvním ryze českém,

osvědčeném velkozávodě

Lužný A Triica v Brně,

sdarma a vyplaceně poase na mistry kroj
čovské. Žádejte je proto vědy a svého mi

stra. Uspokojí vás v míře netašené.

Zbytky
ka všemu se bodicí máme stále na sk'adě.

v různých úpra- od... K%2-—
váchod K 870g o PAR

Stojanyavěšáky KřeslaoaB
x obýbaného Sedátka na šroubu

dřevaod K 30— od... KI2—
a jiné, v nejmodernějším provedení

M9“ a < cenách nejlevnějších “U8
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ušce 1.

Nejlevnější « zejviruseější

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmiky.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporočuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátuím úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty sbotovují úplně besplatně a
k ústofmu jednánídostavím se na požádání taktéž
a bes nároku ma cestovné.

Mnoho pochvalných oznánípo rdcé abronzová
státní medaile z Výstavy v Pardablcleh.
SN- Závod založenr. 1808. BE
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Jak veliký počet šlechetných a bystrých
mužů do únavy se napřemýšlel, jak očiniti
militarism zbytečným! A maroa všecka ná
maba. Zbrojení pokračaje, nejnovějších vyná
lezů £ obora vzduchoplavby užívá se hned
vpočátcích k úče.ům vojenským, bodují se
nová vraředná plavidla, Snahy o mezinárodní,
aatoritativní smírčí soad rozbily se důkladně
o tvrdou panovačnost mocných národů. A který
mocný stát, mající zálusk na ujařmení eoogeda,
chtěl by se nyní bez blesu podrobiti výroko
několika mezinárodních soudců, jestliže by jeho
bamižnost neudržovala v jistých mezích vědy
připravená dělu? I kdyby takový stát na oko
uznával potřebu a autorita mezinárodního
soudu, přece jakmile by dopadl rozsudek pro
něho nepříznivě, použije svojí fysické noci.
Výmlav nalezne vždycky dosti. Prohlásí a
svými vymyšleninami „zdůvodní“, že soudeové
nebyli nestranní, žo sledovali prospěch nepřátel
ského státu atd. A válka jest na krku i po
rozsudku autoritativního tribunálu bned.

A zdaž by chtěly státy evropské hledati
beze zbraně ochranu avých práv u státu
v Evropě nejmocnějšíhu? To teprve nikoli!
Každý by ae lekl, že moc a vliv takového pro
tektora vzroste dvojnásobně na úkor jiných, že
s ochránce stane se tyran. Besradoost na všech
stranách.

Ovšem ve středověku bylo trocho jinal,
V době, kdy celá katolická Evropa papežské
stolici svěřila obrovskou moc, kdy papež volán

„za roshodčího i v neshodách politických, mi
Jitarism spal. Sta krotých válek zažehnáno.
Stálého vojska vlastně nebylo. Když čas od
času přece válečná lítice zaburácela, tu voláni
na rychlo do zbraně občané, jímž byl vojenský
stav španělskou vesnici. Hratka rytířů ovšem
se vědy těšila na vavříny. A starý pohanský
Řím by býval v ůžaso, kdyby byl spatřil, jaké

.hrstky vojska veliké státy proti sobě posílajíI
Sám německý ofsař někdy sotva mohl vyže
brati na poddaných velmožích Šest, sedm tisic
vojáků. Zkrátka tehdy státní pokladny nebyly
zařízeny na pravidelné financování vojska. Pe
nize těžce se na vojsko sháněly jako daň zcela

FEUILLETON
Zmýlená neplatí.

Diradelní prázdniny! Ven za hřejivého léta
z dusného prachu velkoměste do svěžího vzduchu
venkovského, do tíchých hájůvl Dlaždice při vel
kém vedru pálí. Proto ven k pohorským, čistým
bystřinám! Přátelé Franci a Náci, kteří svým he
reckým uměním uvedli v nadšení tisíce a tisíce
diváků, odhodlali se tentokrát užiti letních prázd=
nin hodné pohodlně. Nač se všude vystavovati
zvědavým pohledům, interwievům? Proč by měli
býti něddeve venkovských lázních stále obtěžování
lidmi, kteří se chtějí všude pochlubiti, kde který
znamenitý muž jim stiskl ruku nebo podepsal po
bledku? Dobrodiní velkých společností zažili vPraze

na venek pěkně pěšky s incognito. Nejlepší to
způsob nerušencho a důkladného poznávání krás
české vlasti. Oděli se zcela prostým, režným odě
vem, katdý vzal do ruky silnou hůl —a za krás
ného rána již ssáli mezi nivami a rolemi plnými
doušky čistý, osvěžující venkovský vzduch. Franci
se smál: »To jsme nade vši etiketu vyzráli! Nikde
tak chudě oděným lidem nebudou vypočítaví hos
tinátí ceny zvyšovat; nikdo se nebude divit, po
ručíme-li si pokrmy nejprostší, nejlacinější, Ani
v nejhustším lese nás nástupci Babinského nepře
padnou. No — letos to letní zotavení jistě bude
o Poloričku lacinější.« :

»Teď touble cestoule ukazoval Náci svojí
massivní holí. „Tady půjdeme k Ječmenovu. Za

- ním se rozkládá tak krásný, tichý, hluboký lesl
Počkej, užasneš! Já to tady dobře znám.« Franci
zeloužil: +Ach, jaký mají šťastný život ti prostí
lidé na venkově! V takové rajské přírodě! Nikde

nezvyklá teprve krátce před bojem. Ovšem že
veliké svojí rozhodčí moci papežská stolice
také někdy zneužila. A.e přes to vše nejvyšší
ten smírčí tribunál vykonal daleko víc dobrc
diní než nepřístojností. Jakmile papežská moc
byla značně ponížena, tak že v příčině politiky
ji ponechán jen vliv nepatrný, rostly bodáky
jako boaby po dešti. Veta po imravní antoritě|
Každý tadíš se utekl k svápomoci fysické. Dě
jiny posud dokázaly, že jen papežská autorita
zdržovala lačnou vášeň států evropských a tím
i postap militarismu; žádná jiná velmoc v té
příčině tolik nedokázala. Podřídily by se však
nynější mocnosti témuž, jedině osvědčenému
tribunálu? Pro přítomnost na to není ani po
myšlení, třeba že se ví, jak papež Lov XIII.
k sabezpečení evropského míru a tím i na
odstranění militarismo opřímně a pilně pra
coval. Co tedy učiniti? Na všecky takové 0
tázky zívá temná propast naprosté bezradnosti.
Všdyf sami socialisté v několika státech pro
h.ásili, že nemíní vydávati vlast v nebezpečen
ství strobým vystupováním proti povolení
nových nákl:dů na vojsko.

A teď dále: jest všecko, co 8 militarismem
soovisí, hodno odsouzení? Lze i na každé vá
lečaé brdioství poblížeti jako na obyčejné, bez
citné vraždění? Sami lidé nejmodernějších ná
zorů nám dávají na to odpověď zápornou. Český
radikál, který každodenně na militarism bu
buje, pyšně vykřikuje na schůzích, že jest pc
tomkem statečných husitů, jimž zaječí bázeň
byla věcí neznámou. Hrdě poukazuje na Žižka,
velebí i krvavé Tábority, kteří přece tak děsně
vlastní zemi poplenili a kteří měli v programuo,
že každý věroý má ruce své v krvi protivníků
umýti „a tak posvětiti“ ; jinak prý jest zloře
čený. Respekt k hrdinství našich předků šel
u některých tak daleko, že docela apoštolskému
knížeti sv. Václavovi vytýkali, proč prý se
poddal Němcům bez krveprolití! Na ten ne
odůvodněný klep ovšem odpověděl důkladně
dr. Kalousek, který dokázal, že před uzavřením
míru svatý kníže s Němci statečně bojoval.
Ale příznačno přec, že sami moderní protimi
litaristé chtěli vytýkati velikému Václava jako
chybu to, co by měli vlastně dle svojí zásady
pokládati za ctnost. Který moderní Čech jen
kdy Žižkovi má anebo může míti za zlé, že
———————

nelze spatřiti ten fádní, velkoměstský shon, to ner
vósní rozčilování. Všude samá rozkošná idylka.
Věrušťastnílidéla—+No—jen přestaňspřemršté
nými básnickými vzdechy! Kdybys tak věděl, co
se ten lid nadře, co se nastará, aby netrpěl hladul
O tom málokterý měšťák má ponětí. Já ten život
dobře znám, vím, jsk do venkovské idyly zabučí
každou chvíli bouřlivý severák, jehož drsný dech
mrazí až do kostie, opravoval Náci.

»[ dobré jitro, babičko, pozdrav vás Pán Bůhe,
pozdravil náble po sousedsku Franci stsřenu, ne
soucí na zádech otep roští. Schýlená starucha po
zdvihla hlavu a místo odpovědi vytřeštila oči,
otevřela bezzubá úste dokořán. Vyrazila skřek,
shodila otep a již se hnala za velkého lání přes
silniční příkop do polí, pokud jí staré noby její
stačily.c

Oba umělci byli velice překvapení tím ven=
kovským poděkováním na slušný pozdrav. +Co jen
do té staré babky vlezlo, že si počínala jako divá ?«
prohodil Franci.

>No — vidíš, už se ti ta slunná idylka za
číná trochu zatemňovate, usmál se Náci. »Ale
věru sám nepochopuji, proč najednou ten útěk.
Vždyť zde přece nikde není vidět ani bejného ani
lesníka.«

Naproti nim přihrčel žebřinový vůz s dvěma oři,
na němž stál zamračený, rozcuchaný čeledín. »Bje,
bjé«, zavyl vozataj a práskl do koní, až silné po
skočili, Ohnal se ještě bičem za sebe, až Franci
pocítil důkladné šlebnutí na svých uměleckých zá
dech. Koně pádili jako splašení a ze žlutých zubů
čeledínových rojily se přitom nadávky, až děsno
poslouchat.

»No —tohle už je přece veliká surovoste,
odlebčil si Franci; tohle vypadá, jako bychom
kráčeli územím Apačů.«

fmserty 16 počítají Ievmě.
Olmova vychásí v pátek v poledne.

bojoval va Vítxově proti cizáckým, hrabivým
žoldnéřům ?

Ať se pronášejí náhledy o militarisma
jakékoli, posad v nejširších vrstvách válečné
hrdinství nachází obdiv a úcta. Tau ovšem se
maosl dobře rozeznávati, bojuje-li někdo ze
mstivého vzteku, či třímá-li meč ze šŠlecbetné
lásky k vlasti, k účelům obranným, k záchraně
lidí šlechetoých. Ta jest morální rozdíl obromný,

Podivné jsou cesty moderního mudrlant
ství. Na jedné straně pokřik proti militarisma
vůbec, na drahé strauě velké chlubení se mili
taristickými předky, e sby míra nedůslednosti
byla dovršena, vytýkají tatáž ústa katolíkům
bojácnost, nábožnůstkářskou úzkoprsost; píše
se o katolících tak, jako by symbolem jejich
byl jen růženec.

A zatím co jest pravdou? Revolaceproti
katolických osvícenců brodila se v krvi celých
zástapů lidí nevinných. Zato však katoličtí
křižáci ve středověka statisíce vlastních životů
hrdinné obětovali ve prospěch souvěrců 800
ženýchmobamedánskýmpůlměsícem.Jak možno
přirovnati pokrokářského učitelského „hrdina“,
který velikým pláčem pro ztracenou kvinkve
nálku boří celvu veřejnost, k statisícům ka
tolíků, kteří pro svoje přesvědčení bez křiku,
ano 8 jásotem na krutých mučidlech umírali?
Katolíci — bázlivci? Kde který pokrokový
časopis musil uvědomiti katolické Chody k ry
tiřskému odporu proti Lamiogerovi? I toho
Otce vlasti by rádi vylíčili protivníci jako
nábožnůstkářského blonznilka. Leč čtěte v dě
jioácb, jakou řadu bojů Karel IV. osobně od
útlého mládí prodělal v Tyrolích, v Italii, ve
Francii! Ne nadarmo nejerdnatější rytíři vzhlí
želi ke Karlovi jako k zářícímu vzoru hrdin
nosti s velikou úctou. Tím větší úctu musí
míti k panovníkovi toma oynější Čech, uváží-li,
že Karel přes svoji rytířskon zdatnost po za
sednutí na královský trůn český se vší pečli
vostí nebezpečenství války zažehnával. A což
ti katoličtí Španělé, kteří svojí hrdioností dů
kladně vytřeli zrak samému Napoleonovi? Pa
etili se v boj tolik smělý a přece obstáli čestně,
A což Ondřej Hofer se svými katolickými se
dláky? Tito neskačení lidé nešli na porada
k žádné universitě a přece neulpěli pouze na
růženci; zatopili zcela dobrovolně násilnému

ao
»Raději pojď dál, lid tady není zlý; a jestliže

jeden nevzdělaný neurvalec takhle si počíná, zato
nemobou ostatní. — Nu, dětičky, co tu děláte?
Hráte si, viďte, bráteř« obracel Náci ke třem dě
tem, sedícím pod švestkou. Děti však vřískly a
pelentily jako šílené s velkým nářkem k poli, kde
se právě nakládal jetel. Tam nastalo veliké vzru
šení; jedna žena vzala menší dítě do náručea už
se hnala k vesnici. Ostatní pracovníci bneli se za
ní. O koně s žebřiňákem, do polovice naplněným,
nestaral se ve zmatku nikdo.

»No— tohle už přestává všecko«, durdil se
Franci. Zbláznili se ti lidé — či co se vlastně
děje ře

»Pojď, zahneme raděi touto pěšinou do lesa«,
pobízel Náci. »Kdo ví, co by s námi ti ztřeštění
lidé ve vesnici dělali. Jako bychom byli exeku
tory! Projdeme kus lesa a stavíme se ve výletní
hospodě na občerstvení. Hostinský jest mým do
brým známým; jest to člověk inteligentní.«

Když oba přátelé do hostinské místnosti
vkročili, stál právě majitel Rozmara u sšenkyše.«
Trhl sebou, zachvěl se — ale již se vlídně usmál
a podával příchozím ruku se slovy: »[ pěkně ví
tám, pane Libomíre, to jsou k nám hostéle Když
přátelé začali jíst, hnaí se kolem hospody asi
Jočlenný zástup s vidlemi a obušky, Míhala se
v davu též uniforma policajtova. Také dvě dvojky
blýskly se na zádech dvou mušů. »+Tady úli ti
chlapi, dobře jsem je viděl. Uš nemohou býti
daleko, nejvýš na kraji druhého lesa«, křičel jeden

mladík. »Jen kupředu, čeřatva za nimile A užzástup se řítil dál.
sA nestavilise tšebas tady vhospoděře0

zvel se jeden hlas, — Kde pak v hospodě ve
dne, takoví vykoukaní lum vé! Však dobře vědí,
jak by je Rozmara přivítal. Jen alou za nimil«

Zástup zmizel.



Napoleonovi Ze ma to do nejdelší omsti
nezapomněl, Jjízhosnad ještě vykládati o člo
chetném, obětevém brdinetví Jana Sob ,

katolick Ohorratů, ských pornovedení ko Plaělého ajia im podobíkých
katolickýel hrdigů? To by byla velice dlouhá
kapitola,

Nám dues tane na mysli blavně překva
pující brdinství mladičké rekyně — Panny
Orlednské. Jobana s Arku (Jeanne d' Arc) jest
sjevem. v dějinách velice překvapujícím, výji
mečným. Mladičká, útlocitná dívka vykonala
dílo tak hercické, že by moderní bistorik vřadil
správy o jejím rekovském poslání do říše bájí,
kdyby nebyly zdávodněny nejstřízlivějšími dů
kasy, kdyby vystonpení mladičké rekyně ne
bylo pevným článkem v řetězu dějin Francie,
kdyby vystoupení její nemělo dalekosáhlý vliv
na další proud dějin až dačaau nynějšího, A
přece zjev přímo zázračný, nad nímé umiknonti
musí pomlavy, úšklebky jízlivých úst. Dívka
pomatená, bysterická, nebo mající utkvěloa
ideu mohla by tvrditi, že má posláni od Boha
k sácbraně samostatnosti celého státu; mobla
by za sebou strhnouti i celé davy nikoli pou
hbýchblouznilků, ale i lidí rozvážnějších. Ale

dy by nemohla dívka doševně zatíšená pro
vésti tak stkvěle úkol, k němuž se chystala,
Jak to učinila Jobana z Arku. Bůh vyvoloje
elabé, prostomyslné, aby zahanbil silné a moudré.
Zrodila se r. 1412 v malé vesnici Domrémy a
byla jako zcela chudá dívka známa jen nej
bližším sousedům. Ačkoli ani číst a psát neu
měla, přece v jejím srdci 8 vroucí zbožností
pojila se žhavá láska k vlasti.

Anglie lačně připravovala v té době ojař
„mení Francie. Zle bylo s tou zemí od r. 1415,
kdy Aogličané po vítězné bitvě u Asincourtu

postapovali brdě do středu království, dříve
tolik slavného a mocného! Naposled korunníma
princi Karlovi zbylo jen území za řekou Loíroo.
Leč tu anglický vůdce Salisbury r. 1428hleděl

-se zmocniti klíče k jižní Francii, města Orle
ansu. Francoazové tehdy dobře pouorovali, še
by po pádu města tobo byla i drahá polovice
francouzského královatví ztracena. Hrozná ta

| situace dotka se těžce i srdce Johany, tehdy
teprve 16leté. „Hlasy e hůry“, jak sama říkala,
vybízeli ji k záchraně vlasti. Odpovídala si
s počátku: „Vědyťjsem jen abohé dítě, neumím
ani jezditi aní válčíti.“ Naposled však přece
roka následujícího (1429) ve zbroji rytířské

příjdla s maloudružinou ke královskému dvora.jine byl překvapen, přirozeně nedůvěřoval;
jíž ee chystal k útěka do Savojska, čímě by
bývalo straceno všecko. Neodbyl však dívko

| dřsně; dal proskoumati její daševní i zdravotní
stav professorům pařížské oniversity. Všecko
vyšetřování dopadlo pro Johanu příznivě. Svě

".řeno ji tudíž záložní vojsko orleánské. Johana
. pak, jsouc ozbrojena mečem a držíc prapor

vyšívaný liliemi a jmény Ježíše a Marie, při
trhla k obléženému městu a 4. května se od

. hodlala k útoku na Aogličany. A ti, kterým
( nedovedli odolatí ani nejstatečnější synové ztrá

pené Francie, coováli. Ve 4 dnech vojsko an
. glická vytlačeno. Po tak stkvělém vitězství,

jímž zachráněna Francie, by jiný velice zpyšodl.
Leč Johanna odmítala všecky pooty, jakkoli
ji obyvatelstvo orleánské problašovalo za epa

. města. Zato měla tato rekyně rad.st,
„. - FST ode mým 70m a

»Co se to, prosím vós, pane Rozmaro, jen1
děje?« tázsl se Náci. «T1 lidé si tady počínají
jako blázni,=

Milý pene Libomíre, však to jest skutečné
k zbláznění, co se ním tu teď děje. Dva chlapi
utekli z trestnice, potulují se po lesích a kradou,
nač přijdou. Dvě ubohé ženy ve zdejších lesích
oloupili a jednoho člověka zabili. Máme to pěkné
nadělení; sám se každou chvíli bojím, že mne
tady na samoté přepadnou A čelníci se za těmi
zločinci posud marné honí.«

Náci s Francim podívali se na sebe; píchlo
je u srdce při pohledu na režný oděv. Jedli a bo
vořili dál, snažíce se zachovati bezstarostnou, ve
selou náladu. Ale už se před hostincem objevily
vidle. »Tady jsou ti darebáci, tedy! Co pak jsem
tó nepovídal a vřeštěl jeden hlas, »A teď, lidičky,
všichni dovnitř! Už nám lumpové neutekou.« A
již vtrhla dobrovolná rozvídka do nálerny. »Teda
— jako —- ve jménu zákona vás zalýkáme, pištěl
vysokým, třešavým hlaskem suchý policajt vstříc
oběma umělcům.

»No — prosím vás, lidé, co na nás vlastně.
chcete? Vždyť vystupujete na klidné občany jako
Petrovšt(«, vstal Náci. C5 Petrovští? Vy jste:
Petroyští, lotři, zloději, zabijáci | Teď nám, ptíčkové,
actili(hete«, zahřměl mocný bas a široká dlaň .do

"padla na rérhé Nácího. sA teď alvu, hybej ven,
hezky čerstvá, nebo vás pobídneme. — Asvy,
Rozraro, si to taký vypijeté, jako že se Reghor
iměnyjá. Přechovávač hóřší než zlodějle

sAle, lidičky, mějťé přece rosume, spráskl
ruce Rozmara. »Vždyf mne přece'znáte, Tohle:

nejídu"(restanci,l veličtpáni1 /Praby.« +„, sPejiopVist "páhi!| Trěštanécké kazajky ha
sobě, ohdfěrí ; dejtepókájt -Jak se W iné člověk
podívá, "0 Z 0 p. : , .

že ústapa Anglii vyteklo o krve
Povelkém inu 6 hrdý A do
kleslých daší zmužilost a Karg aveden
do katkedrály romaleké, kdas Koříinovén.Chyhou

jen bylo, že Karel novyužitkov přinajvé obvílok dokonalému využitkování vítězství, jak mu
Johana radila. Kdyša dvora trpce tila re
kyně nevděk a žárlivost pohodlných dvořanů,
odešla a sváděla menší půtky na vlastní pěst.
Konečně r. 1480 ocitla se v několikaměsíčním
zajetí. Vůdce Burgauďanů Jao Locemborský
prodal zajatkyni Aogličanům sa 10000 franků.
Pauna Orleánská uvězněna v Rouenu. Tam zku
sila nejtrapnější mučednictví. Navedený biskup
Cauchon s jedním bezcharakterním knězem,
aby se zachovali Angličanům, problásili Pannu
Orleánskou za kacířska a kouzelnici. Nato 30.
května r. 1431 byla vedena na branici. I po

př tálém utrpení zachovala rekyně smašilost.iskla na srdce kříž a hlasitě se modlila. Po
sledním výkřikem jejím bylo : „OJežíši l“ Kolem

Brzy však po smrti dobré jméno osvobo
ditelky Francie bylo očištěno jak vynikajícími
theology tak laiky. Francousský lid s nevý
slovným bolem vzpomínal, jaká hrozná odměna
dápu nejlepší dceři Francie. Konečně i8letá
mučednice tohoto roka dne 18. dubna prohlá
šena papežem Pjem X. za blahoslavenou za
obrovské účasti francouských věřících.

V době, kdy ještě Franconzové milovali
svoji vlast celou duší, zvouce ji neustále
„sladkou Francif“, nebylo divu, že vlastenecký
zápal mnoho v boji s nepřítelem zmohl. Leč
veliký div se stal, že právě mladičká dívka
dokázala rekorství největší. Do vřavy válečné
nestáhla ji zášť, ule veliká láska. Pravá kře
sťanská rekyně, jejímž skotkům nic nepřístoj
ného nemůže vytýkati ani odpůrce militarismu.
Veliký útlucit a statečnost v jediné duši! Pro
hlásila hrdě před svými nespravedlivými soudci:
„Mojí vinou nikdo neztratil život,“ Maně nám
napadá, jak dle zprávy samého hasitského pi
satele sestry táborské bojovaly „jako líté med
vědice“, jak řádily v Praze, jak u Chomátova
napřed probající ženy oloupily a pak je za
vřely v jedné chalapě, kde je upálily. — Slepý
vstek a hrdinství, zápal pro vítězství dobra a

—

"Ale strejčku, tady-přečě oměřije nějaké|

keřné skutky revolacionářů ruských a 80u
citnost Panny Orleánské! Prý vo zjemační po
vahy proti „barbarskéma středověko“ pokra
čujeme! Vždyť se stále ozývají blučué výkřiky
proti militarismu. Jem aby ta národní, dobro
volná milice netropila horší věci než vojska
středověká|

Volné listy,
Radikalismstoupá. Mladočešivyhráli mandát

vyšehradský, ale — bohužel nikoli vlastními
voliči. Kdyby nebývalo pomocníků sogiálně
demokratických, byl by ae atal poslancem ná
rodní sociál Zdrábal, jehož bychom mohli ka
rakterisovati stračně jako člověka, jenž mlaví.
Projevujeme bez ostycha uspokojení, še stal se
poslancem dr. Metelka, muž inteligence, sku
Šenosti a práce, ale nemožno nám zároveň sa

mejika«, ozvalse jeden mladík. »Já jsem ty chlapy
už jednou dobře viděl. Tenble vyšší dost se tomu
ničemovi podobá, sle má husté vlasy černé; ten
trestanec však měl prořídlé zrzavé. A tenhle menší
není pihovatý s nešilhá. Jak povídám, nějaká
mejika přece.c

*A kloudná mýlka! dotvrdil Rozmara; »já
se vám divím, že beze všeho vyšetření přímo
biázníte. Tento pén jest proslavený berec pan Li
bomír, kterého jste tady už přece loni viděli; a
vedle stojí jeho přítej. Budete-li se hrubě dál
k slušným hostům chovati, zojpovíte si to před |
soudem. Buďte ještě rádi, že to nepovím dál. Měli
byste nehoráznou ostudu.«

Dav se vzpamatoval. Tři zozbrojenců sku
tečné semi se upemeatovali, jak tea oholený pán
loni čtrnáct dní v té hospodě pobýval.

eNo — no, tak teda odpustte, nic ve zlé«,
poplácel umělcům po rsmeně kurážný silák. =Zmý
lená odjakživa neplatí a to víte, že strach často
mívá velké oči. My jsme tu už vygtáli úzkostí
dost,«

Debrovolná domobrana odcházela. »Strejčku, |
mně se adá, že ty dva pány chlepi v lese přes
psdli, šety jim vzsli a nechali jim na pamájku
jen svoje trestanecké. A tible dra se do něčebo
pak na -rychle obléci misil.a — — |

o'Tadyvidíš, jeké bývají konce vesnické idyly«,.
'Upozdrhěval N'tei Feancibo. +VWyšlijsme incognito.
dg světe lesních samet, -ale přecejeme.se «ausili
legitiinovat — a před jeklénvelikou společností [«

„SNu,bddit všeth (č Godrým, prostým lidem
odp LTef už"dobře-vln pročpředmaším!
oblekemtolik"ntrfali;zabalí před-ami chadági:

tajiti jistého uepokoje, že strana mladočeská
byla tolik lébati les

nilstiské.Biraňspříkřátného p toal1 sypeního, straúa voblédu oárodol podtěhi
ústřednímu velení sěmeckémy, strana nejoryě
šího násilí agitačníko pojed získává 6
slub, še v Českém národě « k tomu
v matičce Praze svoled byl kandidát, je
vedle ostatních konkurentů měl nejlepší KVár
likaci. Zazněl tu nepříjemudcizí tón a ohice
me-li to ploěji označiti, jest to skutečn,
která se nemůže vměstnati « rámec dogavik
ního českého nazírání a oltění. Nechť bijí ge
v prsa ti, kteří, holdojíce beshlavéářmura
lismu národně sociálníma, takové sjet!
hojí. Jest zahanbojící, že strana nářodně-soci
úlol, jež žije čřvavoudemagogií, nabývá půdy
v Praze, odkodž bychom právě měli očekávatí
správný rozhled a pronikavé vystižení celkové
sitaace politické. A zlem jiným ktomo ke
všemu jest, že kaadidáti vybraných kvalit do
stávají méně blasů nežli lidé, jichž jest šedesát
na kopu. Není také z 59 ti, že voličové
timto směrem se muÓžící pováBlivě aatrhávají
myšlenkovou a mravní gslonu, která svačným
názvem Praby jako matky českých měst byla
úsznačována. Za takový příklad slušně sice,
ale rozhodně děkujeme, neboť po této poli
tické stránce zdání není skntočností. Tak ble
díme ve tvář své Praze a shledávámo, že nemá
nám co dáti, a opravojeme, chtějíce nechtějíce
mínění, jako by hlavní město vědy rasilo nové
cesty a správný tón udávalo.

Může myslící člověk v českém národě
říci, že otrana národně-sociální znamená nějaký
krok ka předa a že přinese úspěchy s poměrů,
dnes pro nás se tak chbmurně utvářejících?
Auvebo,abychom odpověď očinili snadnější, lze
s minolých činů této strany odvozovati arčité
naděje? Ano, jsou tu naděje, ale ve větší chaos
a klesání v temné hlubiny zmatků, naděje
v pustě křiky, zápasy n blábolení o všech
možných věcech. Krásný to vývoj: od Riegrův
a Palackých ke Slámům, Chocům a Lisým!
Nikdo takového rozmachu strany národně-so
ciální neočekával, nejméně asi Mladočeši, ale
voličské pole bylo stranou tou pilně osóváno,
byt koakolem, a dnes ae ukazují výsledky.
Každé hnutí roste mlčky a každým okamžikem,
rostou myšlenky, zvyky a roston činy. I v této
straně byli a jsou lidé činní, ale jsou si tobo
jen z pola vědomi, neznají sebe, neznají svého
okolí a nemohou předpovídati, co dobrého či
co slého přinese strana jejich národa. Hlavní
cíl jak prostých vojáků, tak vůdcůjest vítěvit

| ve volbách a přičiňovat se, aby utrána mo
butoěla, konečhých důsledků však nemůže

(s nich postihoouti nikdo. Ale považme také, fe
strana tato byla původaě zalošena proti soci
élní demokracii a teď na místo, aby veškerou
silou vrhala se na posice socialistické, změnila
eměr a útočí oa stranu mladočoskou, nad niž
není anj ideově agi myšlenkově bohatší.

Jen mandáty, mandáty sem! S těmi do
zítřka vystačíme a o politickou budoneoost
národa zatím 9i hlav lámati nemusíme. Ubozí
lidé bledí vědy jen na zítřek jako ba zaslí
benou zemi. To vizte, vy národní filosofové,
kteří jste hlásali, že vznikání stran nemůže
národu Škoditi, vizte, jaký nastává zmatek, jak
poměry jsoa stočeny a proměnlivy! Sami po
ehzhajalenypi, že strana, kterou jste svými
planými theoriemi podporovali, povedé k ú?či
tému a užitečnému ofli. Ale nechme pochyb,
když máme jistota, že Němci v zápase proti
našemu národa oičím nebodou tak potěšováni,
jako českými voliči, kteží. jdod. slepě jen za
okamžitými besly, která jsou jeo záminkoa
straanického sobectví, nemajíce vyššího zá
klado myšlenkového. Nelze popírati s nezaví
rejme před tím oči — národ náš vuítřním roz
vratem ztrácí politický výzaam ve Vídniprávě
v době, kdy vyvstává vždy brozivěji nebezpe
čenství německé, allené atuáovanou aliancí a říší
Vilémovon. Všichni myslící lidé volají poavor
nosti, tušíce nesnádnou badononost. Všechno
volání po avornosti však jest marno, neníli
ta silných myšlenek, s ta inožno říci, žemo

katolická, která by inobla mnoho vykonati,
kdyby všichoi činitelé, pochopajíce citaci,
uvědoměle vsrůst jeji podporovali.

o „

Kočty tak zvané . Rozkládajtoí se
Francie leckterými náladami připomíná rovo
luční stav svůj před sto a aěkolika roky. Ny

ší zořivá nesnášenlivost přotí: všem. preje

dat volote

pote „okrvelačných tyg

p Né o boboltisiců,j jihého mfnošti, nne -pouze

kant jihak, nežPvoeci-stédo. Všdyt Bfřenézběsilosti-iylo

konečně 1 to sločinem, kdyš eěkdo podézšelým
„88 vů osol Wezdál. Národeí shrobeáědění po"glgňců,keřů mělo vřkdodutia spravovatesemi,
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m, nedoredouc proti plnhájíti obec
9 PR anstáho a 1b

7 Není na Skódopřipomeáouti sl nyní. po
sta Jgtech některých roztoniilostí oné minulé
volnosti, které jako vejce vejci podobá ce i

ár ústně i písemně hlásaná obzvláštěoloými mysliteli. A byť přítomní revolucionáři
nevraždili, přece jisto jest, še jejích protíná
boženské zuření jest shodné s oným, které
rmkuv ruce kráčelo s počátkyfrancouzské re
voluce. Každá myšlenka jest buď dobrá nebo
slá a podle toho má i své přirozené důsledky.
Vizme tedy některé výkvěty oné revoluční svo
body, jak je líčí Carlyle. Na příklad: „V hlaši
prosincových a lednových nocí zaznívá nad
městem Nantes zmatený bluk jako od střelby
a poplachu, jako od vzteka a nářko, což vše
se mísí s neustávajícím hukotem vod řeky

Loiry. Město Nantes jeut pohříženo ve pao ,dle vyslanec pařížských revolacionářů Carr
nespí. Proč odráží v jedenáct hodin v noci od
břebu oba bárka s ploahým dnem, A devade
sáti kněžími na palubě? Obtějí do Belle Ivle?
Na dané znamení prostřed proudů Loiry se
bárka provrtá a potopí ee 8 celým nákladem.
„Rozeudekdeportace“, píše Carrier, „byl vy
konán kolmo.“ Devadesát krěží se svou lodní
rakví leží hluboko. Jest to prvá z plaveb Carrie
rových, které se staly navždy pověstnými. A
bylo guillotinováno v Nantes, až kat klesal ve
smrtelné únavě; pak střílení v „rovině Saint
Maureské“; byly zastřeleny malé děti a ženy
sdětmi a prsa; ženy iděti, počtem sto dvacet
a počtem pěti set; až to omrzí i Jakobíny a
všichni kromě čety Maratovy volají: Doetil
Proto máme plavby. V noci dne 24. Mrazivého,
což jest 14. prosinec 1798, máme drubou plavbu,
sestávající ze sto třiceti osmi osob.

Ale proč ničiti bárku a potápěti ji e nimi ?
Bhoďte je tam se ovásanýma rakama, sposlte
nepřetržitý olověný déšť nad celým místem,
až se potopí poslední sápasící z nich! Špatní
spáči v Nantes a okolní pobřežní vesnice slyší
střelbu za nočního větro, a diví se, Co to zname
ná. A v bárce byly ženy, jež Radé čepice svlékly
do naha a které ve smrtelné úzkosti prosily,
aby jim nesvlékaly košile. A malé děti byly

„Vičata“, odpovídala četa Maratova, která by
vyrostla na vlky.“
+ Znenáhla jest i denní světlo svědkem pla

veb; ženy a mužové jsou svázání spolo, noha
k noze a raka k roce, a vrženi do vody: to
se nazývá MariegoRépoblicaín (repoblikánský
oňatek): Němy, sbaveny teď již utrpení, jako
Wledé,nadařelé mrtvoly plovou oběti vmateně
po Loiře směrem k moři, příliv odplavuje je
Sase zpět.Mračna bavranů zatemňojí řeko, na
inělčinách vyjí vlci. Carrier píše: „Gaelle tor
rente revolutiomnaire, jaký to revoluční prond!“

"vyšetřování na desní světlo a nebude sapo
menuto po otalátí. "Ale vekutka jsou všichni
hidé vstekle šílení, jako jest Doha. V Arrasu
úamáčí zástepoe Leboň meč svůj v krvi, té

jeko roskaz bylo matkám státi a guillotiny,
"kdyžpohlcovala jejich děti. Na břízku byla
dudební kapela a při spádukašdé Řiavy spns
tříh. V Mendone byla jirčhárna na lidské kůže
a oněch popravených, jichž kůže sdála ae být
hodna 'stašení a £ níž ee zhotovovaly kalhoty
'a jiná potřeby. Hledi-i historie zpětna kani
bálism, nenajde snad nikde na semi kagiba
ůma, -který by celkem by) tak ohavný.“

""Čtenáři, sejímavé a poačnéto kapitoly
s dějin ovobody, že anol?

+ *o

Nový ovas Raifeitenak jest již ústaven a
vetepuje do života, provásan jsa dychtivoa

* svědavostí jak od strany katolické, tak od strany

politické i v oboru činsoatí hospodářaké, jejímž
nejvýrazoějším znamením právě jsou Raiffei

senky. Nového ovásu by do kdyby přiJonské valné bromadě „Ustřední Jednoty“ a
grárníci byli měli náležitou míru anášenlivosti
a prozíravosti a kdyby sastonpení katojické
strany nebyli neputsě odmítli. Po tomto čína
a po výzvě agrárního „Cepu“: „s klerikály
s Raiffoisenek“ žádný leták nemůže zamluviti
to, co jest, totiž, že ulrans agrární zanesla
hrubou politiku na „míste, kdež mělo ae díti

:jn né obstaráváníbospodářekýchpotřebových.
Zoatelnější příliv Raiffeisenek k novému

avašu očekává a0.rokam .tím, protože letos
v maobtých Baiflejsenkách nehylo možno ači
niti náležitých příprav ke krokp.takdůležitému.
Při tom dlužno Uamošiti převládající mípění,

farář Prokop Holý, který sovýmstavem a od
> borovou čipnustí měl dáti ústava podklad dů

" věry a mrávní jistoty, po které četné Rafffei

Be se objížejíam ro dbají Upujemena to veř a 0-08 oj
okrany jasav a SAP Brio dal vůimávě, 00

"nov poděik podporovati: „Wemechých
ŠKitolsé h "Věc'enura"jest dosti snihacé a
řekočme hued, Se na máobýčh mlstedh nevědí,
jak do toho. Bade potřábí tedy věc důkladně
vysvětlití těm, kteři dají nejasnosti, coš ;by
nejlépe mohlo se státí na nějaké společné
schůzi delegátů téch Raiffoisonek, -které k no
vému svazu míní přistoupiti.
třebas kursem a řekněme, -še katolický ojezd
v Hradci Králové takové odborové poučení
mohl by obstarati.

Možno také ošekávati, že agrárníci, po
učení 'byvše, do výbora „Ústřední Jednoty“
stůvající několik mist katolické straně nabíd
nou již s toho důvodu, že zasvěceným jest

známo toto: jevy jem třetina okladůbyla vybrána, „Ústřední Jednota“ memohla by ezistovati.

o +

Sorbí nás. Dějí se věci podivahodné. Čeští
evangeličtí inteligenti brání se proti úsadkům
a útokům volných myšlenkářů, kteří v českém
evangolictví nechtějí viděti netýkavka a ros
hodli se mluviti to, co posavad z taktických
důvodů schovávali. Začal Machar o ztrnolosti
a neplodnosti evangolismu a vyčetl českým
protestantům „Bílou bora“, věc to, která ostatně
každéma zoalci českých dějin jest velmi dobře
zoáma. Vlastenečtí boocharoni, ktoří své vzdě
lání plnými doušky pijí ze svobodomyslných
listů, posavad „Bílou bora“ strkalí na katolíky,
od kteréhož počínání asi neustenou potud,
pokad v Čechách hrubá nevědomost o věcech
katolických bnde se těšiti zvláštním výsadám.

Proti Macharovi ozval se dr. Stěhule a
promlavil velmi mírně asi £ toho ohledu, aby
protivníka ještě více nepodráždil a neuvedl do
rozpaků „Časn“, jenž proti videňskémuasvéma
spolupracovníka nesmí jisté meze vůbec pře
kročiti, neohce-li na svou hlavu vyvolati hromy
a blesky.

Maehar proti dra Stěholemo tak 80rázně
svým způsobem rospřáhi, že se protivník ekrčil
a naprosto oněměl, s čehož soudíme, že isám
dr. Štěbole usnává, jak strom ovangelismo jest
opadalý a jak skoro všechna síla s něho vy
prchals. A protože jedno neštěstí často sledo
váno jest drahým, pověděl v „Osvětě Lida“
kterýsi volný myčlenkář, „že protestantská
menšina českého národa jegt tak nepokroková,
jako celý -protestantisemus, jehož pokrokovost
rovná se nulle.“

Tedy takové konce pro evangelíky? Tak
se nám 'to hezky pod střechou všech svobodo
myslníků v enchu sedělo, tak jsme si oddy
chovali, moouce si radostně ruce a spokojeně
se usmívajíce, když se střílelo do katolíků..
Volali jsme eláva, pošťaghovali jeme a pokud
efly stačily, vekali jeme do tobo také — a
teď, jaká to-hrůza, leckterý přítel se obrací,
páli do más a žel, bolestně nás trefaje.

Čeští evangelíci,at vadělaníaťnevzdělaní,
ešady -byli a json tam, kde se ognojí pikle a
živí nepávigt proti katolíkům. Nebylo jednoho“
myšlenkového proudn protikatolickéhov Če
ohách, aby :v „němnaměli nejhojnější účast,
rebylo jeginé strany bopiální 4 politické, aby“
tem nepormáhal: zahrocovati program proti ka
tolíkám. Věnde se abestireli pokrokovostí a

vzděláním,věpde nasazovalisi maska onictví, věpdy dovedli s agitaci protikatolickon
epojovati nejvznešenější zájmy národní a jme
novitě svoboda svědomí. Žoámo, jak ovládali
stranu mladočeskon a teprve tehdy, když pro
bozená a mrafdná čest národní je pranýřovala
a zakřikovala (jelikož měli známé schůze
pražské s nositeli velkoněmecké myšlenky),
přiklonili se znatelně ke straně realistické a
zaso hlavně proto, tam viděli moŠnost, co
nejvydatněji oplatňovati nepřátelství proti
českým katolíkům. Při všech volbách soěmov=
nich zlogtným stračhem se zachvivali, jestliže;
en někde Katolický kandidát vystoupil, kte-;

konečně, kdy za všepbecného právahilasovaétho:
mobli se katolíci čeští volněji projevíti, čeští
ovapgelíci v roshodováních otžšíčh všudy Šli se
socialisty.

Jsou ovšem také rozamnější šiviové mesi,

českými evangelíky, kteříZapomináji, aby ta'kovými skotky větjíha katolické se nepópuzo
vala, ale takových průhiládavých Jést hrozně
málo, a konečně utloukání katolíků českých.
trvalo taková lóta, že se sdá nemošností, še;
by se vůbec mobli vzchopiti k nějakéma samo-)
r u životua sebřatitakovésíly,které,
by daly evavgejíkům podnět k vážnéňa pře-'
mýšlení. Nebylo téké blodpým plábem, nvadití

8e měkce ve strahě perátní a tohežky'blískeu vesla, gby bylo možnodávati směr lodi. Algj

řece jen velmi dřopatrné byřo počítáho, špikatolicí příj zásadu, že s náboženskou0;
tázkoo masl býti liči. 7

přece jest tolik přílip, které vysvět
lují, pročkonečněmusilibýtiprobasenis klama
„Svanigelicipokrokářř, šídé a mnozí jiní 1Z klamu,

i snesoa, ba macejí jit onásti
n pořádání dějinných účtů blíší ceVšechno.

všdycky svojna,pomalu, skoro nepozorov

přes věec bu obváshavoot © dobývačné hrdleství nepřítelovo. A tak přišel i den účtoui

českým katolíkům. Žeň neastálýchsprostot, zavilé nenávisti dozrávala a bělala,a
teď povstávají katolíci, aby ji požali a sklidili.
Tak lehkomyslně djodhý čas byl rossdván
protikatolický vítr a nyní vyrážejí se ua všech
stranách ustrašené vzkřeky, že se blíží bouře.

A k těmto starostem přibývají ještě
ty, že do českého evangeliema počínají
i inteligenti, kteří ovšem hodně posdě pozná
vají, že to, co se třpytilo, není zlatem. Inte
ligenti evangeličtí se brání. Jeden z nich v par
dabské „Osvětě Lida“ praví: „Konstatuji přede
věím, že žádná náboženská společnost na světě
nemá za cíl svého snažení nějakou pokrokovost
nebo nepokrokovost. Sfóra náboženské činnosti
jest docela na jiné strané. Jest to udržování
živého vědomí závislosti na vyšší moci a uaku
tečňování ideálu mravnosti. Podle toho, jak se
které církvi daří toto poalednější, posuzujeme
její prospěšnost pro společnost lidakou.“ Škoda,
že tento evangelický inteligent tak nemluvil,
kdyš jsme se proti rozličným pokrokovým
nesmyslům bránili právě týmiž myšlenkami.
Vždyť pokrokovost „Osvěty Lidn“, od generála
počínaje a posledním „kmánem“ konče, neby
jinak rozaměna a vykládána, nežli jako zásadní
boj proti spátečnictví náboženství katolického.
A tomuto programovému poslání „Osvěty Lida“
nikdy evangelíci neodpírali, naopak ee židy
všemi silami ve veřejném mínění je podporo
vali. Tehdy ani onen inteligent, jenž se nyní
ozývá, násilný výklad, že náboženství má co
dělat s nějakým pokrokem, neodsoadil a ne
vyvracel. Až teprve teď, kdy nesnášelivý volhý
myšlenkář výtkou nepokrokovosti jako žhavým
železem dotkl se českého evangelismo! Hýč
kaný, velebený český ovangelism, jenž v kouři
a ranách proti katolicismu tučněl, ten že jest
nepokrokový?! Ne, to není možno usavříti vo
formy dosavadních pokrokových frasi, to jest
tvrzení úžasné a nečekané, vědyť přece žádná
náboženská společnost uemá za cí] svého ena
žení oějakou pokrokovost. Číň se nyní, evan
gelický iuteligente, abys rázem zvrátil před
sudky, jejichž úrodnost před tím jsi podpo
roval. I tebe a tvůj český ovangolism zasahuje
konečně Nomosis; tak se točí kolo života.
zatím konstatajeme, še ti „Oavěta Lida“ vy
tiskla výrok, kterým sama sobe viní ze lší,
jako by náboženská společnost, tedy i kato
lická, měla za úkol pěstiti nějakou pokroko
vost. Jest dovoleno býti zvědavým, jak „Osvěta
Lida“ tuto širokou a hlubokou čáru přes ovůj
program vedenou vymaže.

Evangelický inteligent však ukazuje krátkon
paměť a ještě kratší logiku. Rozkládaje o me
rozumnosti požadavku, že náboženství má mití
za cíl pokrokovost, bned v zápětí chlubilse, že
v semích

otestaní json ry mnohem

přospěšně)ínáv Bah Poste cb.Dokledem mu ješt nikoli zaročená statistika a
ravdivé kalttrní dějiny, nýbrž spis Emila de

L valóye. Evangelický inteligent mnoljo Laspal,
ánebo jest příliš potodtnýk tomu,aby otázku
tato všestranně prostudoval. Němohouce 86 o

věci široce rozepisováti, . Fpomíhámo jen, šeprospěchů, jimiž honosí ně fémě přotestahtské,
přiměřeným procentemúčastna ješt všadei
menšina katolická, V říši Německé na příklad
nejbohatší jest Porýnisko, které jest obydláno
katolíky. Úrodné kantony Švýcarské ovasboy
jsou evangelíky. Nehostipné a skafnaté Norsko
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Upřímnostvelíříci : Skrývali jsme ce vojně,
teď však posvítili i nA nás, a ovrbí nás
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listy“ přinesly plným (jakým ?) právem otázku,
jsk se zachová k misslonářům vaše městská
rada. Dobré je tam 'takó 'ojištění, že pisatel
bude stopovati horlivé návštěvnice missií, na
jejichž hříchy nestačí jiš pokání u obyčejného
kněze. Jména těch paniček a slečinek přinese
také „Osvěta lida“, aby veřejnost Široká i do
mácí pozpala pravý duševní stav naší inteli
gence. Páteři s bílými tovaryši jsou v práci,
je tedy povinností každého pokrokového občana,
přiložiti roku k dílu a pracovati ze všech sil
a všemi prostředky pro osvobození (!?) našeho
pobloadilého lido.“

Tuhle vidíš, čtenáři, vszácooasvobodomysl
nost a snášelivost listu, který proti bobosluž
bám židovským a evangelickým ani slovem ne
protestuje. Umíš číst mezi řádky toho poži
dovštělého listu? Vyčteš velice snadno, co
„O3v. 1.4 napovídá, k čemo nepřímo radí.
Kdyby totiž řekla včecko otevřeně, měla by
opletání s úřady. Proto hovoří v rakavičkách,
Její lit>, že pokrokovější otcové rodin popřá
vají trochu náboženské evobody svým ženám
a dcerkám, což odporuje židovakému diktátu.
Pěkně byste „osvobodili“ — jako ve Franciil
Doma podle všeho má nastati protikatolická
tyranie. Katolická žena nemá požívati nábo
ženské svobody ani pod vlastní střechou. Hezky
by si poroučeli majitelé volnomyšlenkářské
macošky. Jen čkoda, že nemají tak velikou moc
jsko revolucionáři raští! To by začali pracovat,

"až by vlasy na blavě vstávaly! Teď zatím dě
lají, co se dělat vůbec dá. Ovšem se nedivíme
pranic, že liet, jejž nazval sám pokrokový

„Český Učitel“ „stokou špíny“, slibuje, jak
bude pronásledovat návštěvnice missií. „Osvěta
lidu“ čest neztratí, až začne zase rafinovaným

"způsobem ostouzeti ženy a to tak chytře, aby
se to nedalo žalovat. Vy ženy a dívky kalo
lické, pěknoa svoboda vám připravojí ti lidé
moderví| Nedivíme se pranic jejímu nátlaku.
List, který horlivě bájil fackáře dra Lbota,
který se radoval nad znásilněním katolíků vy
sokomýtských, který předešlý týden s cynickou
radostí se chlabí, jak dal zas jiný pokrokář
knězi dvě rány (až si přerazil prsten), ovšem

"dokáže taky trhat čest lidí těch, kteří se jeho
karabáči podříditi nechtějí. Víme velmi dobře,
jak si ty „všechny prostředky k osvobození

"lido“ představujete. Ale až nám trpělivost
praskne a my začneme mluviti ryzí pravda 0

| povaze a činech vetřelců, kteří našemu města
s karabáčem v ruce chtějí velkopansky dikto
vat, pak nelamentujte nad „denanciacemi“,
Jest potřebí v zájmu záchrany svobody oxbaliti
odpovědné násilníky, kteří satím tyranieují
aspoň pod immonitou tiska a pod pečetí re
dakčního tajemství. Jen si tedy zašermujte!
Ale jakmile se vám rapír přerazí v půli, pak
neroňte krokodýlích elz|

Nevý násílnický povel. Radá kladen
ská „Svoboda“ napsala“ dne 30. dubna: „Tev,
kdo chce slouti opravda pokrokovým, nesmí
dopostiti, aby jeho žena nebo děti sloužily ke
zvýšení effektn klerikálních ceremonif.“ Těmi
„oeremoniemi“ míní „Svoboda“ sv. biřmováníj

„jako věci soukromé“. Soc. demokrat, který

náboženské útěchy| Jen hodaě tyranisovat! —
Tak tedy mloví protikatolický tisk již nyní;
pozpáváte, co by to panstvo dělalo, až by nad
katolíky mělo plnou moc?
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Politický přehled.
Pochopitelné rozčilení vzbudila v posla

necké eněmovně správa, že byla adělena císař

ská sankce zřízení uberské agrární a průmy
elové banky pro Bosnu, ač sám ministr fioaocí
ryt. Biliňski ve příčině této banky již v březnu
před eněmovnou prohlásil, še vláda rakouská
mé nejen právo, nýbrž i povionost, aby měla
rozhodojící vliv v otázce vyvazení kmetů. Po

kové vyvasovací dlahopisy mohla by býti jednou
pocítěna také v Rakouska, mosí oám v Ra
kousku přináležeti právo, abychom projednali
také tato otázku. A najednou takový obrat,
založení bauky maďarské přes hlavu Rakoaska,
Ministr Biliňski cblácholí rozhořčené posiance
tím, že prý uzákonění vyvazování kmetů dle
problášení společné vlády zastaveno bude až
do aplynatí prvního zasedání bosenského sně
mo, a že jeden ze dvou místopředsedů této
maďarské banky bude rakouským státním pří
slušolkem. To také uráží Slovanstvo rakouské,
že společ. ministr financí v příčině zálohy této
bance obrátil se poaze na německé banky ví
deňské a budapeštské a opomenul opět slo
vanský kapitál. Zejména Jihoslované nemobou
se zhostiti obav, bude-li vyvazení selských po
zemků v Bosně a Hercegovině svěřeno výbradně
ústavu uherskému, že vliv maďarský v anekto
vaných zemích zatlačí vliv naší poloviny říše
zúplna a usnadní tak přivtělení Bosny k ze
mím koruny uberské. Bonří se proti tomu
kroku poslanci čeští i něm. křest. sociálové. —
Nespokojenost projevena vládě i v rozpočto
vém výbora, kde většina byla pro pokárání
vlády, že bez vědomí parlamenta vydala po
kladniční poukázky, a jeo přijetím vávrha Pro
cháskova, 19 proti 17 blusům, aby hlasování
bylo zatím odloženo, vláda vyhnula se porážce.

Výbor pro sociální pojišťování osnesl se
zvoliti 2lčleoný užší výbor, do něhož zvoleni
z čes. poslanců Šrámek, Stavěk, Kratochvil,
Černý a dr. Sláma. Vládní předloba přijata
pak za podklad podrobného rokování. — Dne
4. května jednalo se ve sněmovně 0 pracovní
době v obchodních živnostech. Pokud se týče
doby klidu v obchodních žívnostech, byl přijat
návrb něm. křesť. soc. Pabsta, aby doba klida
byla stanovena na 11 hodin s výjimkou kočích
zaměstnaných u špeditérů; pro ty stanovena
doba klidn na 10 bodin. Ohledně oddechu po
ledotho přijat byl návrh výboro, aby oddech
při obědě na místě zaměstnání stanoven byl
na hodinu a na 1, hod. mimo místo zaměst
nání. Doba klidau stanovena od 8. bod. večer
do 7. bod. ráno, kromě obchodů potravinami,
které budou zavířány 09. hod. večer. — První
čtení předloh ministra financí ryt. Biliňského
o zvýšení spotřební daně z piva a kořalky, 0
sanaci fiuancí zemských, bylo zahájeno v posl.
sněmovně již v úterý. Všichni řečníci vyslovili
se, že předloha, jak jest, přijata býti nemůže.
Posl. Šilinger za soublasu celé sněmovny učinil
dotaz na presidenta sněmovny, je-li ochoten
vyzvati min. zem. obrany, aby odpověděl na
interpelaci posl. Šrámka a soudr., týkající se
vysílání náhradních záložníků do B.sny, čímž
vzniká v obyvatelstva velké znepokojení.

V rozpočtovém výboru konečoě vyřízena
otáska pokladničních poukázek. Návrh dr. Kra
máře, jímž se prohlašuje, že vláda vydáním
poklad. poukázek bez soahlasu sněmovny po
rušila práva eněmovny, byl zamítant 24 proti
18 hlasům. Přijat pak velkov většinou všemi
hlasy proti dvěma návrh Steinwendrův, jímž
v mírnější formě vláda rovněž ee kárá pro
vydání poklad. poukázek bez souhlasu sně
movny, ale omlouvá 8e její počínání zahranič.
ními tehdejšími zápletkami a vládě se ukládá,
aby dodatečně vyžádala si schválení sněmovní,
což vláda původně ačinit nemínila. Pro návrh
Steinweodrův blasovali Němci a Poláci, pro
návrh Kramářův Slovanská jednots a sociál.
demokrati.

Při volbě na sněm hornoraxouský ve
všeobecné kurii dobyli všech 10 mandátů
křesť. sociálové hned v první volbě. — Dne
4. konaly se také dvě doplňovací volby zemské
v Čechách, ale nerozhodooty. V městské sku
pině písecké dostal státpr. pokrokář Sokol 419
blasů, semostatný R. Dvořáček 340, mladočech
dr. Štěpán 381, nár. sociál. Fresl 202 a soc.
dem. 84. Za skopinu vysokomýtskou dostal
nár. soc. dr. Hliňák 479, mladočech dr. Me
telka 376, M. Tůmova 214, šivnosten. kandidát
110, 600. dem. 48. Pěkné to hájení zájmů ná
roda.

Mezi poslanci strany katolicko-národní je
velké rostrpčení nad interpelací posl. Masaryka
a Drtioy, kterou immunisován je překlad koiby
„Věk rozomo“ od Tom. Paina, vyšlé nákladem
Leichtrovým. Koiha je 100 let stará a obsa
buje nejhnuenější pamflet na samy základy kře
sťanství. Mezi podepsanými jsou též členové
českého klubu dr. Vrtal, Bvosil, dr. Kramář,
Sláma, bývalý ministr dr. Fiedler a nesbytný
dr. Adolf Stránský.

Císař dne 4. května přijel do Poště, aby

přijal sice demisi celého kabinetu, ale ten masí
vytrvat v činnosti až do dalšího rozhodoutí.

Neodvislost Balhbarska ofiolelné ozoána

mocnostmi; sabraniční zástapci v Sofii ode
vzdali králi Ferdinandovi blahopřání k uznání
neodvislosti. Úřední titul krále bolbarského
soí nyní „král Bolbarů“.

němovvnatarecká jedná o změně ústavy.
Jde o to, aby byla moc sultánova obmezena a
aby nabyla platoosti avrchovanost národa, Vy
hláška goneralisima Šefket paše, že urmáda
přerašoje spojení 8 mladotureckou stranou,
očinila silný dojem. Nový sultán nařídil, aby
byl majetek sesazeného Bultánaodevzdán státu,
rovněž tak statky, které byly za panování Ab
dola Hamida zaoa.eny. — V Albanii panaje
nespokojenost se způsoberu, jakým se nakládá
se sultánem sesazeným. Mají se mu prokazo
vati pocty, které mu jako bývalémukalif -vi
patří.

Z činnosti katol. spolků.
Důvěrná schůze katol. lidu okresu

v Novém Bydžově navětívena více než 400 účast
olky a přispěla mocně k posilnění katolického
hootí v aovobydžovském okrese. Učastoíky při
vítal novobydžovský kaplan dp. Vincenc Šetina a

leni pp.: V. Jirsák, ob. starosta a rolník z Voseka
za předsedu, F. Eberle, šivaostník a měšťan z No

mistr a důvěroík „Všeodb. sdružení ktesť děl
pictva“ z N. Bydžova za IÍ místopředsedu a V.
Symon, říd. učitel ze Slovče, za zapisovatele. Po
zahájení echůze předsedou promluvil vzácný náš
host vsdp. Dr. Frant. Sale, č. kanovník a profeasur
theologie £ Hradce Králové, na tbema „náboženství
a politika“ Srozumitelným a velmi zajímavým
způsobem vysvětlil, co náboženství je a co uábo
ženství není, vysvětlil i pojem politiky a poukásal
na důležitost náboženství v politice a na povin
nosti katolíků k veřejnému a politickému našemu
života. Bylo by věru záhodno, aby ozvěna této
překrásné řeči vadp. kanovníka rozezvučela se
celou naší českou vlastí a dotkla se strun všech
českých ketolických srdcí a způsobila mohutnou
harmonii naší katolicko-národaí politiky! Často sa
řeči projevovaný souhlas a ku konci neutuchající
potlesk a blahopřání i děkování jednotlivců svěd
čily o všeobecném pochopení a oblibě této zají
mavé řeči. Na to pak vystoupil drubý náš řečník
slov. p. Dr. Jos. Myslivec, říšs. poslanec z Prahy.
S napjatou pozorností naslouchali účastníci, jak si
počíná katol. národní klub na říšské radě, jak
upřímně vlastenecky bez vířivého bubnn reklamy
smýšll s českým národem a naším lidem, ač od
nepřátel často problašován za škůdoe a zrádce
českého národa. Slovatoý p. řečník zmínil 80 ©
taktice, s jakoa si naši pp. poslanci počínají, aby
uhájili vážnost a čest našeho národního poselstva
a byli tak opravdovými representanty vašeho do
brého českého lidu. Poukázal na planý radikalie
mus, jenž dnes už odsuzován je u nás i samými
vůdci našich radikálů, a tím dokumentováno i od
nepřátel správné jednání a smýšlení naší katol.
nár. delegace na říšské radě. Škoda, že nadešla jiš
1 bodina odpol. a schůze pro nastávající echůzi
pokrokové strany musila býti ukončena. Neradi
jsme ukoačovali, poněvadž mnobé důležité věci
jeme měli ještě na programa a rádi bycbom byli
popřáli místa k debattě, k níž se asi čtyři pří
tomní páni s agráraího tábora svým obvyklým ve
scbůzích našich způsobem hlásili, aby účinek naší
schůze byl tím mocnější a porážka přítomných
agrárníků citelnější. Poněvadě se páni agrárníci
o úovou místoost k debatté s naším p. řečníkem
nepostarali, rozešli se přítomní, povsbuzení k vy
trvalé práci pro naši národní a katolickou věc,
do svých domovů. Ku konci připomínáme, že 28
řeči p. říše. poslance dra Myslivce volal přítomný
člen agrárního dorostu z našeho okresu s naraže
ným kloboukem na hlavé (dle všeho asi předák)
„Sláva“ volnomyšlonkářům, žádajícím vyloučení ná
boženství ze škol Dobře si to, katolíci, pamatujte|
Na agitační fond věnováno 20 K.

BRvmov m. DD.Divadelní odbor katolického
sociálně vzdělavacího spolku „Rovnost“ v Ronově
p. D. ospořádal dne 25. dubna t. r. divadelní
představení „České Amazonky“ aneb „Ženské vojna“,
žertovnou hru ve třech jednáních od J. K. Tyla.
Souhra provedena úplně besvadaé. Bylo viděti ve
liký pokrok u jednotlivců jak v přednesu tekv po
bybech. Účinkající vžili se do svých úloh a každý
pochopil charakter své role. Směs národních písní
procisně přednesených došla zvláštního potlesku
posluchačů. Nennavnému režisérovi p. Ant. Pátkovi,
jakož i p. učiteli Calkoví a dp. katechetovi Blá
hovi za vydatuou pomoc při divadle vzdává spolek
srdečné díky!

Přednáška e „Bílé hoře“ v Ronově
m. D. Katolický opolek „Rovnost“ v Ronově n. D.
uspořádal due 2. května v hostinci p. Vávry ve
řejnou achůzi s přednáškou, na níž mlaril vidp.
Frant. Kobout, professor zČáslavě, na thema „Bílá
hora.“ Pan řečník praví: O dějinách běloborských
není ještě pravého a vlastního díla. Palacký aa

řed Bílou horuu s Rezek počal až Fordinapdem
L Celkemse sdá,žo ješté není pravé chati do



toho, jako by wi nikdo nmetronfal opříti se posa
vadním béšným nmásorům na dějiny bělohorské.
Bude potřeba ty másory velmi směniti, opraviti,
svláště když se tak povrchně a cbybně populari
sují, še bědný stav v semích českých po třiceti
Jeté válce klade se bned po Bílé hoře a zamičaje
se pravá, jediná a vlastní příčina té pobromy: od
boj odredilé šlechty, poslouchající zrádných povelů
Němeů. Bitra na Bílé hoře byla ohromnou pobro
mou národa českého. Ale když nepřátelé církve
tak směle falšojí dějiny, svádějíce vinu na kato
liky a činíce s bojných a ztřeštěných odbojníkův
obhájce s mučedníky svobody, potřeba tu bez o
bala vysloviti prostou pravdu: protestantská vele
srada zavinila tu hroznou pohroma. Porážka krále
Fridricha a odbojných stavů protestantských na
Bílé hoře řádným králem Ferdinaodem IL. a ob
novení katolického náboženství v Čechách zacho
valy Čechy při jejich národnoati, že jsou Čechové
Slovapy. Kdyby byli zůstali protestanty, byli by
dnes už poněmčeni. Protestantství podporovalo zna
menitě šíření němectví v Čechách. Vždyť stavové
avolili si za krále Němce Fridricha! Čtyři voje
vůdcové vojska českého byli pouzí Němci. Haba
burkové a Šlechta nebojovali ani za němectví, ani
za čeňetví, ani za náboženství, nýbrž byl to boj
politický. České povstání z roku 1618 mezi širším
obecenstvem vesměs pokládá se za boj českonárodní,
a povstalá šlechta se problašuje za mučedníky věci
národní. Na bkatolících pak uvázla předhůzka ka
tanů českého národa. Bádání bistorické podává
podrobný kritický výklad těchto událostí. Na vlus
tenectví české šlechty vrhá smutné světlo pověstné
usnesení generálního enému v Praze r. 1615, svěd
čící o zanedbávání a hynutí jazyka českého mezi
šlechtou. Česká šlechta hleděla získati za spojence
největší nepřátele národa českého, ano i sultána
tureckého Osmana II. prosila, aby národu českému
byl spojencem. Petr Miller vyjádřil se vté příčině
kčeskému pánu Budovcovi: „I kdyby clsař turecký
dostatečný nebyl nás zastávati, tehdy bychom ra
ději kďáblu do pekla se utíkali a jemu euppliko
val, aby nám pomobl.“ Takové zrády byli schopni,
še dobrovolně do tureckého jařma lezli a celý ná
rod za sebou táhli odbojní stavové protestantětí,
kteří, když 80 jim zráda a vzpoura nepodařila,
prohlašování jsou nyní za mučeduíky svobody. Od
bojní stavové, kteří neprchli 80 „zimním králem“
Fridrichem do Vratislavi, který, místo co by šel
na bojiště vojíny povzbudit, bodoval, pohnáni jsot
před soud, aby se zodpovídali £ velezrády. Kato
licism tím není vinen ani jesuité, žese zbouřeným
stavům dostalo přísného trestu, dle názorů práv
ních spravedlivého. Revoluce je revoluce, má své
právo, kruté, krvavé. Kdyby byli zvítězili odbojní
stavové, byl by král pozbyl koruny české, a běda
pak jeho přívržencům, jak 8e již předem ukázalo
v Čechách vyhozením katolických pánů z okna a
na Moravě vypovídáním. Vůdcové vzpoury byli
cizáci a uprchli hned 8 Fridrichem. Z ostatních
ne všichni, kteří bývají považování za české pány,
byli českého smýšlení. Bohuslav z Michalovic,
Pavel z Říčan, Martin Fruwein z Podolí, Kašpar
Kaplíř se Sulevic, Šťastný Václav Pětipeský z Chýše
vypovídali na soudě německy. O mnobých se ne
sachovaly protokoly, ale Ondřeje Šlika provázel
Da popraviště německý predikant Lippacb; doktor
Jesenský byl Maďar a neuměl česky. K celkovému
posudku osob, vécí a doby předbělohorské dlužno
ještě připomenouti, že polní maršál „českých“ stavů
Linhart Kolona z Felsu neuměl dobře česky a že
deputace „česká“, vítajíc na hranicích Bedřicha
Falckého, mluvila jea německy; královnu vítala
francouzsky. Který pak panovník „osvíceného a
bumánního 20. stoleti“ by jinak trestal zjevné od
bojné stavy? Stavové čeští chabě vedli výpravu
jako válku z bujnosti, odvracejíce ge od ní, jak
mile brozilo, še tím mobou více pozbýti než zí
okati. Měšťanatvo ochozené a vpoddanost uvedené
odvyklo zbraním. Propast :mezi vyššími stavy a

poddaným lidem elm se stále šířila a bylajednou z hlavních příčin katastrofy bělohorské a
následujícího na to úpadku země. Zachovala se
žaloba lidu selského ku Fridrichu Falckéma, při
jeho vjezdu do Prahy: „Nechť je to kdokoliv, jenž
počal tuto věc (vzpouru proti Habebarkům), ne
dojde milosti u Boha. To neštěstí musíme my sná
Šeti, my trpěti po celý život svůj, a nejen my
sami, ale i děti naše, naše ženy ai ti, kdo nejsou
ještě narozeni.“ Nesavinili tedy „bílou horu“, pro
národ český tak smutnon kapitolu, katolíci, nýbrž
příčinou té pohromy byl: „odboj odrodilé šlechty,
poslouchající zrádných povelů Némců.“ Nebojovalo
Se ani o vlastenectví ani o náboženství; nejsou

p vení páni mučedníky za avobodu národa česého, nýbrž bojovali jednotlivci o politickou nad
vládku osobní. Nebyl poražen národ český na
„Bílé hoře“, nýbrž páni čeští. Lidu byl ten boj
cizí, úplně vnucený. Nepřijde zase někdy národu
českému „Bílá hora“, horší ještě než tato? Dou
fejme, ie nikoliv. Važmesi toho života, že nepro
budil nás Bůh k životu proto, abychom jenom
bynuli, až konečně zbynuli. A dá Bůh nesshyneme,
bude-li nám sdravá historie učitelkou života a sovět
lem pravdy, že jedině ve víře katolické jest také
naše spása národní. Vývody řečníkovy provázeny
potleskem a voláním alávy vldp. řečalkovi. Panu
profeesorovi sa neúmornou píli a práci na poli
vzdělání lidového zvláště u nás vzdává spolek
srdečně díky.

UMĚL.PŘEDMĚTYAOBRAZY
KNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

o všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

8 východočeskékaihkupeetví

B. E. Volmana
v Eradoi Králové.

(Založeno r. 18b2).

Telefon č. 17. Nové jísdní řády.
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Pořad vlsitační cesty J. Ex. njdp.bi
skupa dr. Jos. Doubravy: dne 10. května v pon
dělí v Oobislavicích, 11. v Lovíně, večer vždy v
N. Pace; ve středu 12. května ve St. Pace, 19.
až 15. v Lomnici n. P., večer vždy v Lomnici.

ganisace v Krčíně K 1070. Katol. jednota jinochů
a mužů v Pardubicích K 10 —. Sv. Josefská
jednota v Polné 6 K. Dachovenetvo vikariátu P 0
děbradekého K 95'70. (Po 8 K 70 b vldpp.
vikář Dvořáček, děkani: Petřík, Cbaloupka, Jelí
nek, faráři: Bonaventura, Kalina, Kabrhel, Šťast
ný, Pátek; p 4K 35 dpp. adm. Dofek, kaplani:

Audrlický, Bittermann, Pavelka). — Dp. Čeroj,katecheta v Jičíně 6 K, p. bisk. oadlesní A. Hrubý.
v Silnicích u Chrasti 3 K, p. MgPh. J. Lnpp,
lékárník v Chrasti 6 K. Zaplat Bůh! — Prosíme,
aby příspěvky pro ušetření porta zasílány byly
cheky č 1701, znějícímina jméno „Antonín
Hrubý v Hradci Králové“. Cbekyty zašle
na požádání Biskupská knibtiskárna aneb Pří
pravný komitét sjezdový. Spolu snažně prosíme,
aby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy jen na
sjezd a nebylo chekem tím ani tiskárně ani ko
mokoli jinému placeno; vznikajíť nám jinak ne
snáze veliké v účtování,

Divadle v Adalbertimna. Společnostpí
Procházkové-Malé zahájila dne 2. t. m, řadu dra
matických večerů v sále Adalbertina. Již několik
prvních představení dokázalo, že řízení ensumbla
nachází se ve velmi dobrých rukou. Mezi jedno
tlivci jsou síly neobyčejné routinované. Vesměs
pak znáti je pilné nastudování a sonbra dle toho
je velmi zdařilá. Maně člověk vzpomíná na mi
zernon mnohdy činohru východočeskéspolečnosti...
Škoda, že právě amlouva s touto společností je
příčinou, že snaživý eosembie pí Procháskové-Malé
nemůže vystupovati v Klicperové divadle, kde by
Be ještě lépe uplatnil. Dr. Aliguis.

Další repertelre spoločnosti Fro
eházkové-Haié. Dnes v pátek (7. května):
„Bobří kožich“ od Hauptmanna, v sobota (8. t m.):
„Pryč s moži'!“ od A. Engla, vneděli dne 9. t. m.:
„G diva“ od Vrchlického, v pondělí: K. Fořta
„Anna Karenina“, v úterý melodrama „Lešetípský
kovář“, ve středu „Chansnetta“, ve čtvrtek „Staří
záletníci“, v pátek „Cornelios Voss“, v sobotu
„V Nižině“,

Benefiel má v pátek k Dobrovolný.Našeobecenstvo zajisté Četnon účastí. projeví svoje
sympathie umělci, který jak svým talentem tak
horlivou pílí osvědčil vzácné pochopení pro svůj
umělecký obor.

Spořitelna Kralehradecká. V měsíci
dobnu 1909 bylo vloženo K 229.752-23, vybráno
K 221.836'70, stav vkladů koncem duboa koran
13.042.757-76. Na bypotéky bylo -nově půjčeno
korun 11.265 08, splaceno 51 995 43, na hypotékách
koncem dubna K 10,101.687'60, zásoba cenných pa
pírá K 2.666.000—, uložené přebytky korun
1,229082 66.

Zálošna v Hradel Králové. Výkas
sa měsíc duben 1909: Vloženo K 88630— vy
bráno K 116028 —, sůstatek K 10531469 —
Záraka: Závodaí podtly K 71609 — fond re
servní K 109272-—, fond pensijní K 31.080'—,
fond pro kursové rozdíly K 14.414-—, vlastní re
ality K 158 737-—, cenné papíry a přebytky K

299 668-—, vě směnečnéK 873923-—, půjčkybypoteční K 962.259-—.úbraem K 2001.683-—.

Reklamu snadno a rychle chce míti
pokrokový tisk pro své sporty. Nadal sám, proč
jeme nepsali proti výstavě Knpkové, lhal že ku
tolíci roznášeli letáky proti dru. Drtinovi, teď zas
lše, že katolíci rozvinuli agitaci proti představení

Helermansovy bry. i ne! Ať se děti svobodně vysko

Ušlechtilou zábavu 1poučení posky

pro mládež jest velikou výbodou a dobrým vý
chovným prostředkem, ukazojí-li se jí daleké kraje,

Leč k zvýšení uměleckého dojmu bycbom zatím

kolorované, poněvadš i prostřední znalec lehce
postřebne, jak jest kolorit proveden apěšně, bez
dostatečné pozornosti. Na př. stromy v dalekém
pozadí stojící malovány jsou jasnou zelení, nělkde

a pod. Jestliže N. J. 5. v této příčině může zjed
nati nápravu, zavděčí se velice návštěvníkům.

Tamburašský komeert pořádá křest.
soc. spolek ve Dvoře Král. n. L. tuto neděli dne
9. t. m. ve dvoraně Hankova domu. Dostaví se
k nám tamburaši katol. jednoty královéhradecké.
Tamburašeká čísla atřídána budou zpěvem a sólo
vými čísly na housle s průvodem piana. Začátek
o 8. bod. večer.

Pokroková starast ©čáslavský kraj.
Čekali jsme, jak vyčiní „Čas“ těm pokrokovým
učitelům, kteří obtěžují „byrokraty“ svým uctivým
škemráním o protekci. Leč — stalo se něco jiného.
Masarykovský denník a důležitou tváří sdělil světu
ta pro náš národ avětobornou událost, že katoličtí
rolníci věnovali peníze na ploviál. Teď doufáme,
že ten v.lnomyšlenkářský dopisovatel také hezky
za tepla poradí židům a evangelíkům, aby na svoje
náboženské účely taky ničím nepřispívali. (Co8
chudáček nastará, aby sřídil nějaký ten ústav pro
spalování, co 80 naagituje proti našemu kněžstvu
od domu k domu! A zatím co se mu po straně
lidé vysmívají, že nemá „filipa“, katolíci beze
všeho dotaza u té samozvané vrchnosti — dají
peníze na pluviál! Objevitel kmene „Sisoxů“ stále
se marně pachtí po důvěře. „Čas“ a s ním „Pravda“
drze zároveň lbou, že ti katoličtí dárcové nedají
ani baléře na národní účely. Jsou to věru bystru
srací vševědové, kteří si dovolí tak rázně do
cela až na baléř „konstatovat“ katolickou f
panční statistika!“ Jen ať se ti lbáři zeptají
třebas samotného obvod. lékaře v Tupadlích! Tea
sám musí dogvědčiti, že nikoli volní myslitelé nebo
Boc. demokraté, ale právě katoličtí rolníci činí při
každé příležitosti sbírky na národní účely, o čemž
svědčí markantně četné diplomy v obou-hostincích
námi nevětěvovaných. Ovšem naši protivníci mají
vztek, že jeme prohlédli, jak se jim nejednáo boj
politický, ale výhradně o náboženský; evangelikům,
kteří přisluhují horlivě bezvěrcům, jedná se o na
bytí bývalé nadvlády. Vloudilo se do strany plno
neroloíků, kteří „pomáhají rolojotvu“ výhradně tu
pením rolnictva katolického. A venkov ty jejich
rejdy prohlédá čím dále líp. Kéž prohlédnou brzy
všichni!

Divná medicina na Čáslavsku. Ani
byste nevěřili, jak jeden osvícený lékař pomáhá
trpícím! Když ai ho nemocný jeden muž pozval
na poradu, podal mo povolaný lékař „Havlíčka“
se slovy, aby si jej přečetl; pak prý bude uzdra
ven.: Ale tenhle pověrečný prostředek ubobému
venkovanovi přece nesvědčí — leží posud, snad
jen proto, še „Havlíčka“ hodil do plotay. Kdyby
tak některý „klerikál“ chtěl uzdravovat svými
tiskopisy! Toby se „Čas“ a „Pravda“ široce roze
psaly o pověrečnosti! :

Baiffelsenky maČáslavsku. Pokrokáři
k potírání katolivtva volí sbrané nejrůsnější. Hned
chtějí chytati bejly na předstíranou národohospo
dářskou svépomoc, hned na „boj proti tmó“, hned
zase na předstíranou svobodu atd. Založili si v Tu
padlích Ra fvisenku, jež ovšem měla zůstati do
ménou agrárnicko-pokrokářské aliance. Když se
dověděla aliance, še chtějí katolíci založiti vele
potřebnou Raiffoisenku v Bračicích, hned bleděli
nás předstihnouti. Sehnéno asi z0 lidí k založení
toho „pokrokovějšího“ podniku. A také v Potébách
rosviouta k vůli předstižení pokrokářská činnost
v tom směru. Tak měla býti poškozena naše hos
podářská samostatnost. Leč spálili se pánové, kteří
mysliliže svojí předjížďkouzmařípotvrzení záložny
naší. Dne 326. dubna založena v Bračicích přes
všecko štvaní kampelička naše, která již nyní čítá
60 členů a dále ve Scbořově, jíž se též bode dobře
dařiti. Jen tedy žádný strach! My uš dovedeme
zcela úspěšně čeliti červenoselené alianci.

Na Čáslavsko. Aťvšude našinci pečujío
saložení Raiffeisenek, kdekoli jest nových potřebí.
Začněte ihned a přihlaste se k Zem. ovazu! Ne
dejte se másti našimi nepřáteli, kteří nás hledí

Zdechovice. Znamenitouschůzi katolickou
měli jsme zde 28. března; účastníků na 600. —
Agrárník p. V. Linbart však pozval na 2. května
Udržala; po jeho řeči začal debatu žid Lustig ze
Selmic. Udržsl řekl v poznámce o Bílé hoře, te
prý Ferdinand byl tažší Němec než Fridrich, čemuš
ovšem přítomní evangelíci byli rádi. On prýmá
rád čisté učení Kristovo, alo kněží je komolí.
(Dokoně.).
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"všemaj kdybyvšecko člo přítozenón testu, HeudělalaVýnás tato kohořte| al ná př.věnanoze,
"Bdýš kovděl hoří, ozve se lilas: Samueli, pomox!
"A Bátnuelportřže. Popřpádě zastaví se Abaka
" vně připomínám, né isřaelská,ale křesťan
ská) a dělnictvo vyzbrojené plnými mocemi vrhne

„Ve před volební 'urhu. Nečřen volební komise Siž

8 sjevů a"oděvavidí,8 kýmmé tu čbet,a pJéjich plné moci hravě jdón vpřed. — Když vlak
Bevězí údévrdavatel plné moci v továrním oddťu,
tedy pltté moti podtobený jsou přísně prohlidte,
kritice a třebas přo tiště formální chybičku

"job samitány. Žádají-li věnk tohů okolnosti, do
vedou če šábe velbloudi bolškati— jako ko
eetditi. Na př. volána oběšnka B. Chee volit její
legální muř, řádnou mocí opatřený. Leč hrdě a
potom vtydlavě Ulásí se i socialista, který má
přnoů moc podvodacu, padělanou. Mužprotesttje,
nečlen volební komise dělá prostředníka a Konec
kencůi poctivá plná moc sámftata. Za jistou

Bebu,která neumipěáb, vol tocialista. Řádný jejíspinomocněner tvrdí, dpis její je falešný;
socialistaříká,še onš topoela. Bmtmeo Za v
volí socialista; feč řádnou mocí opatřený občan se
vykazuje pravou mocí; málo plátno, obě zamít
nuly. (Ovšem pro dotyčné podvodníky věci budou
„míti avon dobru jinde.) Říáťdněvyhotovenou plnou
mec občana « Přepych měllis př. odevzdati p. V.
Koleš z Třebechovie. Ten však ša sebe zmocnil
Jiného. Nečfen volební komise důkladně listina
přehlíží (mimochodem řečino svědky pověřenou)
« světe, elyč: usmává ji za nepřijatelnou!! Pro ne
"patrné formální dhybičky plné moci nepřijaty i
hi mnobým odmítnuty. Občan Rybín zemřel.
Přir (obecní tedy obecním úředem vybrány od
dcery zesnulého, které zaslán nů její Jméno sně

jící volební líštek. Když však chtěl její zástupce,
"Rádnou plnou -mocí opátřený, voliti, odpověděno,
Ze Rybín senffel a še nemě právo déera voliti.
„Proč tedy kaelán volebaí listek na dčera, proč.
„úat'nívydírány přirážky“ nansital spinomooněnec.
Zamitiute. — Takovým a pod. způsobem úrváno:
dám tsnažatví |blaud. Věra, dělá to dojem, še vše
-bylo vypočítáne a žaříseno předém ku snemožnění
mašeho"dítěžství. Proti volbám ověčmpodán pro
Mest. Kdyš -tek mě ©těchtověcech uvašejeme, věru
„novime, koho máme póřitovatí: sociatiáty:či sokoly.
Působením -jednotlivce učitele uestal se u nás
Sokol tmelem společnosti, ale lutavkou. Továrník

(8 ečitel vypravuje plán a -dib měho vůdce dóci
"alletů padfe-a jiný již dříve 'býl odatránén. Zato

or ek jsound buržeákům.— Ovšem, o seáde, daném“přípádě socialistický:
"Helefernendiduýnea pokrokářskýočitel c.
chotně přinese internacionále hlavu klerikálníbo

ttláři, Edočteš, fozaměj! Cež ani jeden

„maspmný-úodialstese nodajde,u k vše pro
"jápuce utenseni've Wwámpootivém kdsání, voláme:
r NĚ
. ' „Dik , SY |

ím volič a! přespo

i;
wg.mlasie, ©- ktětých
»pasl,-Žejsou úkonem ste
šly také „Pobrokové listy“ jičinaké 4 trošikem do:

tovec. u 8y..mitsiím. Nemůžeme zatím naš
be ©zatím než.ni:hdyby — jake v Prase to dělají —:

Dasvýchdoky anna ech gosil barnymskéreklamní: »semohl lépe roshlásiti to bohu
milé dílo. I takovýnatrikový katolík, jeko ten

sMeř Je elrkvi- potřebný m nerybaytelný — rozvůlásí(em úkon.tak, že více táhne 'než inserty to-.
-ete zaění:, Válka síce ještě nimí, ale prodává se
-smamonílé monstrum, lomograf živý, mluvící o plo
„dění a zodění, běpnivosti. „Pastá chaso“, jak nás
jmenaje, pojďte poslechnout, pojďte se podívat na
můj připrašený mozek a chci, abyste měli vějeci
ty mozky připražené.a já vám je směřím! Budu
předoděstia dělati do vědy takové věci, kterých
jste dosud neslyšeli, protože ještě víte nesavál do
vašebo města takového muže, který by přirovná
Tel etcé rodisy ke k.... a matka k 6..... Ne
-shodte jinam, to Ise. jen u mae dostati, Syn He
liův, avětlozáří, jisde je tusa. Já mám patent na

„aravogédu aamravšování -Jida! Pojdle ke mně, u
-see.:90prodávámoudro.—Reklamatobaraumeká.
Není divu, že pak dkolní mládež pohasuje po
takých vychovatelích biavou, pokřikuje — a fo
apelluje na milence, sám předchází příkladem a
vilogké své pázory milencetak, že 4e lidé nad

oj pozagtavnjí V „koulě nljce na mé na
slš — do losa nesmějí, na ulici se jim amějí!

dpějo 80 (u par nobile / aby bákio do
mýstaké rady, že se netančí podje jejich noty,

jeon z voého tábora a olo 0 pa
„ničkéchk šácb,které json bohudík umouovedou

styděl, přečtěte ai jeho kázaní; on přijímalpod

ho 2“ -4

.k vlo . , a u ; pe
8 K n o naopak tkzá Se 10splgd s proně ani pochojat,

rotože ně PE RoZn ven„kovan vás zabanbuje, e, žečemu nerozumí —
"0Vom řaději nemluví, 4 o čem neslyšel, to nekri
teuje. Učte se dříve a pak promlavíte jinak. Zato
(vy P še bydete- stopovatirodísy, še
zone l o ae edn da píče
jedna zoámá spisovatelka o budebnících, slehčyjíc

'Bás před sníte 4 čáoň Sánohe rosrach ve svérodině. Udělejte na soě harbklHMjako ona to udě
ala, ale myslím, že řádné rodiny křesťanskému
poučování“sdHehaddu * "a vaše jednání
odsoudily. Článek v „Pokrok. listech“ napsalo jedno
chorobré parýsnu se schválením starého opelicha
ného vrábce, Meřrý k nám nědávno přiletěl.Pište
Ještě více, bouchejte do uechanických katolíků,
uveřejněte jich jména; aspoň teď poznají, jací
Jste lidé, komu avěřovali svoji důvěru; poznají
toho pokrokáře, který se mícbá do náboženství,
do lékařství a do rodin; k tomu také jeden jeol oan
a Bo . „Jj

ospalé a o “ budete ní Zaslima koarkný ř
jste tu vojnu sdvibli a kterou musí každá kato
lická osada prodělati, aby přible ku pravému
posnání.

Starost pokrokářů © nechanické
čivnostaletvoe. Nechanický dopisovatel „Pokro
kových listů“ ze dne 30. dubna t. r. v Jičíně vy
oházejících píše: „Pěkné nadělení“ volá u nás kde
kdo. Dnes přijdou k nám misionáři, odborníci v
náboženství“... atd. a mezi jiným diktuje všem
ostatním stavům, nenechaje ani jednoho na pokoji,
jak zachovati se mají ve dnech, kdy pobožnosti
ty konati se budou. — Mezi jiným usnesli se prý

taté zdejší řemesinici a obobodlýjci půsdliti k tomu,aby pobožnosti ty byly co nejméně navštíveny. —
Když jsem článek ten, zvláště tentokrát tak dlouhý,
přečetl — a pátral jsuko řemeslník a obchodník
po tákovém usnesení, všade mi bylo sděleno, že
takového usnesení— vůbec nebylo! Jsou-li tak
"i usnesení druhýchstaví pravdiva, pak bych nikdy
Oechtěl ani věřiti. jak pokrokářský zpravodaj do
vede hanebně veřejnost podváděti — a k tomu
pořád Hůsa se dovolávati. Já jako příslušník výše

Jmenovaného stavu dovolím se otátati takového
pokrokářského mudrce, co by asi dělal, kdyby byl
"ně místě našem a stál tu jakto řemeslník anebo
-jeko obchodník, a zároveň, teké — mírně řečeno
(abych ho depoplašíl) — jsko katolický křesťan.
"V takovém jtodluženémměstě, s takovými vyso
"tými přiráškami,chtěl by nám takový měslční
"gálista ještě takó předpivovati, jak ae máme ve
dnech takových šachovati? Půžové z pokro

Mářskéšo rayónu, kdo chce takóvýmio stevům
(diktovati, téh také musío stav takový se finaměně
postarati — a v tómohledu jste, pánové, posled

"vi v kalendáři! 'Vádýt kašďá politika je dobrá,

slova' byla P. Dr. Reylem přeď říáskými
volbami, e ani jeden s představujících se kandidátů
(ani sámpraf. dr. Drtiaš) toho adřekl. — Právě,

"byl td stav řemeslnickýna číslo24., který přispěl
ck kvolení prof. Drtiayl — A nemyslete bí, pánové,
"je 'stav řemeslný si nocbá pořád stále ed někoho
"dáktováti! Várzseveknkiitóbře, jak právě mnohý po

Eee: dovodézá o jeho vlastní kůži nebo postavení. Pro
satím to stačí.

| Želemelee. Na svých vimitašníchcestách
kavitelJeho xe. sejáp. BiskupDr. Jos.,Doatirava

"25. dubna do Železnice. Když jej našiáci avi
děli, když aaslechli ten jeho takt k erdci mluvící

výšles,ta byli mnozí až k alzém pobnati. A nadšení
"idu stoupalo, zdyž riděli,: kterak jest obětavý,že
-tedbá bůmaáby,še ne.bé umdicní, že pracuje až
db dnersocnění. I není divů, še když nastaja chvíle
Jotčení, célý ten ságtnp, jenž pe shromáždil, jed
těmi ústy Be rostoužii:: nám Pán Bůh milo
vanéhbpaza biskupa dlouho, dlouho sacbová! A
"zejména jeho pobytu mezi malými ve škole tu
vspomínáno. — -Jeho Excellencebyl přivítán slav.
pstron. úřadem, úl. městským zastupiteletvem, al.

»zastapitelstvem aneb alespoň duputací všech obel
Hfařených (až na jedom), al. spolkem dobrovol.

hasičů „ voj. vysloušilců, žactvem s velept. pány
řídícími, duchovenstvem místním a dávným ctitelem
a spolu přítelem Jeho Excellence od dávných let:
Jeho Magnificancí vys. důst. panem kanovníkem
drem "šapemLad. Sýkorou,spi lyma pro
fessorem na theglog. ké — em zdejším.

pUvítání bylo důstojné u slvšné. To ov nám
pranic nevadilo, že jeden agrárniský taky-kotolík
stoje „lepší“ katolictví ogwádějltím, že ve chvíli
uvítání dal v neděli vláčet evoje poje. Snad tu
„demonstrací“ mohl zastati sám © mepotfeboval
k tomu snaužívatí svého ubobáhočeledína. Patrmo,

še „gegonstraci“ prove) hodněpohodlně, lacino4 „Dotnešeně*..
o te

„Vetkední Matice
9 ev. Ve proapšeh míst. odboru

épořádůpodl úárodatý Byšor a kojí v sobotu dae

Masděnrskom, Japanem, Koresu, Čínou přes Fix se

jednota pro Nov

1.46.Kopetáv“+ o NÍDei Ješa ve ora„ea Ko = po nášku 0 lov

ného (šeobocně“etě gstoal p loiseSrofedia -2 seety t prol m“ Ruskem,Sibiří,

We a . Froo p „Belnadp “ 08, : udým :m m a“ zakýíh.

Jřivlavm. Přednáška provášena bade váco Jež
(světelsými“ obrazy, umělecky olorotaujtmi,"Obrasy z Japaná shotoveny jsouod tamních Ústa

grafů a kolorovány japonskýmidívkami. Ceny tet:
fetlo120K,T.místo1K,I. místo80b,IK.

"tnfát> 60 b, k stání 40 h, studentské 4 dělnické

lístky 30 h, galerie 80 h. Předprodej lístků v knihtiskárně fy V.£ A. Janata.
Pentklá. Dne 26. dubna zemřel v Poniklé

u Jilemnice p. Antonfo Holubec, otec voledůstbj
vébo p. převora kláštera ev. Markéty v Břevnově,
Dosáhl 76 let života svého. Ve jmenované obci
byl po 24 roky obecaím starostou a dloubá léta

(členem okréaní školní rady a okresního zastapí
telstva. Pro svou šlechetnou povahu požíval veliké
vážnosti svých spoluobčanů. Za jeho ataroatování
vystavěna i nově čtyřtřídní škola a mnoho jiného
dobrého ku prospěchu obce vykonáno. Čest budiš
Jeho památce!

Litemyši. V neděli dne 2. t. m. zavítal
do vašeho města nový vsdp. probošt, bývalý farář
v Č. Heřmanicích, Fr. Křívoblávek. Bývatí jeho
farní osadníci na 28 povozích s badbou doprovo
dili svého faráře až do našeho města. Na hrani
cích osady L'tomyšlské uvítal vsdp. probošta p.
c. k. obr. bejtman J. Toupalík, p. patronátof ko
misař J. Šturm, p. starosta obce Tichý s deputací,
p. Starosta z Kornic a jiní. Před proboštským
chrámem v nepřehledném davu lidetva uvítán byl
vsdp. probošt vid. duchovenstvem místním a z okolí
a církevně installován. — Příjezd něvého vadp.
probošta svědčil, že jeho bývali farní osadníci byli
Jemu s duše oddáni za jeho šlechsťné snaly v
dachovní správě, jak též i osady Chotěšiny a Orlov
píšemně jasně projevily. Čest a dík budiž osad
níkům Č. Heřmanickým u Litomyšlským za tyto
tak jasné projevy neobrožené oddanosti a víry!

Z hor kuuštátokých. Počasí nanašich
horách je nyní vkvětou pramizerné. V ďůtna,kdy
byly kršené dny, nemohli lidé pracovati, poněvadž

Sde leželo ještě mnoho sněhu, a nyní pr ratak že lidé nevědí, kdy svá políčka osejba. *
pe dle všeho, že budeme míti letoš Štadený a.
mokrý rok a náslédkem toho špatnou úroda. '

Z Knamštátm. Na zdejší farní osadě budou.
tři otcové s řádu sv. Vykupitele s Hory M
Boží u Králík konati ve dnech od 18.—26. května.
8v. missic.

Wirákovice a Gelč. Jeníkova. Místní
odbočka katol. mládeže sebrala dne 25. dubna alo-

žitý dramatický kus „Opaštěná“ od Jos. Brokka.Sál byl téměř přeploéa místními i okolními úč
síky. Ani kritika s Vilímora nechyběla. Než naši
účinkující dokázali, že ti „černí spátečníci“ také
něcoumějí, neboť se svých úloh zhostili ; i,
ačkoli aékteří byli pýprvé na jevišti. Byli potlee
kem bojně odměňování a,i kritika se 9mich, ač

nerada, pochválaévyjádňla. Jelikož jižuk netr. byla provedenapřyní divadelní bre taktéš s0
stkvělým úsplekem, Udnadá,jím výtka ném čínýná,
že jememácévzdělaní, poněvadž psše obec, která

jest v okreéh„nejčernější“,po této věk onyvydějévati na našem venkové nejprve. Vůbecnají
mládeži kol Jomikova všechas,časti Jeď jich or
ganisováno přne 200 a za sroje přesvědčení W
nestydí. Jen jest žádonono, aby80V Sous
aspoň polovičač pracovalo a tak aby naševóc
rychlým tempem pokračovala. Tadíž vzhůru do

práce.Near: lado, ao P vsí pa,to, je „kdepob ,který na prvnímtpjslé pracov

a naší stranutakřka vésti! | Je-li váš dvě vůlspráveo nečinný, pracajte samgil: Při dobrévůli
půjde vše) — Posorovatel s Haberaka.

Na katolický dům v Libětáté darovali
dále: Pí. Dlabalová Anna s Libějáta 20.K, ai.
katol. jednota v Rostokách 10 K, p. Vrbata Jas
z Valdic 4 K, s). katol. jednota vPlení. 5.K, pí.
Devátá E. 6 K, pí. Mikolášková B. 1.K, vidp.
dr. Fr. Reyl v Hradei Král. 2K,el. Jadaota katol.
tovaryšů v Hradci Králoré 580.K, pí..Prokbová
Pavlina z Pohoře 10 K, „Vsájemnoaj“ v Hronově
p. M.-2 K, Nejmenovaná z Libštátu 80 K.

Městoká spořitelna ve Vys. Mýtě
aruje zá měsíc duben1009: vlošeno na ky

K 208.522-29, vybráno K 16978668, vloženo na
běžný účet K 6698883, vybráno K 6129556,
zůstatek vkladů na knížky K 4,476.385'88, na
běžný účet K 1,588-981:56,úhrnem. K 6,010-887-48;
bypotečních půjček vyplatéeo K 31.100, spla
eeno K8.270'83, zůstatek hypotečních půjček K
8,410.900 76; směnek eskomptována se K69.47868,
splaceno K 10.51296, zůstatek K 497.03683, do
jiných ústavů vloženo K' 888.17806, vybráno K
610.566 50, zůstatek vkladů v jiných ústaroch K
1;812.48429; csnhých' půpírů v zásébě za K

"2,223.98496, záloh lombardních K'6.180,.botorost
pokladní K 1018205; obrat účetní s pollladní

"Ba čas od 1. lena 1909do 30. dubaa 1900

K 15,090.781-62. — .

Bůmnéspát. ©
dařywrany AgrárnívedekVěldmushe:

úění. Ve Vadíně v ji dne 2. t. m.předaášel



-© poměrech kátol. lidu českého p. Fr. Sopka
2 Hradce Králové. Když viděl zámožný
'Hejsnda, že esič shromáždění s nadšením přijfalá

vývody řečníkovy,snažil v stovat aspoň tím,še vyplási ca sbrý . Ovšem „uvě
-domělý a prolitmářeký“ agrárník měl v hlavě
hodně prásdad,fe se noodbodlal sadějí aváho je
syka užitík sldáné polemicé. U tedy aspoň
to, co rády dělávají rozpustilé děti. Ovšem že
tenhle „protest“ působilnéjvýš komicky.— VLou
čení nastal mezí agrárníky velký poplach, když se

dověděli,že tampříde katolickýřečník,Hrůzajechytla při pomyšlení, že by mohl pověděti našinec
pěco o dietářích, o zelených zrádcích řepařstva,o
křesťanství bobatých zemanů. Proto, jenza každou
cenn katolickou echůzi snemožmt! Agrárníci přišli
oa tu veřejnou schůzi se židem a jeho chotí.
Schůze rozbita hned při volbě předsednictva;
proto našinci odešli ihned dobostince jiného na
schůzi důvěrnou. Ale sle bylozas. Agrárníci se
přihnali též jako vichr a zavřené dvéře vypáčili.
A žid sačal provokovati zas. Byl přinucen k od
chodu, ale pak se objevila jeho hlava v okně s po
směšným voláním: „Koukejte sem, to je von, pan
poslanec.“ Četníci měli co dělat, aby zabránili
dalším zeleným násilnostem. Zoamenité kulturní
argumenty mají tible ugrárnicil A jak uměl zna
menité olskovat fanatiem svýchstoupenců „Venkov“!
Ve správě o tom bouřlivém dni aapsal 27. dabna:
„Tisíce lidí kupí se před hostincem a stále nové
a nové proudy se hrnou od Pažoatů; vše v jednom
chomáči tlačí se na dvéře hostince, které pojednou
pod tímto obrovským tlakem povolily. Vše brne
se dovnitř, čemuž zabrániti chtí zuřivoi kleri

kální...“ Tedy ty potměšilédvéřepodle váeno Pevolily skoro. samy, hesnásilného. zelený
ránků A ti, kteří so postavili proti násilí fana

tiků, byli zařivci!? — V Křenovicích u Kojetíd
založena byla dne 25. dubna skupine katólick
sdružení venkovské omladipy. Poněvadě tak vět
ina omladipy křenovské uběhla pod rukou „po
krokových“ agrárníků do tábora našeho, zalom

coval jimi nekřesťtanský ek: večer o fařeNrnavytlučega,—snad k výlí dokumanjavén o
ayelunstí — krám, kteřípředtenkými vol
bami dělali kompromisy 8 Němci proti dvěmačet
kým kandidátům, odvažují se ke všemupomlouvati,
Jak naše atraua není, vlastenecká! Sami volili
poslence, který na zem. sněma si zazpíval „Wacht
am Rbein“, gráťiloVali něckému nacionálnímu

Aanatikovi Šchreinerovi, když týž se atal mihl

„Samostatnost“ání

k že agrární

pěslanec zá Domažlicko Tom. Janovéc posílásvéhomecké hospodářské skĎly.v Kadadi,
ačkoli český hospodářské školy mají učitele vý
borně kvalifikované. Nu — vždyť sám gen
úblené ar „gcel.Prášek poniženě šál
Videňskopvlá Sn Bl zař Politotučnépeá

oč by tedy agrární lajtnant nesměl s Němci

úrochy kokotorat l , i-| Doemácí a mějemních. Nejvyššísoad
Vynesazímza dne 18. břesna.100 ns odl,že

vjemů nemusí tak dloubo, dokud bytu už Uo $ dy. ,

ADimato on pOAAAPOŘAAdlobu
na exekuční donucení najemníka, jenž dostal vý

- „pověď, aby prohlížení bytu vůbec trpěl. V důvo
dech roshodovacích vyslovil nejvyšší soud, ke vý
pověď sama o sobě bez předchosího ujednání není
rozvázáním nájemného poměruv.tom smyslu, že
by nájemník pro dobu sbývající nájemní Ibůty
musil cizí návštěvy ve svém bytě trpěti. Po tomto
rozhodnutí pozbývají platnosti i Ibůty k vyklizení
-části bytu, určené cestou nařizovací. V důsledku
tuboto rozbudoutí nejvyššíhosoudu nemusí se vy
stěhování z věci najaté etáti dle dosavadní praxe,
totiž aby dosavadní nájemník nejdélé třetí den
„před vypršením Ibůťy nájemné s vyklizováním bytu
započal a novému nájemníku v poledne téhož dne
dostatečLé a slušné mlato k nechování částí jeho
ovršků vyprázdníl. Po tomto rozhodnutí nejvyš

-štho, fohda pózby jí platnosti všechny ony vrůz
Di b obcích výdádě « místodržitelským nařízením
publikarané stébovací řády. Podle tohoto roshod
nutí nejvyššího soudu, dokud poměr nájemní není
rogvázán, kteréžtorozvázání p teprve čtr
zdetéko ne Ve13 bodlů4 pádlo“ POúplýkati
termínu, tedy ku př. 14. ledna, 14. dubna, 14. čer
vence, 14. října, nemusí žádný nájemoík do bytu
své o ani řemeslníky pouštěti, majetníkem do
za tím účelem zjednané, aby byt malovali ne

DA do pořádku dávali. -- Ale ajetnko doma„přísluší sapgoti. tomu právo pronajmouti yt na
podkladě ah y nájohofkompodnasané,fe strbí
problížení bytu, že část jeho devátého ddo
termínu vyklidí, že řemeslníky do bytu vpustí,
skdykoliv majetník domu za nutné úsvá atd. Kdo
Ipodepiše, nemůže se pak na vynesení nejřyššího
woudu ovšem odvolati.

Agrární přátelytví.Do | čábkého,

"odboruonědšdůty prouto 6hli si agrárníci těké žida Jiadřic nta,
kářez Unhoště. Žid jest agráraíkům dilejší než
tatolioký zemědělec. naha

Důležité rozhodnutí e školské kázal.

Novákzalov l ye |udem v Uh.Hrad
Časem

soudem v Uh o
ť

soud 62.2 o
atářal vtezí, Ze veškolekáral hochu „ jenžse
+p-a og že"e Hen je trhy . ab i



vadorovitěchoval,aby pokleknul,a kdyš K8vsp 8 mu po nobou šlapal, nějakým po
do kotatku Jej udeříl P. N.obhajován dr hre
sem, byl osvobozen s důvodů, že nejednal v ú
mysln nepřátelském, nýbrž úmyslu a účelu školní

késně, k níž má právo i povinnost, jelikož Č. dobrovolně příkazu poslechnoutí nechiěl. Proti roz

sudku podalo c. k. státní zastupitelství smateční
stížnost, v níž sojména vyvracelo výklad toboto

úmyslu, tvrdíc, že i animua corrigendi ve Vína.káshě Akolií notítínývyločovátt datysv
obsažený. Nejvyšší soud. tujo stížnost zamítnul.
V důvodech poukazuje se k tomu, že dlužno či
nití rozdíl mezi úmyslem ve výkonu kázně animus
corrigend.é - a úíhyalem trestným di $ 162. Když
první soud uznal, že úmyslem kárajícího bylo, aby
vedorovitý žák byl polepšen, jest tím samým slý
úmysl dle$ 152. tr. s. vyloučen, a proti tomu ne
přísluší st. zastupitelatví stížnost. Rozhodnutí toto
jest pro všechny, kdož na škole působí, velmi vý
znamné a důležité. Nebot není pochybností, že
mnohdy může ačitel, aby uchránil svou autoritu
a. vzdorovitého žáka k poslušnosti přiměl, raku
svou na něj položiti. Civilně snad za následky od
povídati může, ale přece úmysl jeho jest docela
jinaký, nežli onen tslý nepřátelský úmysl, jský
předpokládá trestní zákon, a toto stanovisko uznal
nyní vejvyšší pod.

Jem me s „klerikály“! Pan dr. Kramář
hledá opět vavříny. Pracuje na novém projektu a
chce sloučit Český klube agrároím klubem v jedno
parlamentární sdrožení. Plán svůj sdělil již čel

ným po-lancům agrárním. Tito však nemají chrati
spojit se se stranou mladočeskou, která v lidu
pozbyla veškeré váhy, moci ivliva. Z projekta
dra Kramáře nebude tedy pranio. Agrárníci po
nkazují také na to, že není přípustao, aby při za:
kládání velkého klabu českého opomenuti byli po
slanci katol.-národní, jejichž atrana v národě stálo
varástá a mohatní. — Pan dr. Kramář už by přece
měl míti rozum, a po těch svých zkušenostech
nepouštěl se do nových experimentů ...

Činnost ministra dra. Schrelmera
ocenil miuulý týden na říšské radě čes. katol.
posl. P. Šilinger pravě: Německý ministr krajan
jest hotovým brzdičem českých zájmů a činnost
ministerské rady podobá se tarokové partii, kde
si ministři krajani dávají contra a recontra, na
konec arci udělá vždy "ultimo německý ministr
krajan, poněvadž má v ministerské radě osm do

jean ch „kibiců“.Něm.ministrKaja
je v 47 býti. .demf: posl. dr.nner dá“vl S ne právní
anarchie, kterou vyvolává svým nezákonným vsa
hováním do správy něm. ministr krajsn. Německý
ministr krajan není representantem lidu, nýbrž
sgentem německé baržoasie.

Národ. sociální komedie. Národníso
slisté s pronásledování svó strany vládou vytidu
kají poslední dobou kapitál na „národní“ mučed
nictví. A přitom této „pronásledované“ strahě
slažeb svých propůjčují i — policejní detektivoté,
ak se ukázalo v doplňovací volbě za Vyšehrai
ov. Město. Volební kanceléř pra nár. soc. kandi

dáte Zdrábala řídil policejní důvěrník. Policejní
úředníci i strážníci volili okázale nár. sociála.

Tlupa oár. ppiášsta, vedémá policejním Špiclemn,chytala po Praze roznášeče volebních letáků pro
luladočes. kandidáta dr. Metelka a zaváděla je'ka
strážnici, kde je udávala pro nedovolenou kol
portáž. Táš policie. která stíhá nár. socialisty, sk
roveň ve -službách jejich; a národní 800. a tim
souhlasí. Hotová komedie.

a ! lovaňská v Belgii
oslavýje nhak iciúděko fiiituzřízoní
V Belgii bět : DY entu (os
700 posl ů), stá La ť poslu

rar v js b Č: s | ve statu) BeDrý -po e, aby profegsořib bodní
zn 0900hoodiaVveřNAEEÉala
8 nepatrným počtem posluchačů. Nejlépe však pro
spívá katol. uoiversita v Lovani, ačkoliv nedostává
od státu ani centimu podpory, nýbrž jest podpo
rována sbírkami diecóésními. Má nejvíce přednášek
(98 professorů) a nejvíce posluchačů (2260), mesi
nimiž jsou četně zastoupení i Poláci, Češi jsou
sde toliko dva.

V Praze uš čístí. Staveb. rodaLiodley,
Němec z Frankfartu, už od let pracuje pro obec
pražskou v otáskách kanalisačních — na pohanu
jména českého, ač v Praze samé dosti zkušených
sil a ve světě ostatním sponsta českých lidí tech

n vzdělaných a zkušených provádí sjavbyobivulodné. Z těch Beskýchldi né ba nikdo,a
vyvolen — Němec, aby pro matiéku Prahu za
drahé peníze pracoval. Ta ostuda konečně po
rána, a radou král. hlav. města Prahy usneseno,
aby stav. rada Lindley v kanaliaačních otázkách

ražské nadále nebyl brán ma poradu.

lenva a- Maskom právěklaž do t. 1917. Rakonsko-aĎer
průmyalovéma vývšďk, jenž činí více'jak

100 mil. K, zabespečeny jsou jí trhy rumuuájké;

na- odiíát "doabaké:00 Ji ;togp:nač
snižení cel v obnosa ssl k Kamansk i. . . E nebylo 

ce a D0Se aby do Rakous
kašlivé nemoci d d.

Rakouské trhy semohos býti ru susekým
„F“ oopede« veef"nab eb
„U

kemzaplavovány,končeM mass“demácí produkce vyloučeno.Mi |
P Bauanske dořážetí potizedo uišiejet většídh

disk, a pak jé sthnotena výše dovozu„sP
dý rok aJeš drah dobytka. Poraženého'dubytka hovězío smí s k nám vyvážeti v pývnímí

roce platností smlouvy 10 kusů, v dřubém
roce 12000 kmeů" v třetí 16.000ve čtvrtém
2.000, v pátém 22.000, v šestém 25.000, v adí
měm až devátém 3500) kusů. Poraženého vepřo“
vého dobytka smí se k nám dovésti v prvtíc
roce 50.000 kusů, ve drahém 60.000, v třetím
70.000, ve čtvrtém až šestém 90.000, v sedaém
až devátém 120.000 kusů. Ovcí smí se k nám

ročně dovášeti 100.000 kusů.
Gymnasium ua pósv. Velehradě.

Budoucnost každého národa závisí hlavně na do
rostu. Jaký dorost, tací | mužové, již budou po
zději státi v popředí veřejného života. A platí-li
to o dorostu vůbec, platí to tím větší měrou 0 do
rost, jenž má jednou saujímati v životě spóle
čenském vynikající postavení, o dórostů student

ském. A proto již delší dobu býla pocitovánaDo:třeba aspoň jedné atřední školy, jež by mládeši
vedle důkladného vsdělání vštěpovala také hlaboko
do srdce zásady nábožensko-mravní. Tomato tou
žebnému přání katol. lidu rozhodlo se podépsané
Tov. Ježíšovo učiniti zadost. Za tím účelem hodlá
letos na podzim otevříti na posv. Velehrádě prvni
třídu (a každým dalším rokem třídu vyšší) vyu
čovacího ústavu, jenž by v celémzářízéní svém
se srovnával 8 našimi Gymiidlemi Úštav bude
prozatím soukromý, dle asi vo 4 letech bude se
domáhati práva veřejnosti. Tovaryšstvo voli tt
tutéž cestu, jakou se bralo i při jiných úsťavech
svých, jež začaly vždy jako soukromé, ale v ne
dlouhé době dosáhly práva veféjnosti. Správa ú
stava je si dobřa vědoma velřkosti úkolu, jehož
se podjítá, než kojí ae nadějí, že bude v tomto
pró katol. věc tak veledůléžitém podniku vydatně

odporována. Co nevidět bude potřebí přikrdšíti
u stavbě, poněvadř dosavadní budova, ačna

pobled rozsáhlá, k umístění celého gymnasin ne
postačí. Veďle toho i celé zařízení ústavů (kai

hovdy, kabinety) vyžádási značnýcholjátí.S sústavu obrací ae tedy na kaftol. veřejnosta a
všechny jednotlivce 6 notivou prosbou, aby 1tot
tak veliké dílo provéstiushaďnilia při ubírkábtis
svých almužních na ně pamatovali. Každý dař
na penězích jakož i na přádíětech, týkajících's6
vnitřního zařížení (koliby, přírodnické sbírkya p.);
bude s porděkempřijat. Mimo to prosí podepsaké

kolej Tov. Ježíšova všecky přátete katol. výchovy,
zejména vid. duchovenstvo, aby katál. rodiče, hos
dlají-Ji své dítky dáti ma studie, na tento ústav
upozořnili. Přihlášky přijímají se jiš od tynějšía
a Ústav je ochoten bližší podslaky pítomnědě
lití. Kóz Báh žéhná tomuto ústavu na přímtavu
sv. Cýrills a Metlioda, pod jichž močnon ocbramt
Je postávén!| Velehraddat nárt křest, kultuře“a
s ní blahó a Štěstí celému uúárodu; £ Velebráda
rozlóvejž se i dnes po'všech vlastéch'tiaších: světlo
přávé"osvěty a teplo opravdové hulasily! —
Kolej Tovaryšstva Ježíšova má posv. Velehradě.

Vševdbor.Sdtužoní Křest.děláletvý,
jehož ÚstředífestvHradciKrál. daloza měste
dgbon Da podpory v emoci 908- K, v udlzměstnanosti 21628 K, ve stákoe 104088 K,stě
hovací 18 K, pohřebhé20 K, úhradín 224897 K.
Čísla tato mluví sřetelně, že křest. toto Sdražení
pracuje účinně, a že protozasluhuje, aby půbolšnost
jeho byla rozštřens povšečh koutboh české vlasti.

Zůnnění ndženatých a bozdětnýchvdóvch
snad se stane skutkam i v Rskousku, neboťna
tento nový praměn příjmů poukázal v poslanecké
sněmovně dne 4. t. m. posl. Steinwender. A ©
bylo by diva, kdyby při nynějším vládním abodu
po nových příjmech chytil se ministrfinancí daně
mládenecké a vdoveké.

Severočeské hnědeukolné těžařstvo
právě založeno jest v Praze. Jednotlivý podíl činí
6000 K. Mimo vysokóu dividenda má každý po
dílník nárok na levnější uhlí z dolů získaných, sa
ceny ve velkém, tudíž za cenu loco důl 45 K 3a
jeden vagon. — Nový teot> podaik znovu připo
míní českým obcím a bankám, aby se sjednotily
a zakapovaly doly v pínvích českých; tak pro
spělo by 8e nejen občahstra móně mijetáému Ia
cinějším uhlím, ale zároveň tyto pokladý zemské
vyrvány by byly pomalu z vyděračných rukou né
m-ckých uhlobaronů.

vaření piva
vde náokot od De i „Kvasu“rozeslal
místodržitel 17 okreshinhejuškostvím v Čechách
okružník, týkající serozhibáuí ss vařdnípiva v

domáodosteostech. Okruža:k poukazujena to, že pemá jedoak užiti 4ivoogtonakébo tádu, jednakvshle
tem k jistým následkům polávánítohoto „pivaa

ohromí" hojimakatví, aby připadl poobřěšnníbo
tati“Sivdostenstáma uWho =tab:přoztejode.

"ýřa“azudhějštataroúčh n
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sámyslů vládalch sdraženo bude v drobném pro
deji o 10 bal. na 1 I. Po tak drahém piva jistě
velmi mnozí nebudou toušit, a budou se snažit

fipravit si po domácku lacinější záhradní nápoj.
ostinětí jiatě to nejdříve pocítí.

2 komitéta IV.katolického sjeadn
českoslovomského. Zpráva sjezdovábyla jiš
všem p.t. pánůmpředplatitelům zaslána. Některé
exempláře bylyvšak vráceny zpět následkem neú
plné adresy. Sjezdové komité snažně žádá všechny,
kdož se oa sjezdovou zprávu předplatili a tuto
doposud nedostali, aby ji reklamovali a legitimace
sjeedem vydané zaslali na Cyrillo-Methodějak.u
knibtiskárou V. Kotrba v Praze čp. 100--II. Aby
zpráva o IV. ejezdu došla nejširšího rozšíření, u
sneslo se komité ejezdové účtovati „Zpřávy“ na
místě K 4 toliko po K 3; členům katolických or
ganisací, spolků atd. po K 2 za výtisk bez porte.
(Porto 30 haléřů, při zásilce doporučené 55 hal.)
ovšem pokud zásoba stačí.

Nové rozdělení šivnostomských
ehresů. Říšský úřední list uveřejnil nařízení
ministeretva obchodu v dohodě a mioisteratvom
vnitra, jímž provedeno jest nové rozdělení živno
stenských inspekčních okresů se zvláštním zřete
lem na kraje průmyslové. Krajské živnostenské
inspektoráty rozmnoženy jsou z 35 na 38 a to
vČecbách se sídlem v Praze, Trutnově a Karlo
vých Varech.

Harem osmltámův spravuje „hasnedar
usta“, dáma pokladu, tedy jakási hufmistryné, vedle
ní jest tam „bacbkadine“, první manželka sultá
nova a tři další ženy jeho, dále „bachikbal“, první
favoritka sultánova, drubá, třetí atd. favoritka. Po
těchto ženách, které požívají jakai předních důsto
jenství, přijdou na řadu „goieuzdés.“ To jsou aspi
raniky sultánova lože; dále „kadinen Eftendia“,
matky princů a princezen domu Osmanova a ko
nečně sultánky s provdané princezny. Každá z těchto
dam má svůj dvůr, 2 nichž dvůr validy (bofmistryoč)
čítá dvanáct vysukých hodnostáfek, které se jme
nojí „kalfas.“ Každá ztěchto žen má po boku ně
kolik „alaikes“, elóvek harému, děvčat to 14- až
18letých. Celkem 400 žen atojí v tomto „rodinném“
poměru k snltánovi, jehož důvěrnost závisí pouze
nA rozmaru padišahově anebo na ceromonielním

ředpisu, neboť již pouhý úsměv, po případě i pří
emné slovo 4 úst sultánových činí s koupené o

trokyně, z nichž vlastně celý harém pozůatává,
„guieusdé“ anebo „dámuoblíbenou.“ Plač důvěra
poměr sultána k některé otrokyni činí s této „ikbal“,
tj. palácovou dámu, kterými sultán obyčejně velmi
rád obštědřuje některého ze svých milců, ovšem
en tebdy, porodí-li „ikbal“ sultánovi děcko. A va

m, tuto oeslýchaně přepychovou instituci,
drou se vpotu tvaří nejen křesťanští, ale i moha
medánští poddaní sultánovi, kteří platí vysoké dané,
nehledě ani ktomu, že právě harém sultánův stojí
jako hradba proti každé reforně a znemožňuje ja
koukoli reorganisaci ottomanských státních institucí.

Cívilmí ilsta smitánova činí 18,400.000
marek a příjmy sultánovy z panství obnášejí ročně
přes 10 millionů franků. A tyto peníze často ne
byly sultánovi vyplaceny, poněvadž pohltil je ha
rém, tak že úřednictvu, dvornímu personálu a voj
sku nemohla býti gáže vyplacena. Jak často pro
tato příčinu došlo k revoltám albánské gardy a sultán
sa všech podmínek byl přinucen, ač nerad Čiviti
nové a nové závratné výpůjčky a benky ottomanské.

Papežská omeytliika. Za příčinousto
leté památky sv. Anselma, primasa anglického,
vydal papež encyklika, v oíž poukazuje na vzoe
ený příklad avětce a jeho učení, na boj, který se
vede i v katol. zemích proti právům katolíků;
ukazuje i na tak zvané modernisty a jejich zlo
věstaé snahy a vybízí proto biskupy, aby toto zlo
statečně potírali a ujednocenost věřících se sv.
stolicí podporovali.

Nový ústav pre choromyslné. Vo
schůzi zemského výboru království Českého achvá
Jena byla definitivní smlouva o koupi statku
„Rozkoš“ u Něm. Broda semským rýborem pro
Uový ústav choromyslných.

Oprava. V „Obraně“ minulého týdne vy

pechána v udání čísla „Op jedna číslice; tudíždokládáme, že to byl „Čep“ ze dne 24. dubna.
Jeho řadové číslo vytištěno správně.

o(Zasláno.)

Drazí krajané!
Jest tomu jiš okolo 60 tet, 00 se naši otoové

odstěhovali s král. Českého, bysí založili druhý do
mov v Chorvataku. Zde jeme se « bratrským náro
dem v braku srosaměli a též sdomácněli. k nám
byl ovšem téšký, neb jsme sem přišli s většího díla
ohadobní, ale posnalou naší českoa přičinlivostí ade
trností pomohli jsme si, buď Bohu chvála, obstojně.

oož dosvědčujenejlépe to, fa se v naší obci mluví
výhradně našim milým českým jazykem, na který
jsme i zde v Chorvatsku brdí. Jelikoš jsme sde v no
vém domově trvale úesseni, asmůslí jste se, bychom

na škování všemohboucíma Bohu, který = más
chu udělal -obstojně 'usdaené ' rolníky,
chrámPáně: Potřebný obnos'na stavbu kostela okolo
60.000 K oobrali jeme částečně mezi sebou. Šlo to
ovšem dosti těžko, neb nejsme boháči, nýbrů ponze
malozolnící, kteří jeme svůj majetek pracně svými
momoly shromášdi!i. Kostel bychom tedy vystavěli,
ale nedostává se nám na vnitřní sařízení.

Obracíme se tedy s uotivou prosbou ne občany
náší utaré vlesti, by nám téš s lásky krajenské ně
čím pomohli. Spoléhajíce na láska Čechů, kteří pro
vše, co jest Geské, jeví hneď největší obětavost, jsme
přesvědčeni, še na nás téš nesapomenoo. Za každý
sebe menší dárek vzdáváme předem vřelý dík, a zá
roveň posíléme náš bratrský český pomdrav.

brotivé příspěvky zaslány bouďtežna uctivě
podepssný výbor.

Výbor pro stavbu ř. k. kostela v Koměauici
v Ghorvratsku.

V Končanici, dne 36. břesna 1909.

Josef Matušek, Václav Novák,
předseda. tajemník.
P.9. Končanicanáleší pod arcibiskupství sábřeb

ské a faru Daruvar. Forní úřaddaravarský zasílá vy
svědčení, jímš dosvědčuje, še obyvatelé filiální osady
(přifařené obce) Končeníce v Chorvatsku začali sta
věti kostelík, jehož náklad rospočten na 60.000 K.
Obyvatelé amíněné osady jsou vystěhovalci z Čech a
zachovali si dosud mateřský svůj jazyk a český ráz;
jest jich tam počtem asi 2009. Ž tohoto důvodu jest
nemožno, aby si sami mohli náklad na kapli ubradi'i
a proto duchovní správa daravarské doporačuje je
jejích krajanům, aby jim tito nějakým milodarem na
smíněnou stavba přispěli.

Farní úřad vDaruvaru.
V Darovaru dne 7. dobna 1909.

CEO OCNEC

Přestoupiv 1. květnem ze služeb
Jeho Excellence vysokorodého pana mar
kraběte Alexandra z Pallavicini do slu

žeb J. Jasnosti knížete Karla z Clary
Aldringen za lesmistra do Binsdorfu u
Děčína, dávám všem milým pp. kollegům,
přátelům a známým v kraji Královéhra
deckém a Chrudimském, s nimiž nebylo
mi možno pro krátkost času osobně se
rozloučiti

srdečné
„S Bohem.“

Všem pánům starostům venkov
ských obcí okresu Královéhradeckého,
s nimiž bylo mi ve služební styky vejíti,
vzdávám při svém odchodu upřímné díky

za dlouholetou vzájemnou shodu a pod
poru v mé služební působnosti na velko
statku Dašickém.

W Bělči koncem dubna 1909.

Viktor Benosch,
lesní správce.

k pronajmutí ihned
o 3 pokojích, kuchyni, ve zahradou a sklepem
"hodícl se velmi dobře pro pensistu) pro léto, po

případě na celý rok.
Bližší sdělí se v domě čís. 95. na Novém

Hradci u Hradce Králové. — Pošta v místě.

kusů za 2 K.

Zásvětná modbA Pani100 koPáně 100 kusů
za 80 bh(místo sa K 1-20)

Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové.

Vkusná, úplně nová

zahradní Desldka,
která stála 500 korun, jest za příčinou přesídlení

za 250 koran na pro.ej v myslivně v Bělči.

Zdrojem zdrávi
jsou HWhuprosté nápoje, z nichž

dodnes nepřekonány jsou

Šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařinkové a třešňové, připravované

pomocí

Marámarových šumivých Umozádorých D9Rd0RŮ
jedině pravých s touto

Bočnívýrobapřes 40 mil. kusů.
: Jediný výrobce: 0

Prvni česká ake. společnost továre
na orient cukrovinky a čokoládu na
Kr. Vinohradech (dřívo A MARŠNER)

JAN STOUPÁ V PRAZE,
—= | Jindřišskául. 1.,

doporučuje:

železnéskládací po- železné mycí vysteleod. .K 78 ee..
železnéakříhovépo- železnénočal n

stelosSdíl.matrací© železné stojany na
od. „K27— datyod. . Kill
Úplně zařízená lůžka od K 28—.

Zen“ Jar nhlod „K 1—
sahrad. sklád. lenoškyod... K 6
zabradní patentní avi
novací zástěny K 36-—

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
ua ceny zvláště výhodné.

dnem 1. dubum 1006 počínajíc.4 00AYLÍ a n

ČD denáta

bbhbě



Faunu udka
Kulturní jiskry.

k svedodomyslnost. Nár. soc. „Naše Právu“| 16. „| fe na důvěrnou sóhůri
Bitolkůkobých Boha setét* náť.sociálové.
Bu slovu se příhlánivší nár. soe. Půlpán prohlásil,

% „národně nociájn mládež (což — ta jest vždyckypři sílel) všemi Šijami (aba l) se opře klerikální
organisaci.“ A „N. Právo“ končí: „V Kolíně se
katolíkům hned tak nepodaří saložiti organisaci
mládeže — o to se jiš naše mládež postará“
Bmjará mlédež červenobílá ovšem jest dosti chá
Pavá, aby porozaměla té jemné nápovědi.
' Akademická degradace. Masaryk (ovšem

schytré vypočítavosti) osvědčoval akademické mlá
deží tolik úcty, sekal před ul tek veliké kom
půimenty, přizuával jí tak uebelyčná práva, ut
Mádež ovšem svadno větípila si domněcku, že

jeden mozek kteréhokoli studujícího váží víc než
deset mozků uznaných vědeckých odborníků. „Otec

entstva“, který svým nechutným byzantinismem
ařidil vysokou soudcovskou stolici studentskou,
apálil se sám. Akadermikové totiž najednon začí

nají přemýšleti du opravdy svobodně, odvážili se
Vystoupiti proti pozlacené svěrací kazajce realsma
a souditi — Masaryka samého. V pokrokovém
„Přehledu“ píše o něm dne 30. dubea akademik
Kodiček: „Což to, že vykonal kus a veliký kus
práce (hlavné destruktivní, p. Kodíčku'), zavazuje
más, abychom se stali „hospitanty“ (návětěvníky,

poslnchači) ve straně, kde je alf.u a omegou(po
čátkem i koncem) muž, 8 jehož názory nesoubla

slme, který Je pověstný svou dogmatičností a ne
snášelivostí? Ano, bystrá a pronikavá cbarakteri
stika Arnošta Denise, který zejména mystičnost
a dantastičnost v politice Masarykovi vytýká, nabyla
půdy u mladé intelligence, která problédá 1. po
klesky Masarykovy v politice, 2, úskoprsost jeho
moralismo, 3. nesprávnost jeho názoru na české
obrození, 4. neudržitelnost jeho náboženského sta
poviska, plného nejasností a rozporů, 5. neudrži
telnost jebo humanitní theorie, 6. zanášení doktriny
do politiky, 7. neúrodnost jeho vytrvalé ideologie,
8. mělkost věčně opakovaných Úoskulí, jichž obsab
není přesně Vymezeu, a které jeho stoupenci bez
duše opakají. Rad bych věděl, co zůstává dnes ze
základních thesí Masarykových pro intelligenta,
držícího stejný krok s vášnivě rušným vývojem
českého národa! — A realistická praxe, k jejímuž
osvětlení slušnou řadou kapitol přispěl právě tento
list, činí dojem, že realism vymýtil staré fráze o
Bárodnosti a vlastenectví, aby je nahradil frázemi
0 „Úlosofickém základé“, „bumanitě“, „přímosti“,
epoctivosti“ atd., že rozbíjel kamaraderie akliky,
aby je nahradil novými, s moderním nátěrem“.
Tedy Masaryk degradován vysokým tribunálem,
který sám zřídil. Ironie osudu! A mladí pánové

paponákají po smutných skušenostech to, 00 lmato
ý tisk prohlásil a žulově zdůvodnil již dávno.

To še jsou lidé svoDodomyslní? Jen vraťte
slovům jejich pravý význam! Násilí pod jakýmkoli
lesklým heslem zĎstane vědycky násilím! — „Choeme
všeobecné blasovací právol“ Tak provolávali soc.
demokraté a nár. sociálové. A málokterý byrokrat
olupoval tak drsně svéprávné voliče o jejich vo
lebnísvoboda jako ty dvěstrany. Při vyšehradské
volbětentokráttovysnamenalináť.sociálové.Vden
volební docházelo k různým hádkám, úštěpkům
mesi soky. Ve volební kanceláři zaujaly tábory
rudý ačervenoblý proti sobébrosivé postavení,
jako by tato mfiitnost býh k u Jinému než
kodevzdání lístků. Výsledek voleb přijali národní
sociálové sbouřlivou nevolí. Tedy jako kdyby byli
lidmi zlými, nepoctivými ti, kteříse odvážili ode
vzdati lístek proti Zdráhbalovi! Policie s velikou
nánjahou před volební místností zabránila srážce.
Nár. sociálové vrhli se pak na volební kancelář
radou „Na Hrádku“, leč 80. demokraté za pomoci

politie ji uhájili. Tři 800.demokraté do krve siluni. Dav národ. sociálů rozbil též na Vyšehradě
jtérský vůs s volebním provoláním pro dra

stplia! Před volbou 27. dubnapo voličské schůziv réstanraci Skopcově, která vyzněla příznivě
dra Metelku, byla okna restaurace vytlučena. Me
telkóvi masili jeho přátelé činiti při odchodu sil
Bou ochrannou stráž. 28. dubna do mistnosti oje.
dem. strany (vhostinci u Mysterků) vtrhl asi 30
členný zástup; jeden zo zástápa dídal bostinebou
„jménem zákona“ o všechny volební letáky a pla

kát ZásmpP+ vytrbalve Časopisy-srámůa porn! votedií Dlkáty.VoŘěT tě pří odchodu
sejali mladočeského agitátora Ant. Chvostu a od
vedli ho na vyšehrádskou strážnici, kdež jej udali
s nedovolené kolportáše. Nár. sociálové snad agi

tovali jinak?? Zbrátka Př byl silsý sklonk mravům africkým. V přímo nepříčetná ne
návist vůči volební svobodě soků. Ti lidé, kteří
chtějí národ vésti a každé chvíle apílají na bru
tálnost:poicie, počínali si zkrátka tak, jako by
chtěli mocímermeédokázati, že má být ještě po

liciero abyudrželavroynovásn
„* Nebýti lká by a by v jakovel

při velké bitvě. A ti „svobodomyalníci* še jsou
skutečněpro všeobesné a svobodné volební prá :0?
Bůh nás chraň před tak straánou „svobodou“!

Komočněvítězství zkušenosti a rozumu?

Co se jiš katolický tisk namluvil, že nelze
stavěti velikou budovu bez perných základů, že
ješt potřebí, aby se mládež dřív mu řádně
nančila, žáklaďáí pojmy 0 růžných oborech dáklajfně

ař ono než začne kritisovaft, analysovat, dedu
kovat, Atd.|Zřámo, že ty „kriťický, volné moderníobzořy“"mládeže vychované maefrykismem jsou
vlastné větším dílem vechttným a nemyslivým o
pakováním frazí přečtených. Saahba blýskati 60
daševním heroismem, povýšeným odsuzováním ps
sitivní práce, vžila se do duše valné části mládeže
tak, že tatáž omladina pro samý aristokratický
despekt zapomněla pozpávati abecedu různých vě
deckých a uměleckých odborů. A slyšely se kri
tiky čím dále úsečnější; již nestačilo bovořiti
v nafouklé póse o „překonaném stanoviska“. Ale
osývala se krotká slova: „To je blbost — to je
pitomost — že můžeš ještě ty nesmyslyčíst !“ atd.

Najednou oěkteří aspoň nesměle bojují proti
sadkultornímu hombuku, který vychovává madr
lanty a mělké sportemany, ale nikoli vážné, dů
sledné učence a umélce. V mladočeském „Národě“
dae 9. dabna čteme:

„Ztratil se úsudek vlastní — protože se
-8 propagací umění začlo od konce. Přivášejí se
vrcholy, všechno exgaisitní a jemné, formová vy
jádření velice citlivých duší, které může pochopit
jen několik lidí na stejném stupni poznání, a za
pomnělo se na slabikování umění, na pochopení
základních pravidel krásna, na vybroušení zraku
v prvotních liniích a tvarech. Pabliku se dává
siloý aevazek poesie, aby se jím kochalo, a nikdo
se nestarsl, aby ho vyvedli z umělecké negra
motnosti (naprosté nevědomosti). Pasfte se jen do
rozhovoru 8 nějakým tím nadšence pro umění a
zeptejte se ho, co je to zákon zlatého řezu, jaký
je rozdíl mezi vrženým a vlastním stínem a na
vlastnosti úběžníků: a dotyčný, jenž právěducha
plně rospytval duši moderoího impressionisty, po
dívá se na vás třeba ještě útrpně, neboť takové
školácké věci dle jeho pojmu do umění nepatří.
A přece je memožno všechno chápání estheticky
vědomé — ne jen labažnicky dilletantní — ne
známe-li toto a celou spoustu jiných základních
věcí, třeba zdánlivě jen geometricky nudných a
řemeslně technických. Ruskin, jehož učení jsou
nám dosud naši esthetici dlužní, nebade jistě
nijak počítán sa nepřítele i sebe vyššího umění;
ale i tento „muž na vrcholi“ chápal, že předvá
děcím nejvyšších met umění se nepozvedne nijak
umělecký cit širších vrstov, ale že musí se začít
od alabikování; a v Oxfordské avá koleji postavil
musenm krásy, kde ukazuje na barevné krásy
mušle, nek pávího péra, ornamenty řezu napříč
stonkem a hvězdic mořských, krásné proporce
listů a svířecích tvarů, všechno jako průprava
k chápání umění dokonalého. A správné: jaké pak
ocenění antiky, neznám-li nabé lideké tělo dneška,
jaké pak ocenění impressiooismu, noviděl-li jsem
slunce všech čtyř ročních počasí za východu, po
ledne i západu? Abecedynmění jest dosud tře
ne vrcholů.“

A dle „Času“ (ze dne 80. dubna) proslovil
český esthetický kritik Šalda dne 28. dubna ve
svojí přednášce tato pravidla: „Dětem buďtež dá
vány ne diferencovaná lyrika a román, nýbrž po
hádka a epos, staré autentické epos (př. Zeyerův
Zpěv o pomatě za Igora a j.). — Je třeba při
činit se o to, aby i umění recitační, jež fe teď
v úpadku, dělo se 60 zřetelem na rytmus. Z dětí
úesmí být vychováváni kritikové a obrazů nesmí
se snenžívat k vyučování realiím. Odpadniž vodění
dětí do galerjáa koncertních. slní. Úkélejg školy

buď:i avíkdítět pěštu k příšjím.obdíi a buditv něm schopnost enthusiasmu a rozkoše“. Konečně
tedy pokusy o sdravý, přirozený vývoj duše mlé

deže. D b - RTkC hovueho dor u Ů á norjdováýe od. fohova

| Zajímavé stanovisko k modernímu
"7 Bhylekovi.

Když vinou a nedbalostí Drosdovou moderní
svobodomyslníci roskradli jmění Svatováclavské zá
lečny, nastal hotový hon na kněze vůbec. Kate
lický tisk odsnsoval přísně hospodaření Drozdovo,
chudé knělstvo poslední úspory věnovalo, od úst
si utrblo, jen aby byly zachráněny nešťastné oběti
tězálošrý. Lčč všecko marno! Pořádányfanatické
„Stvanice proti obětavým ka m dobrodincům,
spíláno kněžstvá vztekle od kteří v zálo
ami o haléř nepřišli.

Letos objeveno jiné velkozlodějství. Počátkem
dubna smísel s Vídně sraelský peněžní agentů
lHchvářBedřich Reicher. Půjčoval peníse na směníý
„8vysoké úroky — bné obnosy k tomu ma

dávalK a Spitzer.Reicheržil stikvdittBěji neš kniše. Při dostizích, vnádherných viněig
'néch, v divadlech, při býření bohatců byl
page 1pasi goáhoságo mindýchu

FIO. :.íjsny měl ze svého lichvaření obrovské; jak

pencepdjčoval tek tvrdé vyrathal. Strašné rodiané3, sebevraždy, trapné soudy mívala jebe
finančně ochota v sápětí. „Buď platit, nebo — pro>
dieužíme směnku e náležitým honorářem za čeké
ní“ říkával velmocný Reicher chladné obětem,
které do svojí sítě xapředl Když ss mu zdák, že
mezí Srbakem a Rakoaskem dojde k válce, pustil
de do odvážné spekulace na vídeňské burse, ale
tentokrát přišel o spousta vylicbvařených poněs.
Pak prchli, vzav si pa cestu asi 800000 K. A ve
Vídoi veliký poprask! Lidé, kteří 8 ním byli ve
spojení, byli okradeni ovíce millionů než věřitelé
Svatováclavská záložoy. Na př. rodina R přišla ©
2 mil. K, dva soukromníci o 1500000 K, jiný
soukromník 0400.000 K, dědicové Seliga Reichra,
bratra podvodolkova, o 2 mil. K, sám Markus
Spitzer o1,800.000 K. Orasteiner o 1 mil. K atd.,
atd. Zkrátka falšovanými směnkami prováděl. pod
vody prvého řádu, dovedl okrádati docela i vypo
čítavé svuvěrce. Mooh> ziskuchtivců svétovalo mu
Svoje peníza, aby a nimi lichvářsky manipuloval;
tit) dobrodinečkové chtěli z jeho talentu také něco
vytěžiti. Proto pochopltelno, proč ani okradení židé
neučinili na ného trestal oznámení. Bývali by po
trestáni zároveň s Reichrem. Zkrátka tak obrorské
Šviadle vabudily oprávněnou pozoraost nejširší ve
řejuosti ©Ovšem český protikatolický tisk, který
dříve pro Orozda házel kal na české knéžetvo,
byl teď nápadač zamiklý. Bál se vylíčiti švindle
cizího, maďarského žida, aby — nebyli „uraženi“
židé v Čechách žijící! Jako by za židovskou ali
aaci Roichrovu měli odpovídati židé čeští, kteří
Reichra třebas ani neznali! Případ teo byl roz
hodně pozoruhodnější než zprávy o splajených ko
ních, o úrasu na bicyklu. o odsouzení ačkteré
klepny a pod. Katolický „Če.h“ věnovalté veliko
švindléřské apolečnosti přece vštší pusuraost a —
už za to dostal od českožidovskoho „R svoje.“
„Rozvoj“ 9. dabna napsal, ze prý Roicher měl se
Židovetvem epolečný jen původ, nic víc. A že 66
stal takovým podvodníkem, to prý bylo umožněno
"„vshnilém prostředí katolického foudaliamu.“ N.=
učili ho prý tomu zlodéjetví vlastně — | katolíci.
Tak — a hotovo! Kde pak byli, „Rozvoji“, tvoji
patroni, když zcela nevinoému knóžstvu spiláno
sa slodějství rakou bua:tských? Všd)ť přece víš,
že Orth se neočil švindlům a velkému rabovaní
od Drozda.

Konečně přece protikatolický „Přebled“ na
psal 23. dubna o případu Reichrova: „Nikdo prý
nepodal trestaího oznámení. Nám zdá 86 to vskotitu
nepochopitelným. Uvykli jsme si, že sebe menší
krádež nebo podvod u nás spáchaný vyplňuje
dlouho sloupce vídeň časopisů. Případ „Raichor“,
který byl by ae věrným doplňkem nodávného
obrázku „komtesy Mici“ po stránce finanční, umi
čuje se přímo nezasloužené. Kdo as odnsse ztráta
těch millionů, o nichž nebylo možno zúplna po
mičeti? Proskočily skromné zprávičky o jménech
vynikajících, ba i ve'evynikajících. Roicher prý byl
pouze prostředníkem fioaoční nemravnosti. Proto
ta šetrnost! Bobužel není u nás dosti pochopení
pro vyažitkování podobných případů po stránce
hospodářské. Mezi tím co vídeňská žurnalistika
svou námezdnou čásií hází kalem po č ském pe
něžnictví, mičí naše hospodářské rubriky o pří
padech vídeňského bláta, a stává se uaopak, že
na slepo otiskvjí se i u nás sensační kaohoy,
z bařin těchto vyletující. Jedná-li se o věc polí
tickou, jsou zde polebčající okolnosti. Při zprá
vách hospodářských, kde kontrola jest tak snad
nou, musíme se zamysliti nad nízkou úrovní
správců příslašných oborů časopiseckých, neboť
o zůmyslnosti jistě řeči býti nemůže, Ku zatla
čení novinky „Reichor a vídeňské bankovnictví“
vynalezen očekávaný úpadek v českém textil
nictví. Vážné německé listy laformovaly se o této
kachně placené „Montags-Revue“ a „Pester Lloyd“

a přešlyk. velkoaoční vynález k dennímu poFádku. Praze však jest telefonická poptávia
tak těžkou, že se raději blamuje i redakce listu
velmi váženého. V cizím táboře musí to činiti

pravé gaudium, když vidí takové bezděčnésekunty.“
Inu — Reicher byl žid — a tím vysvětluje

se všecko mlčení. Aféra Drosdova kvšeobecné v6
selosti židovských Němců se roztřepávala široce

několik-det.-—A. . poroty hospodářetví, semitsko-německá . společaosti se D6
nalant potolřnělnty "a ahytrokt 'samyká
K tomu všemu padá na váhu ta okolnost, še

Reicher začsl av 6 blštraz r6 službách,lichFischera a natropil se tolikneplech, že měl b
z Rakouska vypověděa.. Leč friseur minis
předsedy Taffeho Petka se za Beichra (zadarmo

BlěvT:aZo VomAUtrno, že obrošnon. .
měl protokolake „ ev.

Jest nejvýš.nespravadliva,/renéněkterého ch žida ranejkáře různými úětěp
na to, 00 natropí bohatí židovští bankéři. Ale rovn

nespravedlivo jest pronáaledovati penpyavadiiněvlastníkrevapři dokázanémvelkémpodv
krve cízí míti povalnu-maješí.



Hospodářská hlídka.
Jak ve na statcích hos i. Chov

drůbeže prý se u nás nevyplácí, zní odevšad.
Slepice, busy, kachay a holubi, to všechno jest jen
pro zlogt v bospodářetví. Hlasy takové svědčí v
právě onaší nebospodárnosti.Tu zvlášť ukazuje se,
še bospodáři a hospodyně naše neumějí počítat,

s čebož především ne nezdar. V hospodářetvísvlášt venkovském shledá se všelijských odpadků
živočišných i rostlinných, které se vždy drůbeží
dají zužitkovati, že není třeba zvláštního nákladu
na zakoupení sroí a pod. I ve městech leokterá
rosumná panička pouze odpadky z kuchyně vyživí
a vykrmí si slepičku, bosu. Ovšem záleží na ho
spodyni, jak umí využití jinak malýcb, nepatrných
„věcí. Moobé ani penspadne, že by jí j pranepatrná

nepočítá se cena vajec, masa z drůbeže, jichš Be
v kocbyni užije, neví se nic o peří, kostech a o
výborném trusu; počítá se často pouze to, co drůbež
aní. Také výběr vhodného plemene drůbeže bývá
leckde španélkou vesnicí. Tu a tam koupí nebo
vymění se vejce ušlechtilejšího druhu, ale aby 8e
uvažovalo, které plemeno byse pro mlatní poměry
nejlépe hodilo, o tom 8e ani v nejmenším mno
bému nezdá. I vbodný útulek pro drůbež za doby
noční bývá často tou nejpodřízenější věcí. Odtud
neznají v hospodářství cenu svého majetku, ne
pochopí tedy ani, jaký skutečný výnos jim z něho
plyne, hospodaří proto slepé a nedivno pak, še na
statcích venkovských za strádání duševního ubo
šťoje se nedostatek.

Ovreenictví jest z nejpřednějšíchpramenů
příjmů hospodářových. Vzorné pěstují ovoce vTy
rolsku v krajinách od Meranu k Bozenu ve výši
180—870 m. Tu se pěstuje hlavně ovoce zimní,
bodící se pro vývoz. Stromy ovocné jsou tu na
lukách, polích i ve vesnicích. Vedle vysokých ovoc
ných stromů pěstuje Be sde ovoce na zákracích v
podobě kordonů, palmet, jeblanců. A rolníci a88
daři tamní věnují ovocnictví tu nejlepší péči, o
-jakéž ne našim avi nezdá. Kuždoroční čištění ce
lých stromů, stříkání jich, savlažování, bnojení,
česání není marnou prací. Ovoce roztřiďuje se pe
člivě. Ovoce první jakosti prodává se v bednič
kách; kašdé jedaotlivé jablko balí se dvakráte
v bedvábitý papír, prvaí bílý, drahý barevný a
ukládá se do papírové vlay. Takovým roztříděním
a pečlivým ukládáním vzácnějších druhů ovoce zí
skávsjí se víc a více kupci a ovoce draho se prodá
do ciziny. Na to naši rolníci zapomínají. Strom
jako strom v sahradě, jen kdyí má ovoce. —
Dosud velmi málo jest pozorovati, že by rolníci
čeští pěstovali ovoce vzácnější, na vývoz se hodící
a při tom méně drabů. Některé vzácné druhy o
vocné na př. míšeňské z mnohých obcí nadobro
vymisely. A nevzpomene se, kdyby se drubu tomu
věnovala větší póče, že by rolník ze čtyř stromů
míšeňských měl větší užitek než z leckterého polo
a při tom že by se prací nepřetrhal, jen vlastné
ci brál. V zabradách našich skryt jest poklad, ale
rolníci ani ee nepokoušejí ho dobýti, raději se
dřou dále bes úpadu na polích.

Z mašich domácností. Vlast nežádáod
nás velkých obětí, choe hlavně, abychom šetřili
svého zdraví a hospodářsky aby sílila každá jedno
tlivá rodina. Pak bude zdráv icelek a národ bude
dle Nerudy jako s kvádrů. K těmto základům
bospodářské síly mají nám pomábati nejprve naše
ženy vzorným hospodařením v domácnostech a
sdržováním mužů od zbytečných, namnoze i ško
dlivých výdajů. Domácnost budiž útulně a po
bodině upravena, aby manžel se zálibou v mípro
dléval a co uejméně mesksl mimo dům. I akromný
příbytek může býti velmi útulným, zvláš.č když
sáří čistotou ženy. Nějská květinka do oken, ka
márek do klícky, reprodukce uměleckého díla na
stěnu a krásou je prodchnat celý byt. Z výletu
se přinese kytice polního kvítí a ta těší oko celé
rodiny. Přijde-li slunko ze ní návštěvou, dýše nejen
vůni, aslo i veselost do celé domácnosti. Rcete,

. sda nemůže míti takovou vábnou domácnost každý
dovedný dělník český? Kdo má více důchodů,
nechť si okrášli obydlí tak, aby hovělo jeho kra
pocitu. Útuluá domácnost, kterou řídí milé a šetrná
žena, Stane se manželi sladkým odpočinkem po
práci, svatyní srdce a útěchou ve všech starostech.
Tam spěchá pochlubiti se kašdým úspěchem své

práce,jen tamse cítí bespečnýmpředbouřemivota. M:

| == PUDŤUJTE SE NAŽIVOT==

u bankySLAVIE vPraze.
MY“Pišteosazby."i

Dělnická hlídka.
Konce Marxova preroství. Socialisté

dle Marzovy tbvorie předpovídají,žei malé
šivnosti rolajcké badon pohlesny od velko
statků a tak Zose také aopiší okamžik sociální
revoloce. Najedoos všsk neúprosná statistika
Německo, pořisená r. 1007, čuje o něčem
scela jiném. Menších napočítáno tam

690.814 ( roti 632.180 s. 1606;. tedy početse ztenčilza 12 let pouzeo 1806,oožjest

nepatrný). Také plocha půdy, jež jest majetkem
malorolnictva, příliš málo v těch letech se ve
svém rosesho změnila (2,266.208 hektarů proti
2.181.134 ha.) Nadto počet prostředních ased
lostí číselně postoupil s 528.729 na 583.160,
tedy se rosmnožil o 54431, což jest vzrůst
veliký. Také výměra plooby, náležející střed
nímu rolojotvu, se rozšířila s 6,067.483 ha na
7,798.862 ha, tedy o 1,071.379 hb: Naproti tomu
početvelkýchusedlostíse smenšilo13.138(se
198.144 na 175 976) a plocha statkům tém patří
stenčena o 198011 ha. Počet velkostatků pak
smenšen o 1273 (420.890 na 19.177); velkostatky
pak stratily 192.000 ha. Z toho patrno, že dávné
rozpočty socialisticzé jsvu naprosto pochybené.
Ostatně dokázáno, že výnos (poměrný ploše)
velkostatků jest poměroě menší nef u prostřed
ních usedlostí. Rolníci nejmenší ovšem těžko
zápasí dosud, leč přičinlivý hospodář, který
nemá pole zadlužená, byť by neměl třebas
právě statek, nemuosíse přece báti zkázy; leda
že by se chtěl vzdáti na milost a nemilost
radým „vyvlastňovatelům“.

Zaměstnanost žen v obchodua průmysla
v Rakousku stále se množí. Dle nejnovější
statistiky jest v těchto oborech saměstnáno
1,062.920 žen; nejvíce jsou zaměstnány a tex
tilní industrie, počtem 270 427.

Soudruzi jako zaměstnavatelé. A zase
výsoamný doklad List holandských typografů
sociálně-demokratických „Het Typograpben
blad“ nasval správce sociálně-demokratické
tiskárny „Het Volk“ — bestiálními zaměstna
vateli! — Zmíněný list píše: „V sociálně-de
mokratické tiskárně „Pokrok“ jsou soodruzi
utlačování a uráženi; a to vše děje se ve
prospěch akcionářů a k větší elávě soc.-dem.
lista „Het Volk“. Se soudruby jedoá správa
tohoto listu takovým způsobem, že by 80 sa
to musil i ten největší „Goldprotz“ stydět.
Vykřičte to všady. Již dlouho se mlčelo a še
třena byla tam panající, tyranská rota. Zvláště
těm orgapisacím to oznamte, které dávají této
tiskárně objednávky. Že tu soadrazi za týden
vydělají o několik haléřů více, proto přece
nemá panstvo práva 8 nimi tak hrabě jednat.
A Dhod. práce neopravňuje, žádat ra to více
práce, nežli se žádá v kapitalistických tiskár
nách, kde se pracoje 10 hodiu.“ — Tedy jen
se, eoudruzi, těšte na stát budoucnosti! Kdyby
ten budoucí ráj měl se připraviti placením
tučných obnosů zištným rudým agitátorům, byl
by ta okamžitě. Ovšem zatím překáší tomu
břejivému slanci ©badoncnosti | blavně ta
mrzutá okolnost, že by bez klopotné práce a
velkých daní radých poplatníků ani sgitátoři
toho ráje neměli.

Ze statistiky nemocenského

dávném mezinárodním kongresu pro nemocenské
dělnické pojišťování v Římě, připadá pojiště
ných dělníků nu Rakousko-Uhersko 3.600.000
(oa Rakousko 2,800.000, na Uhry 800.000), ns
Německo 12,400.000, na Italii 1 mil., na Dánsko
553.000. Pojištěno bylo v Rak.-Uhersku 28 proc.,
v Ubrách 25 proo., v Německu 81 proc., v Italii
10 proc., ve Francii 37 proc., v Belgii 19 proc.
a v Anglii 23 proc. Povinné pojišťování z ave
dených států jest v Německu a v Rakousko
Uhersku, kdežto v jiných státech jest dobro
volné, čímž se také vysvětluje různost stati
stických dat.o oo
a ARCHITEKT “.“

AR. . Staréhromosvodyopravujea skouší
JŠ PAZO UT nejnovějšímpřístrojemsa mírný

j poplatek. — Po vyskoušení doručí
ant. stavitel = písezmnédobrosdání. <

HRADEC KRALOVÉ,
s Velké náměstí,podsíž.::

Specielní vasby BDITRIGON,
stropníkonstrukcePARSINON,
jsou praktické, trvanlivé, únosné a činí

stavbu levnější

a..

Jos. Bičiště
Lázně Bělohrad.m,

voenáchtovárních.

Ručníky:

č. 8650 bílý lněný
tot.6K 30h

č. J. B. bílý lněný
tet. 8K40h

Utrby: K směbkounáprsenkou

A.pololněné tet. 2-70 i kus: vébyza K 250č. 68 lněně , 420 » 2. a 227an I látěná „450
č. 756 Ima , 780 1" Im.. >650

Při objednávce košilč.2901.lněnéK£50| nutnoudatimíru
č.230/, „ 270|kol krku a délku
č. 251 rukávů.

Skladdámskýchláteknašaty!

Kapemlby:
1. bílé 1 tot. K 220
1. barevné přesnéK?

Kolie

Prostěradla:

j “

- Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha-Král, Vinohrady,Úelak.ul, č. 9.
doporačuje veledůstojnému ducbovenstvu všestras

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy;
křížové cesty, postní obrazy atd.

ma plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

SHP* Obnovujistaré zašlé obrazy. “l
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

Hromosvody
dle oystému K. V.
A yloteu Zárulesu 3

FIRMA — —

JOS. BAUDY
odborný závod alektrotechnický

v Hradci Král.

s Rozpočty :
a odberné porady zdarma.

0 10%. Pozor Zbytky!nensnnn ozo l b y
prace- pro s ou . o . - + .
né W m selíra košilového .. . . .. .. E $—80m „ dstového... ... . Kid—

a praktický 40m „ růměniraieých. . . K16—BŘSEn obru
HyhlíkaSouček,

vývoznídůmvNáchodě.
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Doporučujeme

| Skwostnédárky
ke všem příležitostem

jekovýtečné

všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných akříních,

řetízky, prsteny, náramky,
M jehly a jiné zlaté astříbrné skv

JW — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinářv Rychnově n. En.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

A Rychnověnad Kněžnou

ie roční salsony kellekcl
% nejnovějších druhů pravýchvlněných látek

zemských.v
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

—— sluze mého ryze křesťanského závodu za

2 U dobu více než třice'iletého působení.
zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
ý Též na oplátkybez zvýšení cen!
A065 G8 X663 XBEDXG8D

již třikrát opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
wHradol Kral. poblíž Grandhotelu,

který kroměmoderních kloboukůmá
též na skladě gylindry, jemné zdravotní

klo chŠkých továroe gportstní
čepleeJE Páaská, tak chlapecké a dětské.

Vše v nejmírnějších cenách.
—

u Hradol Králové,
s (proti Grandhotelu) :

Zvláštní

fonografýj

č

Pp. sklenářům a zabradníkům
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

Akrátůá 11h
Pyrrha P 10kgMelo pi nářekého

Sklenář. zaručeně vyzk.
diamanty kos za 5 K.

Dodáním
kamkoliv drabou.

K. V. Skuherský,
©.a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“.

©-20O S-EPFH

SVÍCE CERÁMOVÉ
pravé voskové

vlastní výroby, přesně dle liturgi
ckých předpisů zhotovené, nabízí

mí

továrník a cís. a král. dvorní dodavatel l
v HRADCI KRÁLOVÉ.
DDDODOČECDOTOCDOCOCOOOO00

W Litomyšli má voskové

svíce Pilnáčkovy na skladě jen l

„Anna Braunová,
Dolní náměstí.

DODCO0ODOOOOOTITDOOTDOOO

Poznámka: ZávodPilnáčkůvbyl
jiš v r. 1888. Ordinariátním listem nej
důstojnější biskupské konsistoře vHrad
ci Králové veledůst.duchorenstru k ná- |
kupa oltářního světla doporučen a v roce
1906 Jeho Biskupská Milost osobně Pil- u

náčkovu továrnu Svou Vysokou návětě- a
vou poctíti ráčila, a 00 nejchvalnějí o
zařízení téže se vyslovila,

+0.

3O00000000000000000

Nejlevnější nákupní pramen
veškerýchpříprav

a ozdob pro švadleny a krojší

kněšokých kolárků a náproonek

Fejgi 4 Byčiště

Divadelní :ullee.

Prádle—Nákrčníky—Deštníky.
Že — — Rukaviée.

. Výhrodní prodej „Trinmisly.“

O0000000000000000000
ŽO00000000000000000000

takbil Jako prádlo,jemuž

přidándoOr TE ď

Elán fkotonoký
JOSEFJELÍNEK Yoáč

Param enta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) s

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) H
(bratr P. J. Noškudly, faráře ve Yýprachtieleh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vsorky i roucha hotována ukázku|

se na požádání franko zašlou. :

—————

Bo2NL

udMěBand10ddd“

ddAEOLEděedejíní

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
860 roků na Malém ná

(aKTPm UKOSOSUDKOX

ROETKTCOE NYSA

"8.206CDUU. PLL

»tkizzy1odbornárada bexplatně,beze
všízávaznostiku definitivní objednávce.

RD“Nasšetnáveřejná| písemnápochvalnáuznází.<JJij
Založeno roku 1890.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Volodůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům doveleje si dope
Feělii veškeré kostelní nádoby a
máčiní a to: monstrance, balichy,

m p din, ode' ' 00,
atd. vé : , předpisuSEmalpártů tenci,p EsoAlznn:
P Zá BOVÉ vy e. Hote

b výkresy 

káska Gnakava závannestikoupě.
Vie 30posílá posvěcené.Prés ruění.

ZEL <sřárnýhMarba:rue
Jídelní náčiníze stříbra pravého

|PrahaL,ul.KarolizySvětlé,čís 19.a



Vedení, sůkna
potřebykrejčovské

nejlevněji koupíte v prvním ryze českém,
5- ogrědčenémvelkozávodá .LažňýčTrilvavBrně,

nd Fri nám.ls. 34,rohToaéu. l
Skvostné vmorníky zašleme na požádání
sdarma p vyplaceně pouse na mistry kroj

čovaké.Žádejte je proto vědy u svého mi
stra. Uspokojí vás v míře netušené.

Zbytky
ku všemuse hodicí mánte stále na okladě.

r

"křest.coc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

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

Vzorky a cenník sasílají se sdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nie
objednáno

NO
Josef Štěpán,

odbořný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
sávod svůj velodůstojnému | ducho

Veber © al.patrovátním úřadůmk opravování
a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelesných
náhrobních křížů,

zlacení a a růsných předmětů venku se nale
sajících P ceny mírně. — Taktéž dodávám celá

"Čpová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plávy a ros shotovuji úplaě bezplatně a
k ústnímu jednáví dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho valných uznání po ruce a bronzové
máti modsiie s výstavy v Pardabicích.
OMY>Závod založen r. 1898. "heEDS

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní modailií.

Veledůstojnémuduchovenstvu
první a nejstarší©odborná dílna pasířská

Karla ZavadlaKrálové č. i
k shotovení veškerých kte
stelních nádob ze stříbra,
bronsn a jinýchkovů, od nej
jednodulšího do nejskvostněj

žího provedení, v každém

První česká

Vše přesně, čistěia důkladně
shotovuje se v mé vlastnídílně

| jen ručně, čímě umožněno

midodat veledůstojnémuduchovenstru práci trvalou a
umělackou su ceny přiměřené.

Veškeré rserky jsou Jeho
Biakapskon Milostí rovido
vány.

Mašní nádoby v ohni

Mýchter čz Teeré oprary 0
stelních ve r hetFině s
Jovněvyřizují.

o nh
"BoHradceKrálovéZskotř“|

| a w
Oznamojí velectěním pp. přírnivélm, že jsem

přeložilněj Je pp.Dn
* ČWolářskou dílnu
z Praž. Předměstí

"© do Hradce Králové

do bývalé octárny (u kasáren c. k. pěš. plaku
č. 42.) Hynek Jírek,

mistr kolářský.

Jen umělecky pracované

SOCHY-; i ostatní
zařízení obrámové |

levněprovádí ===

absolvent c. k. odborné školy sochař,

BOROMIL BEK T HOŘE KUTNÉ

Kruhová

cihelna =
Gustav Honke,

dříve V. Zahrádecký

v Předměřicích m. L.ab.,
pabízí P. T. pánům stavitelům a podnikatelům
staveb k stavebnímu období 1909

dobře pálená. cidly
obyčejné, kanálové, jakož i veškeré druhy cibel
tvarových.

Ku sv. biřmování

praktické dárky
zavelice levné ceny nabízí

U Šolc, |
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velkývýběr

, hsbvostůa
hodin v druhu.

Prodej se zárukou

mj

Pavel Bayer
Hrafléč Králové

vá správy o úvěrahodnosti firem obchodních

“

WF provádí půjčky
na hypotékýi na Úvěr osobní, ©
vyrovnání k věřiteli, inkasso po

hledávek atd.
+ + ,

„ W) Sa“

Nydůstoj. biskup, komsistoří doporučený

umělecký závod pozlacovačský

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

doporučuje se uctivě al. patronátním a veledůst.
farním úřaděm.

Provádí veškeré práce v oboru stavby s obnovování

oltářů, kazatelen,
soeh, křížových ©est atd. dokonale a slohově
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a polychre
mování oltářů, svch neb uměleckých památek
e plným zřetelem ua původní sloh. Opravy a vý
sdoby pomníků a soch vemku se nelézajících. Vše
s mnobaletou zárukou. Rozpočty, nákresy atd. bez
platoč. Mírné ceny a solidacst závodu dosvěděují

četná písemná uznání.

Vlestní dílna na výrobu rámců a zasklívání obrasů
atd. Sklad uměleckých výrobků, velký výběr obrazů

a zrcadel.

MY*Založeno 1801. ioh

Doučení na cukrářství
u Josefa Fialy

am FiradecKrálové.sm

2 P
Velkorestaurace '

Choděra -Vacek
sum VPRAZE nuua
na Ferdinandeké třídě

o
Jest stálým dosiaventčkem
hostí = venkova a čeje.'
rosčí se jim co mojlépe.
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Naši světci.
Každý věrný katolický Čech může býti

brdým na ty mnže a ženy české, jež stolice
apoštolská prohlásila za svaté. Vznešené ty duše
pracovaly výhradně tiše, nehlučně, ale vytrvale
k zdároémo, přirozenémo rozvoji českého lidu.
Sv. Václav byl mysli rytířské, dovedli v čas
krajní potřeby tasiti meč na ochranu lida sc
řecého se vší rázností, jak dr. Kalonsek do
kázal a jak ostatně aznával všechen lid český,
který svého knížete osobně znal. Přes to však
soažil se, aby nárud dle možnosti pracoval na
svém koltorním a hospodářském vývoji co
možno v míro.

Kdo dovede doceniti veliký koltorní a
národnostní významavětce — umělce Prokopa?
Po smrti jeho kolovaly legendy, které vytryskly
z hluboké vděčnosti k národním a uměleckým
snahám osvíceného, bystrého opata.

Sv. Vojtěch dle vzora sv. Václava kladl
důraz ua praktické křesťanské obrození da
českého. Jestliže se mu práce nedařila za živa
dle jeho přání, nesla zdároé ovoce aspcň po
smrti, kdy lid problédi, koho ztratil ve velikém
světci, otěném i v daleké cizině. Památka
světců Cyrilla a Methoda zůstane u nás elav
nou, požebnanov, pokod náred český nezbyne.
Osvícení mušové tito nepřinesli do slovanských
krajů pouze výklad křesťanství; vždyť byli
zároveň za svého věku předními šiřiteli vyšší
koltary v národě českoslovanském. Jejich pře
klady posvátných koih pořízeny jsou tak pe
člivě, tak mistrně, že filologová nevycházejí
z údiva. Za jejich vedení poznal lid český
avoji velikou duševní zdatnost, pr:coval samc
statné na vývoji vlastní kultury, aniž by se
úzkostlivě ohlížel po vzorech a příkladech
jiných.

A coš světice Ludmila a Anežka? Stokrát
Zebnána budiž památka těchto velikých žen,
které prací tichou více prospěly lidu svému
než šiky velikých vojskl

Krásnými, kouzelnými hvózdamí zůstá
vají naši světci a světice na českém horizoutě;
i když mračna protikatolické sloby na čas
jejich svit zachmaří, zase za krátko zazáří
krásou novou, světlem neodolatelným. Někteří
extravlastenci vedli ci u nás tak, jako by po
važovali tupení a pomlovy našich svatých ve
likánů za šíření slávy české. Slíděno lačně
po cbybách světců těch u nalezlo-li se něco,
pač mohli svoje pomlavy zavěsiti, přímo já
sali. Nespravedlivě pobaněn sv. Váolav, sleh
čována besobledně památka sv. Vojtěcha; opi
sovali se j cizácké pomlovy, metané v tvář
svatým bratřím soloňským. Naši zavilí nepřá
telé národní mohli býti s tonto romařskou prací
spokojeni. Pracovalo se jim do raky; vždyť
extravlastenci ze zášti tupili ty lidi, které

ředkové naši svoroě sa velikány a světce pro
lásili; tek potapení i naši otoové, jako lidé

početilí, neprozřetelní, dávající se uchvátiti
rosmarem bez dlouhého přemýšlení.

Bláto nejhorších potup však stříkáno na
tvář sv. Jana Nepomuckého, ačkoli se ví, že
v celém světě křesťanském tento náš mučed
ník požívá veliké úcty, čímš se Šíří i aláva
našeho národa. Badiž .zde poukázáno aspoň
na některé nepoctivé zbraně, jimiž měla býti
úcta k sv. Janu v lida českém ubita.

Spisovatel J. Arbes s tvářoostí velikého
učence napssl, že ušní spovéď byla Husem sa
oršena; protože však na ní mnoho kněžstvu
záleželo, chtěli dachovní proti Hasoví posta

víti za vzor takového moše, který podetonpe:ním madeduické smrti pro sachování tajemství
tuto svátost v ceně i povaze povýšil. Takovou
Ješ, napaponěkovanou dle podvodného spisu

' německo-protestantského, nestyděl se opakovati

Bed „který přeceipří povrohnímsosnání„ životaa processo Husovamusil poznatí,
jaksi Hus ušní zpovědívášil.

: Edyž naši odpůrci větípili ovým věrným
římo pověrečný otrach a hrůza před jesnity,

lle 60 do ověta leš, še jesnité lotivěnastrělli
idu k uellvání Jana NWapomuekého,aby mu dak

náhradu sa Jana jiného, lotiš Husa a aby tak
obratným tahem odvrátili lid od velebenímistra
Husa. Zatím však již za tři léta po emrti av.
Jana j(r. 1396) v zápise soudu koosistorního
jest udáno, jak Mik. Pachník ustanovil, aby
v deo úmrti Jana z Pomuka „dobré paměti“
byly rozdělovány peníze, které k toma účela
daroval. Janu Protiva, současník Janův, mluví
r. 1409 o utopení „P. Jana, zbožné paměti“.
Sám veliký asketa, arcibiskop Jan z Jenštejna,
nazval svého Jana v listě k papeži mačedníkem
svatým. Kapitola svatovitská měla již kolem
r. 1480 kalich 8 nápisem „ín honorem beati
Johannis Nepomuk“ (ka cti blahoslaveného
Jana z Pomuka). Tadiž v Čechách av. Jan pc
važován za avětco dávno dřív, než 80 narodil
zakladatel řádo jesuitskébo, A sám prostý lid
český dávno před památným prohlášením pa
pežské stolice a před založením řádo jesuitského
boz vybízení kněžstva k sv. Janu se modlil,
vzýval jej o pomoc a šířil zprávy o zázracích,
jež se oa přímlava světce staly. Ve staré.c zá
pisu čteme o Jaoovi: „A jest pochován na hradě
Pražském u sv. Václava, ta, kdež jebo jméno
vytesáno jest na kameni, a kříž na témž ka
meni. Na kterýžto kříž i podnes žádný nerad
vstoapí.“ — A v jiném rukopise z téže doby
se dočítáme: „Léta téhož byla jest sachota
veliká v Čechách, oa paměť smrti toho doktora
utopeného.“ V tomto lidovém minění zřetalně
se zračí veliká úcta k muši, jejž do té doby
pevslavila ani papežská stolice ani dotad ne
existující řád jesuitský. Později Tomáš Eben
dorfer, který psal svoji kronika o celé století
dříve, než do Čech první jesuita vstoupil (totiž
v letech 1449-51), napsal o králi Václavi, že
kázal Jana utopiti pro jeho prohlášení, že
jména králova hoden jest ten, kdo dobřevládne
i proto, jak se vypravuje, že odepřel porašiti
pečet zpovědní. A český kanovník Žídek napsal
r. 1471 rovněš, še Václav dal otopiti sv. Jana
proto, še nechtěl prosraditi zpovědníhotajem
ství. „Potom přeschla řeka, a když lidé pro
mlýoy neměli chleba, počali proti králi reptati.“
— Podle toho zlí jesnité páchali lesť dávno
dřív, než se narodili!

Ostatně úcta ta nalezla zajímavý ohlas
ve spise Chelčického. Lid český vzýval uto
peného Jana jako ochránce proti nebezpečen
ství na vodách, velice potupeného muže toho
jsko ochránce před nespracedlivou potupou.
Cbelčický pak se svého stanoviska katolíky
kárá, jak bájí o pomoci svatých, z nichž ně
kteří „vládoá ohněm, aěkteří vodů, oěkteří
světská hanbů.“ Ta jest zřetelná narážka na
našebo Jana. Vždyť předlím nebyl nikdy žádný
světec o nás vzýván o ochranu před světskou
hanbou. A proces o svatořečení Janově konal
se teprve na počátku století osmnáctého. Patroo,
k jakým lžem tadíž 80 utekli ti, kteří počátek
úcty k tomu světci přičítali obytréma manóvru
jesaitskému.

A jiné ještě lšil Prý starší sochya obraty
Husovy později prohlášeny od katolíků za
Jena Nep. Ovšem toto tvrzení právě od od
borných znalců naprosto vyvráceno. A tak se
teď protivníci úcty Svatojanské vozí hlavně
nad neshodou roků, udaných v starých kroni
kách. Napsal-li však někdo ze starých omylem
rok 1383 místo 1303 a jestliže aseela neupo
lehlivý kronikář Hájek (žijící teprve ve sto
letí 16.) bez dlonhého rozmýšlení usoudi), že
správy zachované vztahují se na Jany dva,

ak mají nejmenší právo papouškovati po
újkovi ti, kteří se jindy témuž kronikáři po

emívají.
Zvláštní jest, že zázraky, jimiž sv. Jan

byl oslaven, hned odbývají naši „osvícení“ pro
tivníci nearvalými uličnickými pojklebky a že
se věcné debatě o ulch vyhýbají. Faktam ne
popřené jest, še za přítomnosti mnoha přísež

něhož předtím nikdo nic letivě podetrčíti ne
mohl, jak naprosto dosvědčeno. Tam nalezen
v lebce avětoově celý neporušený jasyk; když
byl týš lancettou nařísnut, shledán uvnitř tak
čerstvý, červený, jako bývá u člověka živého.
Shledány tehdy ijiné úkazy podivuhodné. A

dmserty se počítají levně,
Olmovavychásí v pátek v poledne. Ročník XV.

učená komigse, vzatá pod přísaba, rozhodač
při svém dobrozdání nelhala.

Aš tapitelé sv. Jana Nep. dávno budou
zapomenati, bade se stále náš lid modliti ku
světci, jehož jméno je slavné v celém světě.

V tomto měsíci bude prohlášen za světce
náš krajan Klement H fbanar (Dvořák). Pro
obrozeni"doší vykonal tento muž skotky obrov
ské. Jakoa radost jeví ze slávy svého krajana
hety „protiklerikální“? Nár. soc. tisk, který
haněti nemůže, napsal pouze Štiplavě, že byl
pekařem. Snad tak chtěl dokumentovati svoji
„demokratičnost“ a úcta k ruční práci svých
vlastních stoupenců. Lač zamičuje, že mladý
pekař Klement šel na studie a že se s něho
stal kněz. Jest tedy ta kosá poznámka o Kle
wmentovibodně charakteristická pro tisk strany.

Naši češ.í světci nelibovali si v bouřlivých
převratech, nebyli moži krve, silných slov, ne
uráželi svoje krajany; neblačnou prací působili
k zušlechtění a povzbození lida; nezavinili
převratnoa činností plno pláče, ale stírali slzy
s tváří trpících. Všechoěm budiž slavná, čestná
paměť po všecky věky! Svatí patronové naši,
buďte svému lidu silnou oporou i nyní, proste
za národ náš a nedejte zabynouti nám ani
budoucím!

Dopis z Prahy.
„Uvašuje se — —.“ Na Staroměstské rad

nici pražské vžilo se jedno slovo do daší všech
otců města, magistrátu i všebo obecního ú
řednictva, slovo podivuhodcé, záhadné a nikoli
nemnoho významné, slovo zvláštního zvaku, ko
nejšeuí i útěchy, a slovo to saf: „Uvažuje sel“
—Uvažoje se téměř po čtvrt století o obnově
památného chráma sv. Václava na Zleraze, u
važuje se o přestavbě Staroměstské radnice,
uvažoje se o zřízení hřbitova na levém vltav
ském břehu, avažuje se o spojení Hradčan
s vnitřoími městy pražskými, uvažuje se —
atd. atd. nyní již téměř po pataácte let o za
stavění průlomu „U Klíčá“ na Malé Straně, a
bude se snad ještě půl století avažovati o pře
ložení kanalisačního sběrače, jenž jest pod prů
lomem veden. Tak se uvažuje všadya ve všem,
uvažaoje se o regolaci Malé strany, uvažuje se
o zastavění tamních ploch po zboaraných do
moci, a dá-li náhoda, bude 80 Snad uvašovati
po celé atoleti.

Šťastní avafovatelé —nešťastní poplatníci!
Zatím, co všichni na Staroměstské raduici uve
žojí, padají na hlavy poplatníků utále větší
daně a dávky, řemeslníci a živnostníci pražští
jsoo aotlačování nedostatkem zakázek, bynoa
nadprodakcí tovární velkovýroby, přicházejí
na mizina — jako na Malé Straně, z níž se
stěhuje obyvatelatvo následkem nedostatku bytů
— — ale na Staroměstské radnici se uvažuje,
Když však jde o soukromé zájmy otců města
Prahy, 0,tu se dlouho neuvažuje, tu se jedná. Tu
jeden za drahým prodává své roality matičce
Praze,hezkyzčerstva,abynezmeškal.Ta„slo
vutoý a zasloužilý“ pan Habáček, jenĚ pro vnu
čku nahospodařil 110.000 sl. v době svého za
sedání na radnici, prodá hned své domy místo
držiteletví, ta elovutný předseda diplomové
komise dr Jan Vlček a jeho náměstek, malo
etranský obecní starší Hubáček, dají sl bes
uvažování odblasovat slaté záslažné medaile
královského hlavního města Práhy — —. lou,
to jde ne se sty, nýbrž s tiefol jinými včemi
všechoo rychle, bez uvažování.

Buď máte, páni otcové města, s armádou
„výtečně“ kvalifikovaných eil odborných, s pra
středků poplatnictva placených, tolik inteli
gonce, že můžete a máte j, a nei po
celé čtvrtstoletí uvašovati. Anebo tu inteligemai
nemáte, a pak na radnici nepatříte! Na volič
stvu jest, aby tu dělalo pořádek!

Dětskýdennevýstavišti.Hlučnýmifanfá
rami v denních listech pražských dlouho slav
nostně ohlašovaný „Dětský den“ na první ne

v



děli tohoto měsíce května ustanovený a na vý
stavišti pořádaný zvrhl se v jeden s oněch
podniků, kde nepromyšlenost, povrobnost, leh
komyslnost a bombog pořadateletva slavívají
přímo své orgie. Sozvati na výstaviště, plné
rozbouraných pavilonů i neladu, na 40.000 dětí
a na tisíce jich rodičů, nepostarati ae pro tyto
drobné návštěvníky ani o rohlík, neřku-li ona
pití, to snad dovedoo slavnostní výbory jenum
v Praze, když v nich zasedají universitní pro
fessoři, vládní a školoí radové a různé učené
hlavy, nevyjímaje ani pokrokové ženy 8 nej
modernějšími názory. Jest věcí nad míru trap
nou, ba odpornou, když něco podobného, jako
to, co minolé neděle na výstavišti bylo pá
cháno, pojmenuje se dětská slavnost. Má-li býti
dětskou slavností, když dítky hladové a žíznivé
bloodí spoustami prachu po výstavišti, nema
jice nikde věku svémo žádoucí zábavy přimě
řené a nemajíce, kde by ubaslly svoji žízeň,
pak s takovými slavnostmi si dejte pokoj!

Bade dbáno této rady na příšté a bude
v této věci docíleno nápravy? O tom, že lze
přece v Praze, kde jest po ruce vše možné,
docíliti úspěšných slavností dětských, nelze
přece pochybovati.

+ $
“

Praha v sáplavě bot. Hlavní ulice a třídy
pražské proměnily v poslední době valně svůj
vzhled v tom směru, že jsou zaplaveny pře
četnými krámy a obchodními místnostmi soboví.
Je to skutečně s podivem, že tak ohromné
množství krámů s tovární oboví v poslední
době rozbilo na pražských ulicích své stánky
— 8 podivem tím větším, že v Praze zrovnao
dobré výrobky obuvnické mousenebývalo. Dnes
na chodce nlicemi pražskými se ubírajícího ne
přestávají se šklebiti americké boty nejbizar
nějších tvarů, kolportované bůh ví odkad, a
ku podivu i kopované s velkou horlivostí. Po
dobně rostou krámy s ženskými klobouky,
které v tvarech nejkomičtějších vyskýtají se
na hlavách Pražanek, nevkusné, nemotorně vy
padající a křiklavě probarvené. Zdá se, že
dnešním dnem vládnou Prahouajejí obyvatel
stvem boty a klobouky; čím nevkusnější, tím
větší oblibě se těšící. Pohříchu, že tímto —
zlořádem množí se i úpadek vkoso, tak že o
prostotě, elegantních zjevech Pražanek nelze
skoro ani mloviti. Že s úpadkem vkoso ne
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všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi Králové.

(Založeno r. 1862).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Obrana.
. Katelíel, spíte? Způsobemnejdrenějším

ujařmojí fanatikové naši evoboda. Lidé, vyvc
lávající jsko dryáčníci hesla o svobodě, chřestí
přitom nepokrytě otrockými okovy, jež chtějí
vložiti na race i takovým katolíkům, kteří se
ani politické akce neúčastní, ale přece se od
važojí jíti aspoň do kostela. „Osvěta 1“ na
psala o ženách v kostele zpívajících, že tomu
„řádění nebeských koz“ musí se odělati přítrž.
Ve Zďáře docela děry se násilné pokusy, nby
miesionářskému kočžstvu byl zamezen přístup
do kostela a na kazatelno. Městská rada prc
testovala proti missilin a prohlásila jednodaše,
že neročí v případě missií za pořádek. Tomu
proh.ášení dobře se porozamělo, když při Fru
vých randálech před farou ani jeden strážník
ce neokázal, aby zjednal klid. Masaryzovský
„Čas“, který jindy jen plýtval bumanitou, měl
z násiloosti radost, až jejsokřikly samy evan
G-lícké „Hlasy ze Sicha“, které dne 15.dubna
uspsaly: „Nikdy nemůžemeschvalovati násilné

Sonny odpůrce, jel dnes již nikde nedosáhne svého cíle, a divíme se radosti „aso“

z demonstrací žďárských tím spíše, že o ně
kolik řádek níže sám zcela správné považuje
pořádání miseif za soukromou věc krabů du
chovenských a efrkevnických, do níž neslaší
jiným mícbati 8e.“ Nyní kladenská rudá „Svo

dříve vyhlásila naprostý boj

krokovci nesmí dopustiti, aby jejich ženy a
děti účastnily se náboženských obřadů. „Osvěta
Jido“, která jindy tolik burlivě bouchá do de
nonciantů, slibovala, že hodně zpranýřaje ty
osoby, kter) by se v Nechanicích súčastnily
missil. Není to revolverový nátlak na věřící?
Vždyť týž požidovštělý list se zároveň zlobil,
proč se otcové nezmohou na to, sby jejich
feny 8 dcerkami neúčastnily se missionářských
bohoslužeb. To má býti svobodva u toho listu,
který pranic nenamítá, když Sokolovny, zapla
cené také z katolických peněz, json propůjčc
vány k bohoslažbám ovaogaiickým!

Když propukla aféra Svatováclavské zá
ložny, bylo sarově útočeno na kněšstvo vůbec.
Kdykoli některý učitel pro hrubé porušení
svojí složební přísahy byl právem disciplinárně
potrestán, už pořádány četné echůze, na nichž
vytýkáno „klerikálům“ čmabem pásilnictví,
necitelnost, na nichž nám spíláno co nejhůře.

A co děláme po zřejmých oásilnických
výzvách protikatolických fanatiků my? Zda
nás probadí z liknavosti zřetelné vybrůžky a
stálé, soustavné Štvanice zavilých našich ne
přátel? Není radno zmožilým protestem proti
novověkým tyranům bájiti právo na nábožen=
skou svoboda? My si obyčejně po nejhorších
ranách povzdechneme nad lidskou nešlechet
ností; ale v praksi na důstojnou a vytrvalou
obranu činíme velice málo, ačkoli vidíme, že
8e nás nezastanou proti sarovosti ani listy ná
těru koaservativního. Katolický lide, vzhůra
všade do orgavisace, aby konečně přestal sviš
těti nad tvými zády bezcitný karabáč radých
a pokrokářských despotů!

Politický přehled.
Finanční náš ministr ryt. Bilinski v há

jení stanoviska svého votázce uherské sgrární
banky pro Bosnu nenašel ve sněmovně poror
umění, přispěchal mu proto ns pomoc (sám
předseda ministerstva bar. Bienerth. Pravil, že
vláda v záležitosti té nejednala lehkomyslně.
Zodpovědnost prý padá zde na společného mi
nistra financíBorisna. Sněm bosenský rozhodne,
má-li se bance odšati právo vyvazení půdy a
výkupu kmetů. Vymožeností (!)vlády rakouské
jest, že do správní rady banky této bade při
jat rakouský místopředseda a že pod vlivem
rakouské vlády vyjednává se 8 jistým vynika
jícím rakouským bankovním domem (snad ne
s Rothacbildem ?), čímž lze očekávat, že ra
kouský kapitál skoro rovným dílem agendy
banky se súčastní. Samé omlourání, které ne
důvěra poselstva k vládě nesvrátí. Na schůzi
Slovanské jednoty zástupci Jihoslovanů uvedli,
že zřízenímtétouberskébankyv Bosněsapro
dáno Maďarům 1,800.000 jejich rodáků. Z té
příčiny dovolávali se Jiboslované podpory 0
statních slovanských stran v boji bezohledném,
který jsou nucení vésti. Zástapci všech stran
v Slovanské jednotě soustředěných prohlásili
jednomyslně solidarita s Jihoslovany a slíbili
jim svoa podpora.

Ve sněmovně došlo také na náhradní zá
ložníky, kteří přes prohlášení, že v Bosně ne
hrozí už žádné nebezpečenství, byli nanovo do
Bosoy posílání. Na dotazy ze řad poslaneckých,
proč Be tak děje, nedostávalo se z minister
ských lavic odpovědi, ani když zoovu posl.
Šilioger naléhal na odpověď. Ye věci té podali
zatím pilný návrb soc. demokrati a něm. ru
dikálové. V debatě o pilnosti dostalo se k slova
několik poslanců katol. národ. klabu, Šilioger,
Záruba, dr. Horský, dr. Myslivec, Prokop, kteří
přednesli tu různé stížnosti. Pro pilnost návrhu
soc. demokratického, který však nedosáhl
dvoutřetinové většiny, hlasovali i poslanci čeští,
jihoslovanští, rasfoští a a0c. demokratičtí, pro
něm. návrh Ši. Stránského hiasovalu celá gně
movna, aby totiž nábradní záložníci byli co
možná nejdříve propuštěni; byl všsk přijat i
soc. demokrat. dodatek, aby se úřadům do
stalo řádného poučení, jak plnit zákon o udě
Jování podpor. Ministr Georgi alíbil, že na
podzim bude předložena osnova ©branného
zákona na základě dvouleté slažby vojenské,
dovolenou o žních ochotně poskytaje.

Dnem řepařů byla úterní schůze sněmovní.
Jednalo se o piloém návrbu posl. Rychtery,
Luksche a soudrahů, aby zvolen bylB2členný

pařské, O pilnosti návrbu rozhodne se až dnes
v pátek a jisto, že bude přijata. Piloost odů
vodňoval posl. Rychtera, Bergman, Luakesch
Udržala Šabata, který jako generální řečník
vyslovil se pro svorný postup všech řepařů
proti kartelům cnkrovarů, aby cena řepy sta
uovenabyla dlo oukernatostia cea oukro,žádá
za eníšení spotřební daně z cakra.

Doplňovací volby v městské skupině pí
secké a vysokomýtské skončeny opět neroz
hodně, čímž dojde k užší volbě. Na Písecko
jest nutná užší volba mezi mladočechem dr.

těpánem (607 blasů) a státoprávníkem red.
Sokolem (482hl.). Na Vysokomýtska bude užší

volba mezi nár. soc. dr. Hliňákem (667 bl) amladočechem šk. radou Metelkou (382 bl.). Jde
ta tedy mladočechům o krk. Slč. Tůmová dc
stala na Vysokomýtsko 261 hlasů, čímž nejlépe
prokázáno, že mnozí voličové neberoo svůj úkol
vášně, že se tu jedná také o legraci. — V Hor.
Rakoaslcb ve skupině venkovských obcí byli
vesmés zvoleni křesť. sociálové; v městské
skopině většina mandátů uhájili liberálové.
V hornorakonském sněmu, který má celkem
69 poslenvů, bude 37 křesť. sociálů; ve sněmu
solnohradském dle dosavadních výsledků bude
sasedati 16 křesť. eociálů, 9 liberálů a 2 soc.
demokraté.

Krise v Uhrách dosud neodklizena. Nej
lepší charakteristiku maďarských politiků kreslí
„Pesti Hirlap“, uveřejňuje výroky císařovy:
„Pan Jasth zase mi přednášel o otázce ban
kovní. Ale ten muž tomu nerszamí.“ — „Skoro
všichoi pánové, kteří ae přede mnoa objeví,
přijdou s otevřenýma rukama a chtějí koncesse“.

Slavnost opásání mečem, což jest offici
elním oznáním Mohameda V. za sultána, tedy
jako koronovace, odbyla se klidně. Všechny
zprávy uasvědčojí tomu, že 80 vše nalézá ještě
ve stavu kvašení. Vraždění křesťanů v Malé
Asii a zakrývání těchto událostí se strany Tu
recka jest smutnou stránkou veřejné správy
v říši torecké. Válečný aoad v Cařihradě vy
nesl nanovo 26 rozsudků smrti.

Z činnosti katol. spolků.
Vys. Mýte. Konterence důvěrníků a stou

penců strany koná se v neděli 16. května 1909
ve Vys. Mýtě o 10. hod. dopol. „u Zlaté lýry“.
Řečník posl. dr. Jos. Myslivec z Praby.

Nová Paka. Dne 25. dubna 1909 odbý
vala sdejší katolická vsdělávací jednota valnou
hromadu, z níž vyjímáme následující: Výborových
schůzí v r. 1908-9 konáno 16, spolkových 9, ve
řejná 1 a tábor lidu. Divadelních ber dáváno 6,
čtyři po dvakráte a zdařilý ples. Z časopisů od
bírány: „Obnova“,„Týden“, „Naše Listy“, „Právo“,
„Pravda“, „Stit“, „Meč“, „Práce“, „Křeať. dělník“,
„Slova pravdy“, „9v. Vojtěch“ a půjčován nám
„Čech“. Kromě toho odbíráby knihy pončné a
zábavné a četné brožury. Knihovna čítá 681 avasků.
Knihy vypůjčeny 2175krát. Celkový příjem roční
byl 1402 K 92 h, vydání 920 K 20 h, čistý sisk
482 K 72 b. Do výboru zvoleni pp. Jan Křížek
et., Jan KHžek ml., Ant. Kynych, Jan Malý, Jos.
Pavlovec (knihovník), Fr. Salfický, (jednatel), Jos.
Sucharda, Frant. Urban, P. Jos. Vomočil (místo
předseda), Záhejský Frt. (předseda) Náhradníky:
Jan Vitvar, Jos. Malinský (2. knibovník), Jarosl.
Franc, Jan Mádle. Revisory účtů: Karel Sulc (re
šisér div.) Frant. Vít. Přejeme jednotě a avl.
zvolenéma výboru plného zdaru.

Čáslav. Dne 25. dubna t. r. pořádalzdejší
křesť. sociální vzdělávací spolek v místnostech
hotelu „u Modré hvězdy“ večer zdařilou přednášku
pro své členy a příznivce, k nít pozval alečau B.
Dobruskou z Tarkovie u Podhořan, která promlu
vila o cestě do Lurd a vyličovala nyaější stav a
rozkvět toho poutního místa. Velice zajímavě u
váděla celou cestu, všechny země a města, kudy
s ostatními poutolky projížděla, rozmarně dotýkala
Be též obyčejů, mravů a způsobů šivota těch oněch
zemí. Líčila překrásné krajiny alpské, až dospěla
ve své feči ku předmětu hlavnímu, totiž k pout
nímu místu Lurdům ve Fraocii. Zde amínila se
povšechně o Francii, že docela vypadá jinak ve
skutečnosti, než jak nám ji naši nepřátelé barvami
až příliš pestrými malují. Země ta jest daleko či
roko jednotvárnou, někde až oudnou rovinou, kde
pěstoje se pouze víno; jiných plodin polních tam
málo znají; takže není nikde viděti pšenice, šito,
Ječmen, oves atd. jako u nás. Venkov jest velice
cbatrný a ubohý ; stavení jsou namnoze kryta došky
nebo šindelem, někdy ve vesnicích bez oken, nebot
rolníci na venkově musí platiti s oken daň Cel
kový dojem venkova jest smutný a jest to tedy
veliká odvaba od toho líčiti krásně Francii, kdo ani
tam nebyl a noviděl ji ve skutečnosti. Poutnické
místo samu t. j. Lurdy leží v krajině romantické,
skulnaté na hranicích Francie a Spenělska. Vy
ovětlovala podrobně původ, vsnik a vzrůst toboto
poutního místa, kam putují ročně sta a tisíce
poutníků křesťanských, ba i nevěrci a jinověrci
sajíždějí tam sblédnouti na vlastní oči blahodárný
účinek milosti Baší. Líčila veškory ceremonie cír
kevní, jakož i postap praci všech sřísenců sla
žebních, postavených k ošetřování nemocných tam
dlících. Vyvrátila nesmysly a pomluvy d,
které dodnes naši nepřátelé rozšiřují za ú
snížení a potapaní tobolo památného nlata, Za za
Jímavou předcášku. kterou s živýmo al mem 17VU modon



sábava, při níž účinkovale spolková hudba, Kóš

Bi bylo více takových sdařilých přednášek! Zdař
Bohuslavice. Krásnývečer zažil náš spo

lek Václav dne 2. t. m. Přijeli k nám tamburaši
katol. jednoty královéhradecké, kteří nás pobavili
překrásnou budbou jihoslovanskou. Jeinotlivá, sna
menitě přednešená čísla byla sledována s napiatou
pozorností. Též naši ochotníci se činili zdatně ob
veselnjíce obecenstvo dobře pochopenými sólovými
výstupy. Sál byl návštěvníky přeplněn. Děkujeme
srdečně bratřím královébradeckým za jejich ochotu,
8 jakou k nám spěchali. Připravili nám zábavu
překrásnou. Zdař Bůh!

Mladotice m Romova m. D. Skupina
sdružené mládeže zdejší sehrála 2. května t.r. di
vadelní představení „Tatíčků návrat“, děj ze soci
álního ovzduší naší doby. Učinkující, ač vesměs
byli poprvé na jevišti a kus sám je dosti těžký,
zhostili se úloh svých veli.e zdařile, jak svědčil
dlouhotrvající potlesk a úsudek odborpiků. Upřím
né díky vzdáváme vldp. Frant. Kašťákovi za jeho
oávětěvu, jež uvítána s nadšením. Vidp. farář
svým milým jednáním získal si láska všech. Dále
děkujeme dp. K. Blábovi, katecbetovi, za jeho vý
datooa pomoc, dp. M.Kloudovi zu zaslané vstupné,
skopině sirákovské za vpravdě nezištnou ochotu,
jakou nám projevili půičením jeviště. Všem účast
víkům z Rooova, Závratce, Pařlžova, kteří v tak
hojném počtu se súčastoili, srdečné „Zaplať Pán
Bůb.“ A nyní k tobě, mládeži naše milá: Vytrvej
na započaté dráze, buďte svorni a milujte se bra
trsky! A když vás vidím, jak celodenní prací zna
vení přece dostavujete ee večer ke kříži a pějete
ty krásné písně ku poctě „Královny máje“ a když
na rozchod zablabolí jako by slib Bpola 8 prosbou
„Národ náš věrný víře vždy zůstane: Dědictví
otců zachovej Pane“, tu srdce zachvívá se blabou
nadějí, že v milené naší vlasti vzejdou nám doby
lepší, když mládež naše půjde avorně a statečně
vpřed pod prap.rem Kristovým.

f TADLLAVÁz
studentská
a spolková

v provedení uměleckém doporu
čuje při cenách nejpříznivějších m

J.P, Lanobans,
c. a.k. dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).oSamu E E

Zprávy místní a z kraje.
Pořad visitační cesty Jeho Exce:lence

nejdp. biskupa dra Jos. Doubravy: Vneděli 16. a
a v pondělí 17. května v Libštátě, večer vždy
v Lomnici o. Pop., 18. května v Nové Vai n. P.,
k večeru odjezd do Hradce Králové.
-| Správy dlecésní. Ustanoveníjsou: p Jos.
Šeda, zat. katecheta v Novém Bydžové, za katechetu
do Hronova; p. Ant Gréger, katech. v Pardubicích,
za katech. do Přelouče; p. Frant. Boštík, kaplan
ve Všestarech, sa katech. do Pardobic; p. Frant.
Pěter, administrétor v Žirči, za administr. do Velké
Borovnice; p. Fr. Klusáček, koop. ve Zrači, za ka
plana do Všestar; p. Váci. Mazač, koop. na Pou
chově, za koop do Oubyslavic; p. Šavrda, admi
nistrátor, za kapl. v L'tomyšli; p. Jal. Váňa, ka
plan, za administrátora v Č. Heřmanicích; p. Fr.
Herwano, kaplau v Nových Dvorech, za kapl. do
Záboře. — V Pánu zosnul: p. Frant. Košťál, farář
ve Skuhrově, + 8. května 1909 (aar. 1857, vysv.
1881). — Uprázdněná fara ve Skahrově, jare
patron. ad tempus goiescente lib. coli., od 13.
května 1909.

Na katolický sjezd darovali:Katol.jed
nota „Svornost“ v Přelouči, Křesť. sociáloí spolek
v Čáslavi, Katolická jednota v Chrasti po 10 K.
Jedovta batolických jinochů a mužů „Václav“
v Bohuslavicích 5 K. Vid. duchovenstvo vika
rátu Chrodimského K 142—. Vid. da
choveastvovikariátu Kopidloského K 128
(vldpp: vikář Tichý 80 K, po 6 K vldpp: Vašátko,
Dvořák, Nechvátal, Pánek; po 6 K vldpp.. Vinteru,
Němeček, Kobout, Kraus, Klepl, Kuhn, Okroublický,
Valenta, Mencl, Láska; po 3 K dpp: Pavlišta,
Doletal, Solnička, Sychra, Bradáč, Koap, Kulbánek,
Nožička). — Vid. dacbovoustvo vikariátu Lit o

%

myčlského 19 K (se dřívo jiš splacenýmia
osnámesými K 100 celkem K 119— po 5K
vldpp.: Balcar, Filip; po 3 K vldpp.: Blažek,
Šavrda; dp. Laštovička 2 K, dp. Kaeafirek 1 K) —
Dp. J. Enderle v Sadské 4 K, dp. Šandera v Rych
nově o. K. b K, dp. V. Sál v Lánech n. Důlku
2K. ZaplatBáb!—Vysocedůstojnépány bisk.
vikáře, kteří dosud ve svých traktech sbírku
nevykonali,snažoě prosíme, aby tak dobro
tivé co nejdříve v zájmu dobré věci učinili cir
calando se sběracím arcbem. Jinýzpůsob
— dle nabyté zkušenosti — setkává Be8nezdarem
sbírky. Prosíme, aby příspěvky pro ušetření porta
zasllány byly cheky č. 1701, znějícími na jméno
„Antonín Hrubý v Hradci Králové“.
Cheky ty zašle na požádání Biskupská knihtiskárna
aneb Přípravný komitét sjezdový. Spolu snažné
prosíme, aby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy
jen na sjezd a nebylochekem tím ani tiskárně
ani komukoli jinému placeno; vzoikajít nám jioak
nesnáze veliké v účtování.

Oslava slovomského básníka Hvle
zdoslava v Berromeu. JakkolivbásníkHvie
zdoslav (pseudonym Pavla Országha) má takový
význam pro ujařmenou Slovač, jako pro nás Sv.
Čech, přece jméno jeho neproniklo daleko za bra
nice Slovenska. Ba letošní jeho 60:eté narozeniny
prošly v Čechách téměř bez povšimnutí. Ačkoli
Hviezdoslav byl odchovancem maďarských gyni
nasií, psal již jako jinoch vlastenecké lyrické básně
slovenské, prohřáté vroucím, nadšeným citem. Nej
více svých stkrostných plodů uložil do pečlivé ří
zených „Slovenských Pohladů“, o nichž v Čechách
mimo duchovenstvo málokdo co ví. Jebo básně dýší
zanícenou zbožnosti, láskou k přírodě, vnášející,
oslnivou faotasií. Vrcholem jeho tvorby jest bo
lestná epopej z utrpení slovenského lidu „Hajní
kova žena“. — U nás ovšem obrací se raději po
zornost k francouzským ubohým fraškám a k pře
kladům krváckých dete.tivních románů než k ve
likým pěvcům abratřeného lidu. A přece — máme-li
Slovensko vřele miloveti, musíme je napřed dobře
pozoati. Skromnému pěvci tatranskénu platila pě
vecká akademie, kterou uspořádali chovanci bisk.
Borromea minulou neděli. Nadšenou cbvalořeč na
zásluby Hviezdoslavovy přednesl septimán Novotný.
Pěvecká a hudební čísla byla piloě nastudována.
Návštěva akademie byla tentokráte alabší, čehož
se zřetelem na újel alavnosti jest litovati.

Schůze městské rady dos 10. května.
Cirkulář okresního výboru v Hradci Král. stran
přivzetí ku komissi o povolení neb kollaadování
obytných staveb byl vzat na vědomí. — Instrakce
pro nosení revolverů slažebních městskou policejní
stráží byla scbválena. — Výkaz pokladní botovosti
ze dne 26. m. m. u schválení p. Jos. Hameta,
jako nájemce živnosti hostinské v domě čp. 249
p. J. Štandery, byly vzaty ns vědomi. — Schvá
leno bylo, by do odvolání nadační hroby ošetřoval
p. Jos. Rezner, hrobník na Pouchové a aby hroby
osob, zasloužilých o zdejší město, byly nákladem
obce opraveny. — Žádosti za místo hrobnika oa
hřbitově Novobradeckém zašlou se tamníma far
níma úřadu ku dobrozdání. — K šádosti okres.
výboru vytýčí se staveniště, určené pro novou ba
dovu všeobecné veřejné nemocuice, měst. techn.
kanceláří. — Organisaci soc. dem. v Hradci Král.
propůjčí se městeké divadlo na neděli, dne 23.
t. m. k veřejné schůzi. — Panu V. Vocelovi, ho
telierovi, udělí se povolení ku zřísení zahrádky
před hotelem „Corný kůň“ za obvyklý poplatek.
— Panu V. Rejcblovi, staviteli, udělí ae povolení
ku stavbě dvoupatrového domu oa par. č. 157-8
v bloku O v Poapišilově tř. a kuratoriu městského
prům. musea povolí se stavba musejoí budovy oa
levém břehu Labe. — | Výkaz činnosti policejní
stráže v dubnu t. r. byl vzat na vědomí. — K žá
dosti okres. výhoru budou t. zv. zdržovací lístky
t. j. stvrzenky obecního úřadu Da deponované u
něho knížky čelední svěřovány okres. ústavu pro
zprostředkování práce a služeb za účelem dalšíbo
jich doručení službodárcům, by v evidenci mobla
býti vedena uprázdněná místa služební. — Jednotě
státních sřízenců povolí se výlst do lesa „U ad)né
boudy“ dne 4. event. 11. července t. r. —

Divadlo. Společnost pí Procházkové-Malé
dobývá si čím dál tím více sympatií v obecenstvu.
Škoda, že pokročilá smisona není jiá tak příznivou
návátěvě, která někdy je slabá; jindy divadlo bývá
velmi slašně naplněno. Z posledního týdne zazna
monati dlažno „Bobří kožich“, výtečnou komedii
od Hauptmanna, ve které excellovata pí ředitelová
i její partner p. Dobrovolný; zejména však výteč
ným byl p. Čepela v úloze nahluchlého falobce.
V neděli za apoluúčinkování „Tyla“ provedena
byla v městském Klicperově divedle Vrchlického
„Godiva.“ Myšlenka hry sama o sobě není velká
a rozhodně nestačí na čtyři akty. Byla by to
pěkná povídka, zvlášt v rouš3 básnickém — ala
dramaticsého účinu nemá. Výstup, kdy Gudiva jede
na koni přes jeviště, byl vekutko trapný. Vador
těmto slabostem měla hra úspěch zásluhou hrají
cích a bylo až ne podiv, jak čestně naši ochotníci,
zvláště p. Drořák, se drželi. V pondělí byla „Ana
Kareniua“, ve kterém výkoo pí feditelové daleko
zastínil heroinu býralé východočeské apolečnonti.
V úterý „Lešetínský kovát“ naplnil dům — suad
přitáhl snárodnělý sujet. který ce publiku oči
vídné líbil. Ve středu „Chansonetta“, fraška, které

ne člověk jem směje, nechávaje stranou všechno
kritisování. Dr. Algwis.

Za příčinou čištění úředních míst
ností e. k. bormího úřadu v Hradci Král.
nobudou se ve dnech 21. a 22. května 1909 t. r.
peníze ani přijímati ani vydávati.

Záložníúvěrní ústav v Hradel Král.
Stav vkladů 80. dubna 1909 celkem K 22,980.716:93.

Zvláštní péče © nepormšemost pe
čívatla. Píše se nám: Letos byly jeme nuceny
častěji domluviti mlékaři ze Světí, protože hodnota
mléka málo odpovídala jeho ceně; nebylo též
dbáno náležitě čistoty. Naše domluvy však neměly
účinku; oaopak jako na posméch přineseno nám
daes (18. t. m.) mléko 8 utopenou domácí myší.
— Dvé hospodyně královébradeoké.

Ryn Heliův mezí smrtelníky. Syn
boha Slunce snížil se blaboskloaně k synům zem
ské broady a na oslňujícím voze baroumské re
klamy objíždí své věrné poddané, kteří ve své
oddanosti ani si netroufejí volně něco myeleti proti
jeho vexutku čČarodějněspletené filosofii. Už se o
tomto velilkánovi napsalo velmi maoho, ale přece
jenom důsledaě jeho přátelé opomíjejí do charakte
ristiky jeho tvorby vplósti některé květy plné nepo
chopitelaého mysticismu, učkoli syn Heliův (jak
se sám nazval) jest básníkem realistickým, mužem
až příliš určitých, ba siláckých slov. Jistě tedy
uvítají z lásky k velikému srdci Macbarova jebo
ctitelé drobnou mosaiku, jež doplní charakteristiku
jeho básnických perutí. Jsou ty zapomínané okol
nosti sice pro norm ního myslitele tvrdými oříšky,
ale rozhodné zasluhují luštění věrných jeho ctitelů.
— Hned s počátku narážíme na nesnáz, jakým
stračoým a přece výstižným slovem si přeje Ma
char nazvati samu podstatu svojí umělecké práce.
Jeinou totiž napsal, že je „také aristokrata kas“
(tedy kavalír), jindy napsal o sobě, že jest klac
kem (tedy hodné ponížené) a naposledy zase
vzletně se nazval synem Holiovým (ačkoli předtím
napsal v příčině svojí osoby, že Co 88 8 čertem
narodilo, to kříž dělat nenančíš). A teď píše
ne jsko „Aristokrata kus“, ale jako demokrat
celý — úplně rudé zbarvený. Moderní analyti
kové, přikročte k nesnadné práci, 'smíchejte
všecky ty vlastnosti dohromady! Co se vlastně
z toho vykvasí? Věru jeden z nejtěžších filoso
fických problémů. Spíš se až dá vysvětliti, proč
do Hradce byl pozván přímo Volnou Myšlenkou
a nikoli specielně masarykovským pokrokovým
klubem. Básník ten, uctívaný hlubokými pokleky
atrany masarykovské, totiž jednou přece ve svém
orlím, volném vzletu velice narazil, když 8e jed
nalo o existenci Herbenovu. Tém masarykovcům,
kteří souhlasili s jeho dříve proneseným míněním
o Herbenovi a kteří později se rozpaxovali zmé
nit svůj názor dle povelu téhož Machara, vyčatl
Machar slodějství listin, objevil v jejich stfedu
„moralistní bestii“, nazval některá jejich problá“
šení „svinstvem“; a když Masaryk obrovský Spor
svých poddaných a přátel utatlal způsobem pří
čicím se vlastním jeho realistickým pravidlům,
epráskl na svém trůněpovza »šený básník 4 prorok
Macbar rukama; napsa! na adressu Masarykova
o straně jeho v samém „Čase“ tohle: „Myslíš, že
Be najde v království Českém v kterémkoli okresu
nějaký volič, který by uznal, že takový štít může
býti ochranou jeho práv a který by dal blas pří
alušníku této straoy? . . . Nikdy jsem nevěřil, še
takový shbnilý kompromis jest možným v aší
strané pod auspiciemi mých přátel.. - Byla to
zkouška z pokrokovosti, bumanity 8 chová-li, 1
z Českosti strany — a strana propadla v oí ba
nebně“ Zároveň prohlásil, že přestává býti členem
té strany. Nešťastný Al. Hajn totiž suažil se mu
předtím připražiti volná křídla tvrzením, že Machar
chce říditi politika, které nerozumí. Proto nea:
divu, že M. ze strany vystoupil, ta však zůstává
nerozluštitelnou záhadou, proč v orgáně téže strany
M. dále tepe a kárá příslaáníky polit. stran jiných.
A zase jiný problém! Masaryk, nejoddanější přítol
Macharův, 80 prohlásil za „učedníka Ježíšova“ a
pochlubil se, Co všecí) pro křesťanství učinil.
Machar prohlásil za nejtřpytnější hvězdy na obloze
slovanské Tolstého, Masaryka a — Sienkievioze
(antora díla „uo vadis94) — nu a pak nasval
křestanství „jedem z Judey.“ Hvězdy tudíž snad —
otravují také? Záhada! Vypichuje episody ze ži
vota jen některých papežů, ač už jich byla dlouhá
řada. A natéců jednotlivých příkladeci „dokazuje“
úplný jed. A zase podivně! Na pf. matkovraha
Nerona chválí, ale papežům nemůže vdpustiti
nejmeněl stín despocie. Ovšem jest tolik opatrný,
že oyní při přednáškách nefekna, proč jea z toho
„jedu“ neučinili bojivý lék ani evangelíci uni Ma
garyk, proč „jed“ zůstává „jedem“ 1v rukou „če
skobratrských pobrobků.“ Přitom však nenechává
M. záhadným svoje náboženské vyznání; nezapřel,
že vůbec v Boha nevěří, ala také nsvysavětlil, proč
ani Masaryk ho k nějaké víře nepřivedi. Ale tu
zase vótší ješté nesnáz! Ačkoli dávu» V Božství
a spásu Kristovu nevétil, najednou 83 přiblížil
8 úzlonou k bierarezovi: „Vaše Eminencí, váš 8pá
sitel...“ Prorok dlacbar také dovedl be svého
nadoblačného trůnu zkritisovati dílo oepohodiného
pokrokáte dra. Cbalupného o Havlíčkovi dříve,
než bylo na světlo vydáno. A takových temných
problémů na slunném voze Heliova krasojesdce
naleznete při bedlivójším postřehu ještě celé tucty.



Další repertelre společnosti IH.Pro
eházkové-Malé. V sobota (15. t. m.): Chudá
holka; v neděli: Pražské děti z mokré jětvrti;
v poadělí: Denisa; ve středu: Jedenácté přiká
zání (čestný večer p. Čepely); v pátek (20 £ m.):
Páni doktoři; v sobotu (31. t. m.): Terna.

Na vzdělání českých dítek dolme
rakouských v jasyku mateřském přis
v dubau 1909 spolku „Komenský“ ve Vídni IIL/8
Strobgasse 46., který vydršuje 8 obecné školy,
čkolu pokračovací pro účně o 3 odděleních, 2
opatrovoy a 6 škol jazykových o 14 odděleních
P. o. Hradec Králové: Hradec Králové: Luterův
ústav 3 K, Professorský sbor c. k. gymoasia 10 K,
Spořitelní a záložní družstvo I. vševb. jednoty
úřednické 20 K, Prof. J. Miksa jménem II. třídy
dívčího lycea 10 K, Dr. L. Brtoický, gymn. prof.
20 K. — Plotiště o. L „Sokol“ sbírka při před
nášce o Komenském 1306 K. — Hrádek. Jedoota
„Třebízaký“ ze zábavy 3 K, Povedený čtverlístek
sa masopustního medvěda | K. — Kukleny. J. V.
Balcar 2 K. — Třebechovice. Učitelský sbor 11 K.

Zdroje příjmů pre Komenského.
Čtvrté číslo časopisu „Komenský“, který vydává
spolek „Komenský“ ve Vídni III /3 Strohgasse 45.,
přináší přehled, kolik z kterébo okresu v zemích
českých v minulém roce bylo věnováno pro české
školství v Dolních kakousích. Statistika tato je
velmi zajímavá, tím zajímavější, še u každého
okresního hejtmanství vedle množství darů připsán
je počet příslušníků z okresu toho ve Vídni.

Článek má býti ponze námětem k úvahám, jek
sbírky npraviti, aby příspěvky na České školství
dolnorakouské byly stejnoměrně rozděleny a aby
také odpovídaly potřebám, které neustále rostou.
Zmíněné číslo „Komenského“ zasláno bude kažř
dému, kdož o ně požádá a zašle poštovné 10 bal.
— Z politického okresu Král. Hradce jest ve
Vídni příslušníků 4147 a v roce 1908 „přispěl
okres ten na vzdělání dítek svých příslušníků ve
Vídni v mateřském jich jazyka 208431 K.

Nechanice. Učinil jsem ve avých článcích
malou přestávku — a to proto, poněvadž sám pan
Vančura si toho také přál. Prý již těch novivát
ských polemik je dosti — a zvláště takových,
které těžce dolehaly na kůži nedotknutelné jeho
osoby. Já to však neočinil k vůli jeho pokynu —
mé opozdění mělo svoji zvláštní podstatnou pří
činu. — Své referáty rozdělil jsem totiž na jed
notlivá jednání, a rozumí 8e, še páté a konečné
jednání jsem jako svědomitý reportér hodlal uvésti
DAscénu 8 výpravou — ano musil jsem učiniti i
malou proměnu, poněvadž se mi z našeho kandi
dáta Mladočecha stal pravý (prý!) agrárník —
který dovede hájit, ať 8i je to jiš program mlado
český, agrárnický, sociálně-demokratický, pokro
kářský, národně-soc., a když bude potřebai „kle
rikální“, jmenovitě když by to žádný neviděl. Jen
když z toho něco bude! A nyní ještě několik
posledních slovíček k „Zaslánn“ p. Vančury ze dne
5. února 1909. Předem — nešli poručím k to
muto pátéma jednání vytáhnouti oponu, prosím své
čtenáře, aby prohlédli znovu celý můj divadelní
kue s posoudili, jské máme v naší lidské společ
postí charaktery! — A nyní opona vzhůru! Vá
Šené posluchačstvo prosím, by saujalo svá místa.
Ve čtvrtém jednání dovolil jsem si apelovati na
pány členy okresního výboru v tom směru, by
tejemníku V. byla přibrána výpomocná síla, anebo
aby mu poradili, by si bleděl jen prací okresní
kanceláře. Nevím, zdali o záležitosti té bylo jed
náno; ale nebude-li mých slov slyšeno, začnu s ta
kovými referáty v denních listech, které tytos ra
dostí budou uveřejňovati| No -víte, že to vaší po
pularité poslouží. — Dnes, v posledních právě
dnech, kde byl opět „s důvěry“ zvolen do výboru
zemědělské rady, zvolme ho ještě s důvěry do
semského sněmu a do rady říšské, opatřme mu
uějaké stálejší místo u Slavie — domácí funkce
oprázdněné dejme sluhovi Matějovakému, a aby se
nám práce v kanceláři okresního výboru nezasta
vila (je prý tam moc práce), opatřme ještě jednobo
okresního tajemníka a slubu č. 3, dejme jim peasi
— a bude navšdy pokoj lidem dobré válel Je
pravda, že okresní tajemníci jsou věude dobře
(ne jen snad u nás) sapracoraní, ale aby byli
zapracování „do věcho“ tak, jako náš tajemník,
to nebude asi nikde, v tom jsme zajisté jedinci!
A co to dělá? Všecko „důvěra“ s velkým D. —
To máte jako s naším panem měšťanostou Raší
nem. Ten má taky takovou „důvěru“, kterou
jsem jit vylíčil v tomto listě dne 2. dubna t. r.
A pan tejemník Vančura? Ten, prosím,minulého
roka při obecních volbách získal si takovou dů
věru, že musil sám osobně a p. Maděron pro obapolné
zvolení agitovati. Ostatní jeho kolegové kandi
dáti — ti že volent býti nemusí, což se také
stalo. — To vám byla taková silná „důvěra“, že
když oposice podala proti volbám protest, usnalo

ré c. k. místodržitelství za dobré ve všechsborech volby zrušití — a nařídilo volby
nové. Nyní čekáme jen, jak zachová se v té věci
c. k. okres. bejtmanství v Hradci Králové! Podo

Gen poaze, že pp. Rašín a Vančura chtí, abyuhé volby provedeny nebyly. To všecko je jen
důvěra; ti, kdož jsou jí pověření, jsou osudemvy
bládnuti k tomu, aby poddasým svým kralovali
defiaitivoě. — O tom jindy! — Ohoe-li ee státi
Běkdo delegátem do seměď. rady, obejdou se

osobně voliči, a cítíme-li, že v nějské
venkovské besedě nebyli přísnivé přijati, dámo
takovým besedníkům na vědomí, že jsou pro právo
volební nezralí. Nato svolá ibned valoou hromada
hospodářaký spolek,
houpal několik let, svolí se pět volitelů — a vemte
to tak anebo onak, máte to „lautr a farť* samou
důvěru! No prosím! Když s drahého sboru chce
se nechat kandidovat do sbora třetího, to nelze
přece jinak pojmenovati než důvěrou. — Anebo
— „když ucítí, že by nebyl do zastupitelstva volen,

poděkuje se z městské rady, aby se mu nemoblo
státi neštěstí, že by mu voličatvo samo od tekové
fankce pomohlo! Nyní prý bude víc v Praze než
v Nechanicích! Veliká škoda! Ach, přeškoda, že
neumí „eště“ německy! Uí se na to těším jako
nebožtík Kovanda na placky, až náš nadělovék
bude v Praze, a já ho tam badu moci « naším
dědečkem (kterému má co nejvíce děkovati) na
vštívit. Já ho tak té etraně agrární přeju — te
ani některý ten agráraík jí ho tak nepovinšuje.
Achich, to je pracovník! A copak až 86 „šapra
cuje“! Až bo teprve poznají!? S Jeho Excelleací
Práškem — (to se už znají od pohřbu Kubrova;
že pane tajemníkn? Škoda, že je náš dědeček
p. Taichman už tolik starý — ten by se vám
hodil 3a sekretáře k té malioraci, a byla by to
také jaksi odměna, kterou ekutečně si zasluhaje.
Nejhůř bude, až se s vámi budeme louét. Roz
hodně uspořádáme vám večírek na rozloučenou.
Já už to všecko vidím; to bude ale! A zvláště ty
vače bylo by potřebí všecky zachytit, aby ani
jedna neukápla! Bylo by nejlépe je do nějakého
hrnce nachytat, a pak hermeticky uzavřít, aby
ném to nevyschlo. Ty vaše slzy budou jako ta
vaše pravda, jako ta vaše nezištoost, jako to vaše
krásné přesvědčení a jako ty vaše bratraké ao
kolské idey! — Docela se tiše povídá, že také
„Hlabol“ a „Jednota divadelních ochotníků“ se
súčastní onoho večírku na rozloučenou za to, co
Jste pro ně všecko udělal! Navrhuji vám, abyste
spáchal zase nějaký pamětní 8pis. [ maě jako
zpravodaji 86 bude moc p> vás stýskat, poněvadž
nebndu mít hned tak drubého, jenž by novinářský
tisk tak zaměstnal, jako vzácná osvba vaše. Co
vám sávidím, jest to jediné, že se nemohu naučiti
Šetřit jako vy, vždyť všude, kde je třeba, jezdíte,
utrácíte peníze pro dobro svého milovaného lidu
a po všech těch výletech a spotřebě rodioné si
tak pěkně finančně stojíte! — Tenhle „recept“
byste nám tady mohl zanechat. Nám by stačil;
vy ho v Praze už potřebovati nebudete, neboť
Praha jest zvyklá na siločjší dávky. Ostatné vám
pan Prášek poradí.

„ „Starost ©nechanický hřbitov. Měst
ský úřad v Nechanicích podal žádost, aby z dů.
vodů zdravotních byl zřízen nový břbitov v Ne
chanicích. Řízení o tom konati se má na hřbitově
nechanickém dne 17. května 1909 o 9"/, hod. do
poledne. Chce tedy Bohamilek mermomocí prodati

pole, nahradit si fankce, kterých se vzdal vo městě,
odraziti nám venkov, který si zařídí svéhřbitovy.
Je prý ma nakloněn shůry p. okresní fysik. Po
dotýkáme. že o mrtvé postaráno v Nechanicích
dosti, ale o živé nikoli; obecní škola pro mládež
Jest chatrným barákem a škola měšťanská povážlivě
praská a je tan plovárna, Nečistotyve městě dosti
— jámy a žampy někde ani nejsou. To 80 nevidí
— ale hřbitov, ač při poslední komissi za dosta
tečný uznán — má býti nový. Máme ještě málo
přirážek—nová sbytečnávěcse má říditi.Někdo
chce draho prodati pole a někoho mrzí, že o po
břbech k nám jdou ještě do Nechanic lidé. Ze
ptejte se v Liběanech, kam s novým břbitovem
přišli! Po komissi uveřejníme vícel

Z Chradimě. Celé Chrudima okolí čelí
stráty Jednoho ze avých nejlepších synů, advo
káta dr. Jos. Sýkory, který zemřel 6. t. m. v 64.
roce věku svého. Byl právníkem obratným; s jeho
jménem setkáváme se v různých vlastene:kých a
dobročinných spolcích, přemnohé blabodárné zří
sení města Chradimě děkuje mu za svůj původ
a na rozkvětu města měl oemalého podílu. Čest
budiž památce jeho — odpočívej vpokoji [

„ Prahnízde kesů chradimských po
výšilo svého milého kosa Kacafírka III. a kosa
Balakvardu do stavu šlechtického 8 titulem fon
a sice 8 prominutím zásluh, veškerých tax a při
rážek. Povýšení toto nabývá právoplatnosti ve
středu, která připadla na čtvrtek dne 6. květos
o 8. hodině večer. Od této chvíle sní jméno
Osluvenců: Kos fon Kacafírek III. a kos f:n Sala
kvarda. Oběma těmto vyznameneným provolává
Svrohovaný, Neomylný a prov. Nesmrtelný Obrkos
se svými šaršanty a ordinárními kosy hlučné:
„Klap!“ Co nevidět zabájena bade středa mimo
řádná ku poctě obou oslaronců v hotela „U Modré
nešťovice“ v Hradci Králové. Klap!

Nová Paka. Doy 6.—9. května t. r. sů
stanou nám milou a vážeou upomínkou na J.Exe.
újdp. biskupa, jenž savítal k nám na své visitační
cestě z Pecky. Za krátkého pobyta srého mesi
námi sískal si srdce každého dobrébo člověka a
zvláště mládeže, jejíš opravjovým přítelem a lask.
duchovním otcem se osvědčil. Kdopříležitos: měl
slyšetí vřelá a v pravdě otoovská slova našeh>
njd. arcipastýře a sesnati jeho obledapiné taktaf
Jednání, musil přisvědělti těm, kdož jadroým, ale
pravým způsobem posoudili jednání místního za

stapitelství obecního s místoí škol rady. Nelze
opakovatí slov těch, ale to říci dlužno, že solení
mladíčkové aneb lidé, jimž zášť saslepaje oči, též
dovedou jednati tek, jako by neznali pravidel
slušnosti a společenského taktu. Má-li býti směro

aja pro nevítání vysoce postavené osoby, jakoiskup, jenž přijíždí do osady ne za politic
kým posláním, ale za vznešeným cílem dachov
níbo povznesení a posvěcení, že jinde také tak
„taktně“ se zachovali a svého pastýře nevítali,

úkonů církevních užívá k politickým účelům, pak
ti, kteří na této základně postavili obhájení svého
stanoviska, ukázali, k jakým nejapnostem se muší
člověk moohdy uchylovati, aby svému protinabo
ženskému cítění mohl dáti průchodu. Nejsou jenom
pokrokáři u nás, také i jinde jsou hlavy města,
Jimž jest „klerikalismus“ koníčkem, dobrým ta
hounem, který dotáhl je tam, kam dlouho sapělo
jejich dychtění. Ale tam řekli si: „My nezasta
pojeme jenom pokrokáře, nás pesvolili jenom
„taky katolíci“, ale lidé k víře upřímné Inoucí,
jimě biskup něčím víc než hlava obce; a těch
jest u nás většina. Proto slušaost i povinnost
káže, bychom jejich city respektovali a třeba by
chom sami, když leckterého poslance boucharona
dovedeme vltat a přátelsky s ním ruku tiskasat,
necítili potřebu vítati toho, jenž nástupcem apo
štolů jest, přec zlehčovati city nábožeaské většiny
obyvatelstva uesmíme.“ Tak řekli si leckde a ne
musíme jíti daleko, jenom přes meze. Ale u náš
osvěta jinak promluvila. Zda slouží to pínům ke
cti, jest jiná otázka. Chápeme ovšem pány, neboť
ztratití pokrokářský „pune“, bylo by pro ně
ztrátou oenahraditelaon. Gratulojeme jim k jejich
osvětovému stanovisku: paac jejich rozh'edu, pře
svědčení a mravaí vyspělosti nevybledne jiš po
všechen budoncí čas, ale mobou býti ujištěni, že
svou resistencí nikterak neubrali na upřímoosti a
vážnosti uvítání, jehož 8e njdp. biskupovi dostalo.
Ty zástupy lidu, korporace, jež z plna srdce vítaly
svého diecésního arcipastýře, dostač.ly i bez nich
ku vsácnéma projevu, že ještě jsou zde upřímná
srdce, jež s láskou Inou k svému biskupu, jakož to
representantu jejich náboženského cítění i pře
svědčení; a še i nadále s touže lásxou loouti bud oa
jak k víře zděděné, tak také k těm, již blasateli
dědictví toho jsou. Děkajeme njdp. arcipastýři
evému za všechnu námabu jeb», za všechna jeho
krásná, upřímoá slova a povzbozsní. Slibujeme
mu, že nespraved ivá zíšť protivníků jen více nás
ve svató víře a v oynovské oddanosti k arcipastýři
utvrdí. Hospodin posilujš arcipastýře oašeho!l —
Upřímní katolíci.

Čáslav. Přednáška vdp Svojsíka
konaná 2. května, vydařila se velmi pěkně. Di
vaulo bylo naplačno četným obecenstvem místním
i venkovským a lze doufati, že snaha „Blesku“
korunována byla i slušným bmotaým úspěchem.
Že úspěch mravní byl znamenitý, při přednášce
tak výtečného vypravovatele, jako jest vdp Svojsík,
Ise se domysliti. Obrazy, jimiž přednáška jest
provázena, jsou vskutku velmi krásné a naprosto
nové. Nemůžeme, než vřele doporačiti. — Oprava
chrámu P. sv. Petra a Pavla má býti co nej
rychleji aspíšena. Bylť již projednán konkars na
novou vazbu, jež zadána byla G. stav. Skřivánkovi
a klempířeká práce p. Holabovi. Lze tedy doufati,
že rokem letošním aspoň nejstarší části chrámu
objeví se v novém rouše a ve věší své bývalé
slávé. — Nová úprava musea, 0 níž jeme
se minule sm/nili, byla přijata al. městskou radou
a proměněno bude museum Kauvickáho na prů
myslové a hospodářské museum kraje čáslavského.
Přitom však nebudoa pracně shledané a nákladně
zakoupené sbírky Kauvického odstraněny, nýbrž
doplněny a nově zaranžovány. Podobně i draho
cenné historické sbírky Včely čáslavské. Základ
nové formace musea jest velmi obsáhlý, ale i velmi
účelný a bude jistě všemi kruhy našeho obecen
stva chvalaě přijat. Kéž přispěje k povznesení
města i všeho Čáslavského kraje. — Důvěrná
sohůze strany svobodomyslné, konaná
v sále radnice, shromáždila četné, nově zorganiso
vané příslušníky z města i okolí. Řeči obou řeč
níků J. Ex p. Dra Pacáka i Dra Klumpara vy
snívaly ve výstrahy proti zmáhajícímu se radika
lisma, od něhož nelze naprosto ničeho pro národ
očekávati. P. Dr. Klampar varoval i před zsklá
déním stavovské strany živnostnické, která dopa
nujícího chaosu v městech přivádí jen ještě nový
zmatek a rostříštění. Ku konci zvolen byl širší
výbor, který má ztužšiti a prohloubiti započatou
organisaci. Zvolení do něho příslušníci všech
středních stavů. Co nejdříve konána býti má ve
fejná schůze.— Výstava prací žáků pokra
čovací školy, pořádaná v budově měšť. chlapecké
školy, ukázala opět, jak zdatné si vede učitelsívo
i žactvo. Zvláště některé práce překvapovaly svou
propracovaností a čistotou. Ředitelstvo může býti
sápina spokojeno a lse doufati, že iz povolaných
míst to bude uznáno. Výmtara navětívena byla
dosti Četně; žel, že « pásů mistrů tak mnosí

chybějí(eby. Zsámý dopisovatel „Východočeského
Obzora“ opět si jednou smisaul, toť a3 VÍ, že na
faře. Fara a volkostatek — tof jsou dra p řed
měty, Ba Bíchš si stále brousí ovůj sociálné de
mokratický rosam. Teatokráte nebylo mu vhod,
že 00 Stěbuje farní úřad do nové bodory. Ovšem



tit! Po příkladě snámé ogobnosti z evangelis na
říká, co mobli míti obudí. Jedná-li se mu o chudé
jeho červené spolusoudruby, může jim dát poukaz
k pražskéma štábu; tam 8i konpili „lidový palác“
a to je něco jiného neš nová fara. Při tom pak
spáchal ku konci sprosté uličnictví; otřel se o
osobu velezasloužilého a milovaného vdp. vikáře
způsobem, který ukazuje surovost mysli a spust
lost erdce. Jinak 8e o takovém aákeřnictví mla
vit nemůže. Každý ovšem dle svého charakteru.

Z Velkého Onříma u Nelnlee. Vne
děli dne 9. května odpoledne konala se v naší
obci první schůze právě založeného katolického
spolku pro Vel. Oařím a okolí, na níž referovali
zdejší kaplan dp. P. Jos. Rósalera pozvanýřečník
Ongariša = Hostinného o účelu a nutnosti kato
lických spolků za vynějších rozháraných dnů. Sál
byl do posledního místa naplačp, takže mnozí
účastníci venku státi musili. Téměř 500 mužů a
žen dostavilo se k této manifestační schůzi, která
i nepřátelům našim imponovala. Přišli zástapcové
obcí, přišli „milení“ agráraíci a 56 mladičkých
učitelů, kteří se přišli přesvělčit o pravdivosti
slov místního kaplana, če totiž katolické spolky
nejsou štváčské spolky, ano oni přišli, aby se při
učili, jak 8e mají ve svých schůzích vůči pře
svědčení jiného chovati. Prvá tato sobůze byla
markantním důkazem že lid na Oclických horách
jest dobrý a zbožný, který ei víra 870u p> před
cích zděděnou ze srdce vyrvati nedá Na Orlických
horách svitá, probouzí 8e dach katolický — dík
neúmorné agitaci borlivého vikáře a děkana z Ro
kytnice vdp. Václava Hlavsy, který první položil
zákludy, na nichž buduje ee nyní dále. Nuže, nechť
katolický spolek ve Vel. Ouřímě, který prozatím
čítá 250 členů, roste a vzmáhá se ku prospěcha
a blahu toho bodrého lidu na dálném východěl

Volná myšlenka v Sozemiefeh. Dno
9. května měli jeme schůzi, která působila neodo
lateloým humorem. Páni israelité Taussig a Oaster
reicher za pomoci vžďy k složbám ochotných soc.
demokratů povolali sem jednoho z moderních 8pa
sitelů. My jsme čekali, zda řečaík přinese radost
nou zvěst, že až židé začnou v Č-cbách usilovně
pracovati proti šulfrajou, že dají na studentské
nadace ze svého velikého jmění nejmíň dvakrát
toik, co dali kněží, j'mž přece požidovětělý tisk
vytýká veliké skrblictví. Ale chyba! Lacinějším
způsobem nás chtějí dvoř.né sermitů oběťastoit;
uštědřeno nám zde na celé nůše krásných slov e
slibů. Takové zboží ge totiž všade rádo zadarmo
rozdává. Ale ještě další zklamání! ©Myslili jame,
že snad nám vysvětlí řečník popletenou logiku
volných myslitelů, kteří, nabálajíce k volnému
myšlení a jednání, sami na drubé straně svým de
terminismem opírají lidatva svobodnou vůli, 8vo
bodné myšlení. Čekali jeme také, zda nám před
loží řečník ten nový ucelený a dokázaný filosofický
názor na podstatu a účel lidskéha žití. Ale kdež
Cbudáci pletou páté přes deváté. Ačkoli tvrdí, že
páš ucelený křest. názor jest odbytým stanoviskem,
nechtějí a nechtějí říci, dle kterého nového vě
deckého násvru mijí se naše skutky otáčeti jako
planety kolem slunce. To prý 8e až v badoucnosti
dozvíme; teď to luští každý filosofjinak. A tak
máme přijímati směnku, na níž není udáno, kdy
je splatná. Který opatrný žid by takovou směaku
přijal? ©Volnomyšlenkářský řečník hodné pochle
boval ženám; vždyť veliká galantnost nic nestojí.
Jakto prý bude krásné, až ženy s dobrým jazykem
budou zasedati v parlamentě na místo Myslivců
a jibých po-lanců, kteří ještě v baetrmany věří!
Jen bobuže) nevíme dosud, jak širokou by musila
míti na př. rudá poslaukyně dlaň, aby svoboda
avojí vyřídilky ubájila před kollegy poslanci, kteří
by sotva projevili vůči temperamentní řečnici větší
galantnost než vůči kollegům. V parlamenté totiž
bývá ta svoboda někdy hrozně krvavá. Zkrátka
řečník rozdával prostomyslným ženám cukrovinky
jako o mikolášské zábavě. — Ale v tom nějak ve
volnomyšlenkátském shromáždění brklo, když se
k slovu přihlásila pí Bož. Balcarová. Uf se svedl
draný nepokoj v lidech, prodávajících všude mo
derní bomanitu ve velkém. Hlásící ae paní bonem
mueila zapomětlivým blavám připomenouti, že mlu
vilš o volnosti A tu po uklidnění následovaly o
tásky, pro koho ta schůze jest vlastně pořádána
a kjakému vyznáníse hlásí řečník. Ioterpelovaný
dobrodinec odpověděl úhořovitě, že prý tazatelce
na tom nezáleží a — místo věcné odpovědi utekl
se k obvyklé zbrani pokrokářské: hleděl paní se
směšniti. Tak tedy prováděl tu emancipaci, to po
vznešení ženy v praksi. Věru „apřímný“ dobro
dineček svobody žeLské! Leč jízlivost jeho selhala.
Paní B. řekla, že poplatníci mejí rozhodné právo
pronášeti žádost, jakou si přejí ákoiu míti, A pří
sabá-li učitel na mravné-náboženskou výchovu, má
se také charakterné dle svého slibu zachovati.
Nechť si pp. volní myslitelé postaví svoje školy
sa vlastní peníze! Když p. Jos. Čapek začel de
batovati, už Be ozval volbomydlenkářský výkřik:
„Vyboďte hol“ — Teď vidí naši sokové, že se
začínáme konečně proti soustavným útokům brá
niti a proto se zlostí necítí. Nasasojí všecko, aby
nás umičeli. dáš vel. pán zkusí za svoji obětavou
námahu, jsko by páchal ukrutný nějaký přečin
tím, že hájí veřejně přesvědčení uvoje a přesvěd
čení všech věřících katolíků. Leč nebojte ae, kato
líci! Právě pokrokářeký hněv osvědčí jak naše

urganisační činnost maří jejich letivé předivo, jak
8e naší poctivé práce bojí ti, kteří dlouho neru
Šeně lid oblupovali. My katolické ženy rozhodně
neustoupím.. Ať nás pronásledají, ať se nám echůze
znemožňují, ať jeme vypovídány z větších mlat
ností vbodných ke schůzím! Umístíme spolek v pri
vátním domě anebo ba“eme pořádati schůze venku!
Však proti nesnášslivcům naposledy zvítězíme,
jako zvítězili první křesťané! Víme dobře, jak
veliký počst lidí měl pro nás zde jea opovržení,
ale jak titíž lidé najedoou na smrtelném loži hle
dali útěchu plynoucí z náboženství katolického.
Dokažme my ženy, že nemáme v příbytcích sym
boly náboženského přesvědčení svých šlechetných
matek jeo tak na plano! Vzhůru k svoraé uvě
domovací práci!

Zákonem předepsaná skouška « fi
zemí automobilů a motocyklů konáa0or
čité a za každého počasí v Pardabicích v neděli
dne 16 května 1909 pod dozorem zkušebního ko
misaře, pana vrchního inženýra Theoaora Skulioy
z Prahy. Seřadění ke zkoušce přihlášených ve
zmíněný den o 1 hod. odpůldoe ve Sladkovského
ulici pod sportovním závodem Viucence Chomráka
v Pardubicích. Přiblášky ke zkoušce přijímá závod
Vincenc Chomrák vPardubicích. — P. t. páni inte
rosenti Be žádají, aby Se v neděli dopoledne doe
16května 1909 ve jmenovaném závodé přihlásili.
Všechoy potřebné informace budou tamže podány.
Zkouška potrvá as 2 bodioy, takže bude p t.
pánům iateresentům možao během odpůldne Da
stoupit: zpátečal cestu. V zájmu aportu račte la
skavě všechny známé pp. majitele automobilů a
m tocyklů na zkoušku upozorniti,

Opočno. Hudební a pěveckájednota „Vorel“
nu Opočně opakuje dae 16. t. m. v Kodymově
Národním domě operu Blodkovu „V studni.“ Před
tím sebrána bude komedie Vrchlického „K životu!“
— Začátek o 8. hodiné večer.

Zennul v Pánu dne 8 t m. jeden z nejpo
pulárnějších českých povídkářů, věrný slaha Páně,
otcovský správce svěřené kollatury, miláček všech
těch, kteří jeho šlechetnost a nadšenou horlivost
znali. Již před rokem ochuravěl povážlivě, uedra
vil se, ale znova padl do delší trapné nemoci,
která ho sklátila v mladém ještě poměroě věka
61 let. — Narodil se 26. fíjaa r. 1857 v Solnici,
bohoslovecká studia konal v Litoměřicích a v
Hradci Král., kdež na kněze vysvěcen 10. července
r. 1881. Téhož roku stal se kooperátorem ve
Skuhrově a r. 1888 farářem. Rozbáhby svých lite
rárních prací podal již v letech 1877—8. Jako
abitarient echystal řadu prací pro studentské zá
bavy, proslovy a výstupy, jež uveřejnil později u
M. Kaappa (pod pseudonymem Řecký). — Jako
boboslovec psal v Litoměřicích dále do českého
čtrnáctidenníku tamějšího — Jeho známá jedno
aktovka „Stu evtský kousek“ sepsána r. 1879.
Když v ún ra r. 1879 založena v bradeckém se
mináři literární a řečnická jednota, byl Košťál
mezi jejími předními tvůrci. V témž roku otisko
valy jeho práce Šimáčkovy „České noviny“. Košťál
psal sem dobře prostudované „Vzpomíaky“ z doby
národního probuzení. Mimo to byl spolupracovníkem
„Šumavana“ a „Mor. Orlice“. Jako kooperátor
psal v každé prázdné chvilce, dopisoval borlivě i
do „Stráže na Východě“, „Pernětýna“, „Hradec
kého Polabana“, „Slovana“, „Pokroka“, „Čecha“,
„Vlasti“ a jiných listů. Pak s neúnavnoua horlivoa
pílí přispíval i do časopisů nově založených. tak
že jeho literární činnost byla rozvětvena v celém
českém východě. Byla to práce drobaá, ale velice
záslužná. (Když založena „Obnova“, stal 80
Košťál jedním s nejčilejších prvních přispivatelů
toboto listu. Psal též do kalendáře „Šutu“. —
— Košťál dobýval si stále většího uznání zvláště
pracemi většími. Jmenujeme zde hlavně: „Costy
Boží“ (v Zábav bibliotéce v Brně 1886), „Pan
táta Trousil“ (v Zábavách večer. v Praze), Na
sdar Matici“ (dramatický obraz, Skuhrov 1887),
„Z našich hor“ (Ottova laciná knihovna). „Z dějin
rodného kraje“ (Rychnov 1888), „Od jealiček září
láska“ (bra pro mládež 18953), „Hluchoněmý“
(Dědictví Mal 1893), „Za vpádů Bedřichových“
(Hlasy katol. apol. tisk. 1897), „Věraý čeledín“
(Děd. Mal. 1896), „Božihodové kázání“ (Záb.
več. 1899), „Tři obrázky našich dob“ (Praha). —
Košťál napsal též maoho řečí do „Posvátné kaza
telny“, „Pastýte“, „Rádce duchovního“ „Kazatelo“.
— Promiuvil množství slavnostních vlasteneckých
řečí v době, kdy upřímný cit národní našeho koěž
stva nebyl topen a černěn. M. 1887 byl duší Druž
stva pro zřízení pamětní desky národnímu bnditeli
Silorádu Pstrékovi. jmenovén členem Musejního
spolku „Pelcl“ v Rychnově, atd, atd. Vábecjeho
práce byla obrovská, maobostraoná, Snažil 80
všechném býti vším. — Bůh odměň člechetnou
duš: zbožného kněze, borlivého spisovatele a vla
stence věčovým rájem!

Rozšiřujte
„Obnova“"|
Časové Úvahy:

Různé zprávy.
Nový světec ze zemí koruny české

Dnes vyjíždí z Vídně do Říma zvláštní vlak Mo
ravanů k slavnosti svatořečení v Římě, kdež 20.
května bude av. Otcem Piem X. za svatého pro
blášen náš krajan, bi. Klement Marie Dvořák. N a
rodil se 26. prosince 1761 v Tasovicích u Zoojma
na Moravě. Otec jeho, Petr Dvořák, pocházel z
Mor. Budějovic a byl řezolkem. V německých Ta
sovicích poněmčili mu však jeho jméno a nazývali
jej Houfbauer. Toužil státi se knézem, ale ježto
matka-vdova neměla prostředků, odešel v 16. roce
do Zaojma na p*kařetví. Za pomocníka pekařského
dostal se do premonstrátského kláštera v Louce u
Zoojma, po roce stal ge sluhou opata Řshoře Lam
beka, který dovo'il 21letému jinochu navštěvovatí
klášterní nižší g.moasium. Sotva dokončil niž. gym
nasinm, zemřel mu opst, načež byl nucen nechat
stadií. Rok nato poustovníčil v lese u Tasovic,
načež, když poustevoy byly císařem Josefem II.
zrašeny, odebral se do Mor. Budějovic, kde se
opět přiučil jazyku českému, který byl zapomoěl
stálým pohybem mezi N.mci. Pak jej zase shle
dáváme ve Vídni, kde pracoval jako pekař. po
mocník a později pokračoval ve atudifob ©Odtud,
stadia avá přerušiv, odebral se e přítelem svým
Hýblem, rodákem z Čermné v Čechách, do Říma,
kdež byli od zakladatele kongregace Nejsv. Vy
kupit-le (řád Redemptoristů), aw. Alfonsa z L'gu
ori vlídně přijati a due 29. března 1785 na koése
vysvěcení. R 1787 posláni oba přátelé do Var
Šavy, kde za málo roků vystavěli klášter, starajíce
se borlivě o duchovní i tělesné potřeby Varšavanů.
Zvlášť se ujímali détí opuštěných a sirotků. Pro
uě založil P. Klement škvulu chlapeckou a dívčí,
mimo to založit ško.u třetí pro děti rodičů chu
dých, jako nádenoíků, olužebných a řemeslníků.
Staral se i o dospělé žebráky a tuláky. P. Kle
ment neštítil se pro své opušténé i žebrati. —
Jednou, když bída bylu již veliká, přišel také do
hostince. kde sedélo při bře několik mažů. Když
jedooho z nich poprosil P. Klement za almužou,
vyskočil tento a naplivnul mu do tváře Ctihodný
P. Klement utřel si šátkem tvář a pravil klidně:
„To bylo pro mne, ale teď mi dejte něco pro mé
ubobé sirotky !“ Tento klid a ta pokora slaby Bo
žího odzbrojila úploě zlostiíka. Zastydév se za
svůj čin, dal P. Klementoví štědrou almužau a po
lepšiv se sůstal i na dále štědrým jeho dobro
dincem. Vedle toho horlil i z kazatelny a zpověd
nice Brojil také proti čtení knib špatných a šířil
četba dobrou. Není proto divu, že Varšavané hle
děli na horlivé missionáře 8 úctou. Ale poměry
se změnily, když se Varšava dostala s rukou
roských do pruských. V potupách strádali, až
konečně kongregace zrušena a členové její vyve
zeni za hranice. P. Klement ocitá se ve Vídni,
kdež sprvu policií pozorován jako člověk prý ne
bezpečný. Ale přes to důvěra k němu rostla mezi
všemi stavy, až 8i i nak'onil dvůr císařský. Jako
duchovní správce u Voršilek rozvinul čianost bla
bodárnou na všechny strany, Chudé i byhitó, ne
učené i učené, vše přitáhl k sobě, že i mnosí z
jinověrců vstapovali do církve katolické. Aleoi
tud z krahů jinověreckých povatal proti němu boj,
sakázáno mu kázati, a byl vyšetřován jako slo
činec. Ale z ponížení toto vzešlo vítězství a ra
dost. Přičiněním samého císaře Františka I. povo
leno, aby se kongregace Nejsv. Vykupitele usa
diti mohla i v Rakouska. V přípravných pracích
k avedení Redemptoristů do Rakouska onemocuěl
těžce P. Klemeat a 15. března 1820 vydechl svou
duši. Skoro celá Vídeň dostavila se na pohřeb
jeho. R. 1888 byl P. Klement Dvořákprohlášenza
blahoslaveného. Kéž světec náš bdí nad vlastí naší|

Somstepro loraolské volné myslitele.
Jest dojemno, s jakou péčí židé se starají o to,
aby duše křesťanského dítěte neutrpěla pohromy
vyučováním náboženství. Kdy však židovští volní
myslitelé promluvili proti nově ařízené rabínské
škole pražské, která nadt» má vyučovací jazyk
německý? Nyní pak pražská náboženská obec
israelská osnesla se za předsednictví dra Rosen
bachra, dra Beodienra a cís rady Haurowitse, aby
byly znova zavedeny bohoslužby pro mládež; do
psáno též správám reálek a gymoasií pražských,
aby dozor na tyto služby jBoží měli středoškolští
professoti israelského vysnání Tadiž pražští židé
příliš málo se naučili od svého miláčka Masaryka.
Leda že mu zatleskají, když mluví — proti cír
kovnictví katolickému. Oo teď jen řekooa pokřtění
soc. demokraté a v. myslenkáři? Ian budou tiše,
jako zajlu v žitě.

Oteovská starost agráralckých po
hlavárů o rolnický lld a ziopšení zem
ských finamcí. Když veliký nepřítel našich ná
rodních práv dr. Sohreiner stal 8e ministrem-kra
jánem, agrárničtí poblaváti čeští mu k povýšení

ratalovali. Není divu! Svoji k svéma! Vždyť dr.
chreiner staral se o svoji kapsu 8 tak velikou

pečlivostí jako aaši sgráral pohlaváři. Pokrokářekf
rolník V. Karhan oapsal v „Čase“ dne 10. t. m.:
„Nejsme oárodem Aristidů. Máme své doktory a
nedoktory ČÚornohorské, Prašáty a řadu jiných.
Podívejme se však také na německého ministra
krajana dra. Schreinera! Dr. Sohreiser byl před
sedou německého odbory rady semědělské v téže
době, kdy tuto faokci v českém odboru sastáva

Velkozávod krejčovský
pro pány a obchod :;

Tovární sklad jemných
suken všeho druhu.



nynější J. E. Karel Prášek. Předsedům bradí se
botové výloby; jinak je to funkce čestná. Preli
minováno (předem rozpočteno) je pro každého
3000 K. Obnos to zajisté slušný. Pan Prášek za
počítal si ročně 7010 až 9375 K. Započítal jako
hotové výlohy, čeho nikdy nevydal. Koapil wi ka
př. permanentní železniční lístek za 90 K na celý
rok, zepič mu však musela zaplatiti za jízda drahou
ročně asi 1500 K. Je to jednání nepřipustné, ale
stalo se. V února r. 1907 jsem do toho střelil.
Byla z tobo bouřka. Dr. Schreiner počítal a dal
si vyplácet své cestovné právě tak jako pan Prášek.
Když se přihnala ona bouřka, přestal dr. Schreiner
své účty předkládat. Teprve ke konci r. 1907
dopsal zemskému výboru: „Mám permanentní že
lesniční lístek ze svého bydliště do Prahy. Smím
si započítat za každou jízdu drabou celý lístek
první třídy ?“ Akademický občan, doktor práv a
vysoký samosprávný Čínovník ptá se zemského
výboru, může-li býti něco nepřípastného také do
voleno, aby zištnost byla ukojena. Každé dítě bylo
by mu řeklo, že to nejde. Tak mu mělo říci také
jeho svědomí. Šlechetný Dr. Schreiner, nyní Ex
cellence, dal zemskému výboru nůž na krk. Věděl,
že zemský výbor nemůže stigmatisovat (označiti)
zu nečestné, co uznal u p. Karla Práška za správné.
Dr. Schreiner dostal tedy mnoho peněz ze zemské
pokladny, které mu nepatřily. A překračoval pre
liminovaný obnos rok co rok o velikou somu jako
p. Prášek. Kdyby o čína J.E Dr. Schreinera měl
rozhodovati čestný soud kteréhokoliv pluku ra
kouské armády, každý by jej prohlásil za nečastný“.
—. Tedy Práškovo dietářatví „pomáhalo“ k zlep
šení zemských financí též jiným směrem, neboť —
příklady táhnou.

Zreadlo kurážných ochránců ře
pařstva. Kdyby agrární předáci měli tak ku
rážnou a nezištnou vůli, jako mají jazyk, mohli
by si řepaři gratalovati, Ale ach! Ubobý malý
řepaři, který jei se epolehal, že zelení zemani
půjdou světlým příkladem jako lidé zámožní napřed,
jak jei se zklamal! „Venkov“ honkl statečně do
českých niv: „Kašdého, kdo letos cukrovku sásí,
povašovati budeme sa cukrovary placeného ničemu,
jehoš jak prašivé ovce budeme se šíátiti“. ©Tohle
bylo přece slovo hromové. A jaký výsledek! Sami
poblaváři a patroni „Venkova“ sázel řepu, jako
by o hrozbě svého žornála ani nevěděli. Lounské
„Podřipské Slovo“ pod otištěním citované agrár
nické klatby uveřejnilo v černém rámečku tato vy
nikající agrárnická jména: J. Exc. Karel Prášek,

místopředseda poslanecké sněmovny a. atatkář
v Šlapanicích; Josef Zázvorka, okresní starosta a
statkář v Černochově; Rudolf Bergmann, říšský
poslanec, nájemce dvora v Orasicích, Jan Svoboda,
rolník v Želevicích a Josef Kalonš, okresní sta
rosta libochovický. — Jak patrno, jest ten seznam
hodně neúplný. Vždyť v něm nejsou ani jmenováni
bratři Udržalové, kteří letos tolik řepy nasázeli|
Jak teď má tedy zváti malý řepař, který slib do
držel, takové brdiny? Kdyby se přidržel titulatur,
provolaných předem „Venkovem“, zemani ho za
žalují a pomohou mu do kriminálu.

Koupě | ©Obstarávání | Prodej

Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DŮRDAN NŮRLLGAN
knihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvoriát
v Hradci Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Požehnání pokrokářské práce. Stále
více se ukazuje, jak boucharonětí frázisté, kteří
neustálou kritikou naposledy se přece čestoých
funkcí zmocnili, prozradili úžasnou nešikovnost a
jak uškodili těm, kteří jim svoji důvěra svěřili.
Kdo pracovati moudře a obezřele nedovede, upo
zorňuje aspoň na sebe tím, že Bv přidá k pokro
kátskému cechu. — V řízení záležitostí obecních
ukázali velikou neobratnost pokrokáři v Hlinska,
kteří sice dluhů oavalili na obec bodně, ale tak
málo městu proepěli, že valná většina občanatva
bez rozdílu stran svorně odsoudila to hospodářství.
Neobrataost prozradili i pokrokáři chradimětí a
v jiných městech, kde se na přední místa drali.
Přitom ovšem povýšené panstvo stará se až příliš
pečlivé o vlastní získ. Nyní ureřejňají moravské
noviny řada obrázků s pokrokářské humanitní

činnosti. V Haoštěnovicích na př. zvoleno vesměs
pokrokářské představenstvo. Záslaba o takový vý
sledek voleb měl blavně pokrokářeký advokát a
sem. posi. dr. Josef Seifert £ Uher. Hradiště, který
sám má v Huštěnovicích intabulováno (do koih po
semkových zapsáno) na 26.000 K. Huštěnovice
jsou též dlužny větší obnosy pokrokářům dru. Vy
sloužilovi a V. Galliovi. Věra nevíme, jakou to
neziátnou obětavostí dr. Seifert tak vysoko přivedl.
Ve St. Městě panoval za pokrokového předsta
venstva v obecních účtech podivný pořádek, na
který se přišlo revisí dubnovou. Ačkoli pokrokáři
velice chválili svědomitost a vzorný pořádek
borlivého p»krokového starosty Némečka, problá
sila revisní komisse, zvolená od obec. výboru, toto:
Při vypůjčování peněz z Občanské záložny ve St.
Městě účtované diety 12 K 80 h, 24 K atd. ne
schvalajeme, poněvadě v místě se diety neplatí 2.
Pro členy do Brna ohledně půjčky a bytu pro
poštmistra per 19 K 78 h oescbvalajeme, poně
vadž cesty té nebylo potřebí a mimo to obecní
výbor to neschválil. 3. Při místních komissích stačí
dva, nejvýše tři členové, není tedy potřebí účtovat
zab členů komisse a proto vydaní takových drahů
neschvalujeme. 4. Malba jeviště účtována je obno
sem 377 K. Poněvadž obecní výbor toto vydání
neschválil, vytýkáme to vydání a je neschvalujeme.
5. Za AB pro nový obecní dům účtováno jest
917 K 75 h; poněvadž položka tato doložena je
pouze obnosem v účtu úvedeném per 682 K 40h,
neschvalajeme obnos převyšující tato summu, neboť
na ten obnos schází podrobné vysvětlení. (Zbytek?)
6. Při elavnosti kladení základního kamene k o
becní radnici utratilo se za pivo K 54; neschva
lujeme to, protože na účet obce nějaké pitky či
něny býti nemají. 7. Vytýkáme, že při výpůjčce
170.000 K obdržela obec hotových 162.214 K61 b
a tak obec velikou škodu atrpěla, což by se za
jisté nestalo, kdyby ee při provádění půjčky dbalo
více opatrnosti a bedlivosti. Obecní výbor povolil
sice výpůjčku per 170000 K, ale oa hotových pe
nězích; když představenstvo vidělo, že při oné
půjčce dojde k takové citelné ztrátě, mělo se 0
tázati a věc oou přednésti obecníma zastupitelství
k vyřízení a schválení; jelikož se tag nestalo, ne
schvalujeme onen schodek utrpěný při ztrátě na
cenných papírech 8. Účst p dra Josefa Seiferta,
advokáta v Uh. Hradišti, per 664 K 98 h za pro
vedení půjčky neschvalujeme, poněvadž není toto
vydání doloženo podrobným vyúčtováním; mimo
to obecní výborse neusnesl, aby půjčka prováděna
byla drem Seifertem. Poněvadž účty jsou příliš
obsáblé a nejasné a my v tom směru nemůžeme
pronésti určitého úsujku vostatních věcech, jsouce
v účetnictví neznalí a neodborofky, odepřeli jsme
z toho důvodu své podpisy ke schválení účtů, a
navrhujeme, aby obecní účty St. Města za r. 1908
byly předloženy zemskému úředníku ke zrevido
vání. Ve St. Městě, 2. května 1909. Členové re
visní komisse. — Tedy již sami neodborníci od
kryli věci, které svědčí o příliš malém pořádku.
— O pokrokářském advokátovi dru Fischerovi na
psal sám pokrokový „Pozor“, jak bájil vydavatele
časopisu „Freie Stimmen“ Buresche, který byl ob
viněn ze zločinu vydírání a také jako vinoík od
souzen k dvouměsíčnímu vězení. A přece jen se
pokrokový advokát ujal takového Němce!

komedie plná zámysleých omylův.

varu a sázel letos řepy víc než loni. Zádoým muž
ným skutkem nedokázal, že se chce akcií kartelu
zbavit. Zato věak hodně lacino pomáhá řepařům
proti cakrovarům aspoĎ statečným jazykem — a
to ve chvíli, kdy už všecka vyřídilka málo pro
spěje. Ve schůzi říšské rady dae 11. t m. Udržal
vytýkal ministru orby dra Brátovi, že si netroufal
vystoupiti proti všemocným cakrovaroíkům; to
prý jest důkazem, že tito pánové mují moc, před
kterou se všecko sklání. Ale, ale, pane Udršale,
nemluvil jste tak trochu sám proti sobě? | Nejste
vy Cukrovarníkem taky? Proč bez dloubých řečí
neudělali oápravu na předním místě sami cukro
varníci agrárničtí ? Proč zalezli jako zajíc do lesa,
když jim bylo dokázáno, že kartely oni sami udr
ují? Posl. Bergmann mlovil na téže schůzi tak,
že se jen rozplýval líčenou láskou k řepařům a
rostrpčením vůči kartelu. Azatím dobrý ten muž
taky sám řepu navázel. Jak ještě dlouho chtějí u

rarníci provozovati 8 malými řopaří nedůstojnouhru
Francie pro katoliclsm ztracena 1

Kdyby bylo v této republice katolictvo vyvinulo
jeu čtvrtinu takové veřejné činnosti, jakou vyniká
katolictvo německé, nikdy by nebylo došlo k ny
nějšímu útisku lidí věřících. Na pf. „Vést. katol.
duch.“ píše: Slavnosti ku poctě blahoslavené panay
Orleánské daly předsedovi ministerstva Clémence
anovi tolik starostí jako na př. otázka marocká.
Clémenceau zakázal úředníkům a důstojolkům ú
častniti se alavnostního průvodu v Orleansu, který
byl určen ua 8. května a jenž ae měl konati za
církevní assistence. Proto nastaly takové poměry,
še byl předložen návrh, podle něhož se měly ko
nati tři průvody, z nichž každý měl vyjíti z jinébo
místa a jinou dobu dustibnouti náměstí Placa da
Martroi, kde jest socha Johany z Arcu. Z těchto
tří průsodů jeden měl býti vojenský, drahý ob
čanský a třetí náboženský. Starosta orleánský,
Uonstio-Roussig3ol, radikál, rozbodaé prohlásil, že
nechce provésti průvodu bes assistonce duchoven

stva, i kdyš zakáže Cléiencesu úředojetvaa vojsku
účastenství. Clémenceau to sakázal, ale přes to
bylo usneseno konati průvod za přísluby ducho
venstva. Obecní zastupitelstvo rozhodlo se 22 hlasy
proti 11 pro dotyčný návrh starostův. Tyt> 22
hlasy náležejí radikální straně. Úcta k panně
Orleáoské příliš je sakořeněna v lidu francoazském,
tak že i radikálové jsou nuceni ustonpiti vůli lidu,
třeba vláda se proti tomu ohradila. Zkrátka
teď ještě lépe Francouzové pochopují, že prostá
katolická dívka osvědčila větší vlastenecký zápal
a horlivější obětavost než nynější velice učení po
litičtí kšeftaři, zaujímající ve Francii místa nej
vyšší.

Jinak jinde, u nás také jinak. Ne
dávno přinesl vídeňský humoristický list „Kikeriki“
zajímavý -——ale dravý žert. Dva malé obrásky ;
na prvním kouřící „syneček“, k němuž kvapí an
glický policejní zřízenec a 8 hrozbou odoímá mu
hořící dontaík. V Anglii pod trestem zakázáno vy
dávání tabáku vedospělým. Druhý obrázek jest
z Rakouska: Týž „syoeček“ s doatníkem v ústech
6e založenýma rukama, nad nímž ministr financí
dr. Bilinski drží ochranaou ruku: „Výboraě, wa
ličký, máš talent na zachování státu.“ —Případný
žert v dnešním tubém boji o finanční předloby,
příliš však kousavý, protože pravdivý. Jinde mlá
dež trestají, že kooří — u nás ji za to chválí,
když kouří.

Čechové a Slovimci mají přednost!
Tak hlásá ministerstvo spravedluosti. Div divoncí,
vždyť dosud lepší sousta dostávala se Němcům,
na Čecha až co zbylo. V zastrčené Bukoviaé mají
totiž nedostatek soudců; tam do t>to zapadlého
světa uikomu 8e nechce a kdo se tam opeří, ve
službě postoupí, hlásí se do jiné pokročilejší zemé
rakouské a proto jeví se v Bukovině nedostatek
úředoictva svadního. V brzké době bude tam ob
sazena celá řada soudcovských míst, o něž se
mobou blásiti zkoušení soudní praktikaoti z ob
vodů vrchních zemských soudů v Praze, Brně a
Št Hradci, kteří německy znají a zaváží ne, že
Be v krátkém Čase naučí i rusínsky. Čechové s
Slovinci mají předno.t a naskytá se jim příleži
tost postoupiti ihned do IX. bodnostní třídy. —
Ovšem v Buzovině Čeští sondcové Němcům pře
kažeti nebadou, jako v Čechách, proto najednou
ta ochota Vídně k nám. Ale zároveň tímto pro
hlášením suma vláda dokazuje, že Český úředník
jest zdatnější, bystřejší a k siužbá způsobilejší
než německý, když vedle jazyka mateřského do
vede ovládati i jazyk německý a rusloský.

Katolickým spolkům. Očemnynínej
lépe přednášeti? U V Kotrby vyšla právě obšírná
zpráva o IV. věeob. sjezdu katolíků českoslovan
ských; tam nalesnete mnobo znamenitých, časových
řečí. V ročníku 30., díla II. Vlěkovy „Osvěty“ na
leznete pěknou přednášku národobospodářskou ře
ditele banky a vůdce atřádalů F. Procházky: „Kdo
má pro sebe dost.“ V lonském ročuíku „Evy“ (ad
ministrace v Prostějově, předplácí se 3 K ročně),
jest několik úvah upravených k přednášce. V „Ča
sových Uvahách“ v Hradci Králové vyšly obsažné
brožury proti volné škole, proti volué myšlence, o
husitství a o re.ormě manželství Biskupská koil
tiskároa v Hradci Králové vydala větší koiha o
Kailu IV. — Pracujime, dokud je čas.!

Boykotující Němel. V městechs větši
nou německou v Čechách vyhánění jsou čeští ob
chodalci a řemeslníci se Svými krámky z trhů,
k čemuž směřuje i nejnovější opatření nesnášeiivců
německých na př. v Králíkách, Broumově a jiných
městech na branici pruské, že totiž každý kramář
masí vyvěsit tabulku se svým jménem a bydlištěm.
To ovšem jeat nalíčený boykot, kterého si vláda
příliš nevšímá.

Z Dědletví sv. Prokopa v Praze.
Některé kniby vydané nákladem „Dádictví av. Pro
kopa v Praze“ jsou již buď zcela nebo jen na ně
kolik málo exemplářů rozebrány. Je to „Všeobec
ného církevního dějepisu“ prof dra Fr. Kryštůfka
díl I. (starověk) a díl II. (středověk I. a II část),
jakož i „Zpovědnice“ prof. dra. G Pecháčka Je
likož po knibách těch dějí se poptávky, hodlá „Dě
dictví sv. Prokopa“ vydati tyto knihy v novém
vydání (přehlédoutém a doplněném), je však třeba,
by se přiblásil aspoň takový počet odběratelů, aby
byl kryt náklad s vydávím s tím spojený. Za tím
účelem žádámo, by „Dědictví sv. Prokopa“ bylo
oznámeno, kdo by na tu či onu kaihu výše zmí
věnou reflektoval, by se za odběratele jejiho při
blásil. Přiblášky přijímá starosta „Dědictví sv.
Prokopa“ praelát vadp. dr. Jos. Tampach, metro
politní kanovník v Praze IV.—63.

Vojsko, rozložené v Bosně, kerceg)
vině a Dalmácii, dostává zvýšené peněžní a po
travní přídavky. Mužstvo posádek uvnitř těchto
zemí má přídavek 10 haléřů denně, mužstvo p:
sádek oa hranicích denně přídavek 12 haléřů,
mužstvo oddělení patrolujících ba hranici denně
1 K. Poddůstojníci z povolání obdrží měsíčně
76 K vlce; důstojníci měsíční přídavky dle plat
ných předpisů (podle hodnostaích tříd) a pro
Jednou 200 K na doplnění a obasvení polního
stejuokroje, který ve skalnaté u lesnaté krajině
ve službě tuze trpí. Memo to má katdý muž místo
190 g denně 250 g masa, více zeleniny a 036 I
víca. Mužstvo posádek hraničních a patromujívích
oddělenímá místo 19) g deané 500g mas, větší



množství seleniny, víno, čaj a rum. Na podzím
mioulého roku bylo vojsko poděleno zimním prá
-dlem. Topivo bylo zvýšeno o 50, až 100%,, pro
vytopení baráků o 2009%,. Zdravotní stav vojska

jest, následkempřidělení většího počtu lékařů azdravotních potřeb, velice osJokojivý. Průměrný ;
počet nemocných při nynější těžké a namáhavé
službě obnáší 3-29,.

Organisovaná společnostk soustav
nému tupení duchovemstva. Jíslíví naši
sokové nemohou bolestí apáti, nepodaří-li se jim
delší čas předložiti protikatolickémau čtenářstvu
nějakou říznou papriku o kněžských chybách.
Slídí, čenichají, nad čím by se měli „spravedlivě
rozčilovati“ a když ae látka nenalesne, pomůže
z nouze aspoň bujná fantasie. Nár. sociální „Mo
ravský lid“ napsal, že farář Holfmana v Brod
ském byl odsouzen pro cizoložetví, faráť Neumann
v Hlivici pro $ 28. a kaplan Zima z Padova pro
nemravnost. Tok vytištěny tři lěi tlusté jako po
lena. „Sel. Hlasy“ na to dne 14. dubna odpově
děly, že vesnice Brodská vůbec neexistuje; na
zývá se tak pouze jedna část Starého Hrozenkova.
Hlivice v celé říši naší jest pouze jedna (u Un
čova na Moravě). Ta však není obcí farní, nýbrž
jest přifařena k Medlovu. „Padov“ vůbec v Ha
kouaku není. A jména tří oněch kočží jsou jedno
duše také vymyšlena. Tedy podvodník vymyalil ei
jak vesnice, tak jména a trestné činy. Co řekne
takovému fanatickému podvádění slašuá veřejnost,
ať už náleží ku kterékoli politické straně? Tak
směle otravovat veřejnost dovede jen člověk na
prosto bezectný, jebož by se mělištítiti charakterní
lidé více než zlodějského cikána. [odividuum, které
na potupu celého stavu bez uzardění klame ve
řejnost takovými báchorkami, zasloužilo by žalář
delší než zločinec, který podvodem okradl lidi o
statky bmotné, Před takovým individuem měla by
se třást i ta strana, které slouží. — Starší farář
na Českobrodsku žalován byl po 24 letech (!1)sa
uznání otcovatví „dítěte“, jemuš jest nyní 25 let!
Z toho velký chechtot a farizejské zdvihání očí
v krazích protikatolických jíslivců; z aféry té se
vyždímala každá kalná kapka. Ubohý farář byl
vláčen kalem jako spoutaný galejník. Jaký však
byl zdroj, jaké příčiny toho řádění? Matku toho
P„ditěte“ provdala se před 14 roky za soc. demo
krata, který prý se neptal (1?) nikdy po otci té
její dívky; že by takový nevšímavec byl pytlem
praštěný, to dá každému zdravý rozam. Teprve
po čtvrt století prý mobla matka otevříti ústa
přísahou (!?) vázaná a řekla mužovi, že otcem
děcka jest farář S. v B. „Obětaví“ manželé šli
napřed na faráře „po dobrém“. Aťprý saplatí ně
kolik set a budou tiši! Iau — dobráci. Farář
však při té výzvě, kterou těžko příslušným slovem
nazvati, nejevil ani dost málo strachu — a jedno
daše oba žadatele vyhodil. A když ne a nechtěl
naplniti radou kapsu, vzali to něžní manšelé
hezky z tuba, s plnou karáží. Obrátili se na se
mitského poslance rudého dra Wintra. Ale kn
nečoé přes všecko snažení rudého párka čtyř
-členný senát zem. soudu v Praze dne 3. t. m. ža
Jobu za uznácí otcovství zamítl jako naprosto ne
odůvodněnou; žalobci odsouzení k nábradě útrat.
Jenže na té „protietraně“ není si co vzíti. Cbytrý
párek věděl, že stejně nic soudem nestratí. Odtud
ta odvaha. A další zajímavá okolnvst! Pokud farář
byl na chudém obročí, potad lidumilný párek se
k příbuzenství nehlásil. Teprve když se dostal na
lepší místo a sačal organisovati křest. lid proti
podvodnému tisku rudému, schystána mu msetivá
lázeň. Před úskoky našich záštiplných soků není
katolík nikdy dosti bezpečen. Každou chvíli aby
čekal, že zákeřník na ného hodí rafinovaně sple
tenou síť, kterou bo spoutá. Když pokrokář dr.
Lhota zfackoval s holí zbil katolického kučze,
byla ještě obava, že žaující kačz ke všemu bude
pošpiněn, že by pes od něho chleba nevzal. Na
jednou vystoupil jako svědek jeden kriminálník,
který obviňoval kněze tobo z nečestného dobro
družství. A jen veliká opatrnost a pečlivost do
kázala, že prolhanost svédkova byla zcela od
kryta a plán jeho zmařen. Proto jest potřebí při
rafinované zlobě našich odpůrců největší opatroosti.

„Útalek sv. Josefa“ na Král. Vinohra
dech zadá několik chlapců k řádným mistrům
k vyučení se řemeslu. Podmínky: Křesťanská ro
dina a otcovské zacházení. V ústavě možno se 0
ně přiblásiti.

Sponsta cukorinu zabavonma. Proti
poškozování eráru i továren na cukr velkoobchod
niky s cukerinem zahájena byla finanční stráží
nová akce nejpřísnějšího postupu ato s úopěchem
neočekávaným. Podařiloť se pánůmKozlerovi, vrch.
komisaři finanční atráže, Robertu Veselému a Janu
Březinovi, dozorcům finanční stráže dne 4 května
© půl 12. Lodině noční po usilovném pátrání ob
jeviti 1028 kg. cukerinu v 10 bodnách, jichž vlust
ník bylzatčen. Vyšetřování vede p. Jos. Podhajský,
c.k. finančnísekretář z Král. Hradce. Později ob
Jeveno dulňích 1472 kg cukerinu ve 12 bednách,
celkem tolilkcaktficá, ževydá tolik jakol a půj.
miliona kg cakru, maháli jeden nákladní vlak o
100 vozech sugjého . Eráru zachráněno tímto
zabavením dadů, oktérou měl býti zkrácen, kolerí
400.000K. Očekáváse, že finančníorgánové,kteří
„Bčinili tak vydatný lov, budou patrně snačaě ud
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Holubi stávkokasy. Francouzštípo
štovní a telegrafní úředníci brozí zase stávkou, ve
které spatřují jediný prostředek k dosažení práv.
A ministr president franc. Clémenceau shání proti
stavkářům — boluby; obrátil se totiš na spolek
pěstitelů poštovních holubů a žádal je, sby byli
připravení pro případ stávky poštov. úředníků. A

fedseda spolku, který má na 165.000 poštovních
olubů, ochotně ulíbil vládě svou podporu.

Vlak vo sméhu v květnu. Místokvětů
na stromech spousty sněhu. Minulý týden nedaleko
Krnova ve Slezsku uvázl nákladní vlak a dvěma
lokomotivami v závěji sněhové 1'/, m vysoké,
taktéž u Ostružné na Moravě. Sočhbové bouře zu
ily i v Ubrácb a Sedmihradsku; ovšem před
mrazy neušetřeny ani Čechy, kdež na př. kolem
Hradce Král. na zelinářských polích částečně spá
lena mrazem právě vysázená mladá zelenina.

Výroba plva. Z výkazů o loňské pivovar
ské kampani jest zjevno, že měšťanskéma pivovaru
v Plzni podařilo se za uplynulé kampaně předbo
piti ve výrobě vídeňské pivovary. Prvním byl dosud
Dreherův švechatský pivovar. Nyní ustoupil ns
místo třetí. První místo zaujal Měšťanský v Plzni,
druhé smíchovský akc. pivovar. Ato vše na vzdor
štvaní Schreinerovců v Německa proti závodům
pivovarským v Čechách, Osvědčuje se stará pravda,
že žaludek nedá si ani od knížete Bůlowa poroučet.

Míste spirituala a katechety obsadí
se v Čes. Skalici při klášteře Uršulinském za
vhodných podmínek. Jest třeba znalosti obou
zemských jazyků. Nastoupiti možno 1. června t. r.
Bližší sdělí představená kláštera.

(Zasláno.)
Jeho Blahorodí pan

Bokami! Beck, sochařa řezbář
v Kutné Hoře.

Vámi provedená socha Madonny Lurdské se
velmi zamlouvá, rovněž socha Vakříšení Páně je mi
strná. Jsem s provedením velmi spokojen; ani jsem
neočekával díla tak vkusného a dokonalého, ač žádal
jsem provedení oo možná nejlepší.

Zosmenám se Vašnostem s úctou
a obdivem oddaný

Augustin Odstrěji, fsrář.
Horní Stadýnky, 2. květas 1909.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 8. května 19090.1 bi

pienice K 21-00 —2250, šita K 14:60— 16-80, jedeme
ne K1360—00-—,prosa K1400—1600, vikre K 17 60
aš 22:00,hrachuK24:00—2600,ovsaK9-80—1080,
čočky K 2400—2600, jahel K 24'00—26*00, krap K
42 00—4200, bramborů starých K 400—480, nových
K 00-0—00"0, jetel. semene červeného K 00*00—00-00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00— 00000
máku K 29:00—3%200,lněn. semene K 21:00—00 00, 100
kg žitoých otrub K 15 00—00'00, 100 kg pěeničných
otrab 14'50—0000, 1 kg másla čerstvého K 373
aš 2-80, 1 kg másla převařeného K 0-00 — 0000,
1kg cádla vepřového K 1:93—200, 1 kg tvaroho
O82—0-36,1 vejoeK0-05—0"06,1kopacereleK20:00
až00:0,1 kopapetrželeK900—0-00,1kopa kapasty
K0:00—0'00, 1 hl olbule K 16-:0—17-00, 1kopa drobné
seleniny K 1:0—0'00, 1 pytel mrkve K 4*00—4-30, 1
kopa salátu K 6:00——0-00,1hl jablek K 12-00—16"00,
1 kopa okurek 34:0—0-01bl třešní K0:0—0:0.—Na týd.
trh v Hradci Králové dne 8. května 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 100 hektol., dite
188, ječmene 7, ovss 208, prosa 2, vikve 9, hra
ahu 0, čočky 00, krap 00, jahel 8, jetel. semínka
0, lašného semene 0, máku 1 — 3) Zeleniny::
petržele 30 kop, oerele 35 kop, kapasty 0 kop, cibale
80 bl, drob. seleniny 80 kop, tarkve 10 pytlů
brambor 156 hi, zelí 00 kop. — 38) Ovoce: jablek
4 hl, hrašek 00 hl, švestek VO bečesk. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 7 kusů, podevinčat 658 kusů, kůslat
98 kusů.

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská auherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Liesánaké výtečnéjakosti I. drah 80 hal,
II. druh 72 hal. Mostarskévelmi jemné a
silné I. druh88 hal., II. druh 80 hza L litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinnfch sklepů

V HUMPOLCI, u
e.k.soudnípřísešnýznalecvín,dodaratelproklášter

ae pro četné

Ku sv. biřmování

praktické dárk
ní
„

za velicelevnéosnynabízíG

V. Šolc, Ť
zlatoík a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, ých skvostů a
hodin v druhu.

Prodej se zárukou.l |
v v k jm(TÍDnní

přijme

Ant. Fait
v Eradoi EKrálové.

SOCHY, RELIEFY,
OBRAZY (va PLáTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLUHU

SPRÁVNĚ, NOLIDNĚ, VKUNNĚ A LEVNĚ

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ,

ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÝ

05605 V SYCHROVĚ. c50se5

Pozor! | Zbytkyl
12 m damašku růž., modr. neb Červ.

prooba s bílou ©. K 960
20 m sefíru košilového K 8—
30m „ datového . . ... K 12—
40 m „| růsně sdrušených . K 16—

jedině náchodeké výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou proti

dobírce zasílá

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

Koberce| JAN | Záclony|
STOUPA

V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Havoloky. Pláště do deště.
Přikrývk

anelové, se RÁ velbloudi.
Pokrývk

Ba stoly a fůlté



Xlelier sochařsko-řezbářskéJosef Štěpán, | čezstota
odborný pozlacovač pro práce kostelní. J MUNIAKA V HRADCI KRAL.,

v Pardubieíeh, I SLEZ.PŘEDMĚSTÍ.
doporačoje sávod svůj veledůstojnému ducho- Doporučujese slušně P. T. ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování venstvu k provedení uměleckých prací,

a přezlacování | jako: oltářů, kasatelen, křtitelnic, spo

ohHářů, kazatelen, křížových cest: vědnic,Božíchhrobů,kříšovýchcest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i v reliefech, soch světců, kruciikrů,

k opravě pomníků, železných rámůstd.nbd.NO

náhrobních kříšů, opr ň
slacení písma a růsných předmětůvenku se nale- lat prá'vlo staré
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústnímu jednácí dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
-státní medsilie z výstavy v Pardabicích.

OR“ Závodzaloženr. 1808. "a

Mřeséní linvév
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna.

26 s DNE DIC
Dobré housle, struny,pouzdra,smyčce,jakoži veškeré

ka

SOE

| hudební nástroje koupitilzejediněu odb.znalcea zkuš.hudební

Výkresy a rospočtyna požádání.

Jen umělecky pracovanéSOCHYi ostatní
zařízení chrámové

Jana Čermáka v HradciKrál.,
. O“ Palackého třída č. 83. blíže Gra:.dhůtelu. <U

e-hE-HoboHHo eHožžobeči

Speciality: Pařížské smyčce,anglická pouzdra.Hliníkové D. Fiorentinské 6.

Gramolony,
fonografy, desky, válečky a jehly.

Všese prodáváse zárukou.© © * *«2 ee* e
Opravy přesně a rychle.

= U m m ee m

= cons

k nejav. Srdci
Lásvětná modlitba Pry't00 ken

sa 80 bh(místo za K 120)

Biskupská knihtiskárna
vwHrado: Králové.

Nejdůstoj. biskup. konsistoží doporučený

umělecký závod pozlacovačský

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se uctivě +1. patronátním a veledůst.
farním úřadům.

Provádí veškeré práce v oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen
,soch, křížových oest atd. dokonale a slohově
| Odberné a bodlivé opravy, zlacení a polychro

mování oltářů, scch neb uměleckých památek
8 plným zřetelem na původní sloh. Opravy a vý
zdoby pomníků a soch vomku se nalézajících. Vše
s mnohaletou sárukou. Rozpočty, nákresy atd. bez
platoč. Mírné ceny a solidaost závodu dosvědčují

četná písemná uznání.

Vlastní dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů

atd. Sklad uměleckýchvýrobků, velký výběr obrazůa zrcadel.

W“ Založeno 1801.
MN

„r—

Eskont směnek7 N

v Hradei Králové.
A3ursovníobchody Založenroku 1900.

Vkladníknížky

SOnNEH©UrpPeA

Eskont faktur

A
->



Příloha
Kulturní hlídka,

Kulturní jiskry.
Katolický ruch neuvědomělý, spátečnícký?

Muarykovský „Čas“ sám napsal, še strana katc
Jicko-národní předběhla všechny ostatní strany
v provádění praktické slovanské politiky ve Vídni.
Nyní v 7. (dubnovém) sešitě Masarykovy „Naší
Doby“ čteme: „Jediná strama, která si dovedla
síti naučení s české politiky posledních 30 let, je
strana klerikální — to mutno base všeho dosnat.
Že vidíme už v pouhé existenci takové strany
vážné nebezpečí, netřeba dokazovat. (Inu — pově
rečný pobrokář, biflující dle diktanda židovských
listů, ovšem při své bezmyšlenkovitosti brůzou 88
přímo třese, uslyší-li něco o práci katolické). Daes
tato klerikální strana je organisováva a pracuje
pouze politicky. (Toble však jest, pokrokátský pi
sateli, úmyslná, křiklavá lež, vynalezená z nouze
Datemné zabarvení té bystré činnosti naší strany,
kterou jsi sám musil pochválit. V době, kdy ua
60.000 dělníků českoslovanských požívá ochrany
a podpory ve Všeodb. sdružení křest děloictva,
kdy katolíci tolik píle vyvinují v raiffeisenkách,
kdy náš hospodářský Zemský svaz rozvinul tak
širokou činnost, může mluvit o „ponbé politické
práci“ katolictva pouze veliký ignorant, který
Botrs vidí na deset kroků před sebe — anebo
súmyslný lhář). Prozatím. Jakmile se sorganisuje
i hospodářsky, a to sociálně (ta organisace už tady
jest přece dávno), bude počítat nejen 8 politic
kými instinkty mas a voličů, bode vyhovovat po
třebám hmotným (až rozhodně vybovuje a to da
Jeko úspěšněji než rudí sobečtí kšeftaři), bude
pro néš národ pohromou. (Tedy z nedostatku pilně
bledaných a nenalezených důkazů „realistický“
pokrokář končí obvyklou, ošuntěloa frazí, kterou
přejal od mladočechů. Divná logikal Strana, která
vyhoví hmotným potřebám lidovým, která odha
luje příšerné cesty skutečných kapitalistů, bude

pro národ pobromoul) — „Čas“ napsal Ř t. m.v příčině ustavení odboru Ústř. Matice Školské
v Hnstopeči: „Ve čtvrtek 15. dubua t. r. konala
se tedy schůze, v níž ustaven matiční odbor. Pří
tomno bylo asi 60 osob, s Hustopeče a okolí, což
avědčí o příliš malém porozumění a zájmu k věci
tak důležité. (Ovšem až by tam přišel Masaryk
štvát proti „černé bandě“, jak České katolíky na
zval, hned by měl poslachačstva plno. „Záslabon“
pokrokářetva mají protikatoličtí kalturníci pojmy
o vlastenecké práci hodně podivné). Z venkova

nejrůznějšími záležitostmi v Hastopeči, ba téměř
vělobní předáci okolních osad, kteří na pozvání ke
schůzi byli podepeáni. (Tak!) Hlavní výtky za
slehují však naši (kteří?) předáci hustopečtí, kteří
sůsali opatrně doma a kaštany z prvního obně
nechali vytahovat našim nezámožným obchodníkům
a živnostníkům. Ba vyskytly se mesi našimi husto
pečskými vůdci hlasy, kterými má býti akce
bkoleká mařena ... . Ustavující schůzi zahájil
hlavní svolavatel evangel. farář VI. Juren, pu
jehož proslovu avolen předsedcu schůze říš. a
sem. poslanec P. Tom. Šilinger. Posl. Šilinger
přijel schválně z Brna, zástupce Matice nepřijel.
OdHerikálůa svláštěodŠílingramělibysenaši
nadšenívlastenci a lidovéposlanciučit, jakse
pracuje meri lidem a jak se připravuje na dlouhá,
dlouhá léta půda. Kde se co v jeho rajonu Bustae,
už je tam, pracuje a pomáhá a takó ani deset
párů siamských volů jej z jeho okresu při volbách
nerytáhne. Učte se, pánovél“ — Nešťastný dopi
sorateli „Času“, jak řeřavé uhlí sypeš na hlavu
patriarchy realismu a jeho stoupenců! Ti jsou
přece živi a boucharonství. Tichá, úmorná práce
národní vynáší málo popularity; té pánové od
vybli. A při nedávných vyjevesých štvanicich

roti českému katolictvu vynikal právě čelný po
kářský fankcionář Ústř. M. Škol. A panstvo

místo co by dalo satisfakci obětavým katolickým
vlastencům, zřejmě provolalo, jak. musí čistit od
klerikálů“. Kde německý žid lačně čeká, aby se

hodně nadalo katolickým, národně cítícím lidem,
tam jest při „práci“ pokrokář první. Takový obor
„vlastenecké“ činnosti jest totiž nejpohodlnější a
Vysese mnoho slávy v pokrokovém tisku.

Vsáená snášelivost. V pokrokářském „Žen
ském Obsora“ napsáno beslo: © „Ani haléře
ne humanitní instituce, pokud jsou v rokou kieri
kálů |“ Statečným pokrokovým ženám by sajisté
jeptišky a řeholníci rádi přenechali slasti, jaké
mají v nemocnicích, starobincích atd Jenže by se

která pokroková Šárka k takové hlásila.
Kdyš katolíci při mejhorších útocich pokrokářů
poukázali ma pouhou možnost, že při dalším
chrlení surových pokrokových nadávek přestanou
malinci platiti na ovládané našimi soky,

"užse osjv nadávky zové na naše novlaslomectvíatd. Tedydvojí morálka!

"Zajímavá mluva čisd.'r k
ehatrace plechu 6 oměstaajícelé tisíce

i

Praha, zdá 8e, «e domy pražské jsou postaveny
pro tak širokou massu Jidatva, že by občané při
případném seřadění venku zaujali nejméně destinu
takové plochy. Vždyť se ví. jak se při stavění
pražských činžáků s každým místečkem šetří, jak
malou plochu zaujímá dům, vněmě bydlí lidé v ně
kolika poschodích, jak se Praba lidstvem přímo
bemží. Zatím však by samo Václavské náměstí
pohltilo skoro 100.000 lidí. P. čítejme! 1 kilometr
jest celkem vzdáleností malou. Nezdálo by 80 tudíž
při povrchním odhadu, j+k obroveká masea lidstva
dá se směstnati oa plocbuI kilometru čtverečního.
Ale— 1čvereč. kilometr má celý millioa čtvereč.
metrů. Dejme tomu, že by se průměrně na Ičtv.
metr postavili 3 lidé. Tu by na čtvereč. kilometra
čili na 100 hektarech stály tří milliony lidí, tak
še byse na prostoru tu vešlo všecko obyvatelstvo
Moravy. Na prostoru dvou čtverečných kilometrů
dalo by ee směstnati skoro všechno obyvatelstvo
Čech. Na prostoru, kterou Praba Sama zaujímá,
směstnalo by se všecko obyvatelstvo Rakousko
Uberské a Německé říše. Jakou prostoru by za
ujali při těsném seřadění všichni národové všech
dílů naší zeměkoule? Nyní lidetvo čítá okrouhle
1600 millionů duší. Stačila by mu tedy. malá
plocha 533 čtver. kilometrů. Stačil by tedy k tomu
asi devátý díl našeho království, ačkoli celá země
konle měří celých 509,950.714 km'.

Jak veliký dům by pojal do svých prostor
lidstvo celé? Představme si budovu, v níž by byly
pouhé dvorany bez chodeb, tak širokou a vysokou,
jakou by byla její délka.

Kdyby krychlový obsah té budovy měřil
1 krychli. kilometr, vešlo by se tam skoro lidetvo
celé; ovšem že jednotlivá poschodí (počtem 500)
by nesměla býti vyšší nad 2 metry. Málokdo
ovšem při pozorování velkoměst by řekl, do jaké
badovy by se lidstvo celé stěsnalo. Ferina se
usměje, že zkonšku naznačenou stejně naprosto
nelze provésti. Ozšem; ani podobnou zkoušku
v malém nikdo nezamýšli. Leč cifry uvedené do
kaszují, jak se často klame oko pozorovatele při
odbadu moožství vojska, účastníků manifestační
slavnosti a podobně. Pokud jde tisfcihlavý zástup
ve čtyřstapa, zdá se být průvod tělesem obrov=
ským. Jakmile tytéž davy stísní se před řečništěm,
aniž by usedaly, zaujmou dost malé místo, až se
zdá, še se zmenšily o dvě třetiny. Na ploše 350
čtver. metrů postaví se tisíc lidí zcela pohodlně.

Pro pomník Smetanův.

Právě 12. t. m. uplynulo čtvrtstoletí od té
doby, kdy sachmuřený duch ženiálního skladatele
Smetany rozloučil se s tělesnou schránkou. Zemřel
genius, jakých se rodí málo ve všech národech;
odešel veleduch, který se řadí čestně k předním
komponistům světovým. Nikdo před ním nepocho
pil, jak bohaté lze těžiti prohudbu umělou z ne
přeberného zdroje národních plsní našich. Nikdo
perly lidového umění tak mistrně nevybronsil jako
Smetana. A také žádný náš umělec nezískal tolik
slávy českému jménu jako nešťastný mistr, který
právě ve chvíli, kdy měl sklízeti zasloužené va

vříny, atížen byl těžkou chorobou tělesnou i duševní.

Po jeho smrti umlkly hlasy jízlivých, mali
cherných kritiků, strbány bráze tupých předsudků,
jež Smetanovi tolik hořkých chvil způsobily, a ná
rod svorně sasypal brob umělce-mučedníka kvítím
usnalého vděku. Smetana nebyl pouze geniem, byl
mužem vysoce vzdělaným, studoval horlivě všecko,
co současné repertoire hudební poskytovalo, pře
těžoval se prací; byl skladatelem, spisovatelem,
virtnosem, dirigentem, vychovatelem. A při věí
vzácné znalosti budby moderní i klassické nedal
se strhnoati od vytčeného cíle ani Wagnerem, ani
Jinými, kteří též nové cesty razili. Zůstalsvůj:
nepřeléti svojí tvorbou na cizí loby ani když je
existenční poměry vyhnaly do cisiny. Tak zacbo

vána jeho skladbám (zvláště ramatickým) pečeťoriginality a Českosti; a právě své vytrvalé dů
slednosti děkuje za svoji velikou sláva i za hra
nicemi. „Já jenom ukazují cestu, činím počátek“,
Hikával skromě; ale počátek ten byl zároveň vy
vrcholením. Nikdo zpozdějších českých skřádatelů
nedovedl si pošínati na cestě Smetanou prokles
těné dovedněji než sám zesnulý průkopník.

Skladby Smetanovy v lidu našem tak zdo
mácněly jako šádaé komposice jiná. Při obecném
vděku jest zcela přirozeno, že ae komají u más
první přípravy k postavení pomníku tomu národ
nímu skladateli jména světového. Dne 11. t. m.
konala se slavnostní schůze hudebního odboru U
mělecké Besedy, jíž se súčastnili nejvážnější re

proseataati národní společnosti; tam promluvil prof.
ostinský vřele ovýmamu Smetanově a apelovalba Uměl. Beseda, aby 69 přičinila o zbudování

ku na počest Smetanova. Jednatel Umělecké
y prof. Svojsík sdělil, še budebaí odbor za

bájil akci mazřízenípamětnídesky,ale pro ně
které BsmeslSe obnos K položiti
do vínku novému odrušení, jež dnes béře ci sa

přípravný komitét.

== POJŠŤUJTESE NA ŽIVOT==

u banky SLAVIE vPraze.
(RB*Pište ©sazby. a |

Hospodářská hlídka.
Věstník Hospodářského Sdružení
českých křesťanských zemědělců

pre království České.
1. Komu ae zdá, že nemá své záležitosti

dlouho vyřízeny, tob) prosíme, aby se laskavé po
díval na číslo posledního svého od nás dopisu a
uváží, že je nad síly jednobo člověka více dělat.
Naše Sdružení, které není založeno na výdělek,
nemůže vydržovati mnoho kancelářských sil; jinak
by režie shitla mnohem větší obnosy, jež arci by
mosili nósti členové. Tedy prosíme za trochu
strpení, když někdy v návalu práce nelze vše
obratem zodpovídati. Nechaf to našinci jedaou pro
vždy s paměti nepustí.

2. O dodávce strusky nechsť naše odbočky
nezapomínají, že továroy v podmínkách mají vý
slovné vybraženo, že mají volno ode dne v objed
návce určeného dodání prodloužiti si lhůtu 3—4
nedělní (v létě 4—5 nedělní)!l! A tut3 podmínku
nikdo nezlomí a nezbytno je, se jí podříditi! Nechť
na to pamatujíjednatelé při podzimních objed
návkách! My se na toto oznámení vždy prostě od
odvoláme! — Nákladní listy vždy hned nám za
šlete k revisi, po případě reklamaci: přeplaceného
dovozného u dráhy.

3. Také lučební rozbory hnojiv zasílejtež
jednatelé hned po dojití vagonů nám, aby se úěty
podle nich hned upravily. Ušetří ee pak psaní a
posí.ání.

4. Odbočkám vřele doporačujeme tyto spisky:
1. Katecbismas ovocnictví od Jos. Holuba, 2. Ka
techismus praktického hnojařeuí od A. Kolářského,
3. Domácí výchova od J. Kurze, 4. Návod pro
vodní drožstva, jak odvodňovati atd. od Klabana.

Brožury tyto velmi levné výhodně lze ob
jednati prostřednictvím sekretariátu a hodí se vý
borně k vyploční schůzí odboček.

„Sekretariát Hosp. Sdrušcní“
o Janovicích u Volte.

Paušálování pojistných příspěvků
Úrazové pojišťovny dělnické. Jak známo,
má býti zavedeno paušálování pojistných příspěvků
Urasové pojišťovny děloické pro král. České a sice
pro rolnické podniky až do 60 hektarů polí a luk.
Za účelem získání potřebných dat rozeslala ne
dávno Urazová pojišťovna všem obecním úřadům
V Čechách zvláštní dotazník se žádostí, aby byl
vyplněn a vrácen. Poněvadž příslušným jedoáním
odstraněny byly závady a obavy, doporučojeme,
aby na paušálování pojistných příspěvků bylo při
stonpeno. Obecní úřady zaslané jim dotasníky
v rabrikách 1—10 nechť podrobvě vyplní a nechť
jednotlivé majitele hospodářských podniků vybíd
nou, aby na souhlas s tímto způsobem v rubrice
10 svůj podpie připojili.Vysloveo však budiž v ru
brice 17. požadavek, aby paušálování rozšířeno
bylo j na nejmenší podajky s ručními řezačkami
a mlátičkamii,na stroje hospodářskéa pohonem
parním, batzibovým a pod.,a dále aby do poji
štění pazšálovaného pojati byli také majitelé pod

niků hospodářských,nejména menších. Dotazníky“ty, vyplněné a ním stoue dvěma radními

pode né, buďlež ihned“saslény hrySdruženíkých katolických zemědělců v Praze II, Opa-.
tovjeká ul. č. 10, kteréž je na příslušné místo
odevzdá.

Zrušení ela ma obilí. Haličtíposlanci,
lidoví žádají, aby srašeno bylo clo vůbec pro celoa
Halič a Bukovinu a to na tři druhy obilí: pšenici,
žito a kukuřici. Volnost dovozu by měla platiti od
21. května do 21. srpna. Za důvody uvádějí se.
nedostatečná žeň minulého roku, obromhé drabota
letoší, hlad mesi chudinou na venkově i v městech,
veliké zástupy amerických vystěhovalců od I.neka
doma zůstavší -bes práce a výdělku. A komečně'
Bozaměstnanost mlýnů haličských, které od lon
ského podzimu stojí skoro ú bez práce.
přirozený tento požadavek rolmictva bho dů:

de vysvětlititim, še Haličtu ohromněčetná droba urolajetvo ; „rolník bali „peprodává 0
nikdy, anebo v dobrém rocejen takmelovčlsfu,*
že o nějaké clo ma obilí nestojí. Zato ve špatnámiř.

vat a pak benroce musí "sám molka a obilí
cla, pbilní velice tíží. Proti tomute polskémunámagar voloo



Jtázka řepařská uvedenabyla do po

kteří šádají pilným návrhem, aby snémovna pro
jednala poměr řepařů a cukrovarníků a určila jej
zákonem, Poslanecká soěmovna pomobla už jednou
řepařům přijetím zákona proti rayona, kterýžto
zákon dosud nevyřízen leží v panské sněmovně,
v níž mají rakouské cukrovary mocnoo ochráokyni.
Tedy sotva asi nynější návrh agrárnický, jenž by
měl býti dle úmyslu navrhovatelů daleko ostřejší
než bývalý protirayonový, nalezne přijetí v panské
sněmovně.

Státní odměňování komí provádí8e
na 30 místeob, ve východních Čechách: ve Svo
bodbých Dvorech u Hradce Kréól., v Hořicích,
Cbradimi, Kostelci n. O., Městci Král., Poděbra
dech, Ustí n. O. V každém z těchto míst rozdě
leno bude 600 K státních a 250 K zem. cen, dále
po 16 stříbroých medailích státních a zemědělské
rady. Odměňování bude se konati asi ve II. po
lovici června a v červenci.

Mléčný prášek. Mléko může se teplem
vysušiti v prášek, jejž lze levně a daleko dopra
vovati, a vydrží dlouhý Čas neporošen, je-li u
schován v místnosti čisté, suché a chladné. Mléčný
prášek změní Be zase v mléko rozředěním v deseti
oásobném množství čisté vody asi 70% C teplé;
prášku mléč. užívá se též jako přísady dětských
mouček, čokolády, v pekařství, cukrářství atd. Su
šením mléka zabývá se na př. První česká akciová
mlékárna v Praze, spclečnost pro zhušťování mléka
na Smíchově ad.

Nový průmysl zvlášťpro rolnictvo důle
žitý jest sušení zemáků, jež provádí se již v Ně
mecku. Rolníci měli by se chopiti sami toboto prů
mysla, než se bo chopí kapitalističtí spekulanti.
Sušené zemáky upotřebí se v první řadě ku kr
mení « vydrží mnoho roku, aniž by 8e v sloučen
ství chemickém neb ve vzbledu změnily. Sušených
zemáků lze užiti i k výrobě celé řady průmyslo
vých výrobků. Sušením uchrání se zemáky před
bnilobou, smrznntím atd.

Postřikování stromů ovocných bned
po odkvětu jest natné, chceme-li docíliti hojné
sklizně zdravého ovoce. Nejlépe se osvědčuje jedno
procentový roztok vápenato-sodnatý neb vápenato
skalicový, k němuž se přidá něco zsleně svino
brodské. Postřikování koná se nejáčinněji 10—14
dní po odkvětu, dokud kalíšky květové jsou ještě
otevřeny.

Zalévání zákrsků a všech ovocných
stromů i keřů v době květu i po odkvětu jest
velice prospěšné, ale musí býti vykonáno účelně.
Pod koranou probloubí se 30—40 cm bluboké
díry, jež se vodou neb rozředěnou hnojůvkou na
ploí. Tím se plodnost stromu neobyčejně podporuje.

Užitečnen obrabu okolocestičekv za
bradě si pořídíme, když zsáhonky obroubíme ně
kterou měsíční jabodou. Získáme úblednou ozdobu
a hojnost plodů vonných až do pozdního léta.

Zemědělství a vojska. U 4. praporu
73. pěšího pluku v Chebu bylo v zimě zavedeno
vyučování v zemědělství a v pěstování luk. Theo
retický (zimní) kura počal po výcviku nováčků a
končil 31. března. Praktický kurs, který počal
1. dubna, končí 30. červnem. Mužstvo, dobrovolně
se hiásící, vyučují professoři semědělské školy
v Coebu od 6—6 hod. odpoledne.

Dovolená vojímům včas šní povolena
j letos vojenskou správou a sice na tři neděle.
Příslušné žádosti dlužno podati rodiči nebo při
busnými u okr. hejtmanství. Lonského roku dostalo
dovolenou o žních v celém mocnářství asi 47.000
mužů Ztěchto připadlo nejvíce na drahý vídeňský
sbor (6000 mužů), nejméně pak na oba sbory z Čech
se doplňující (3000 mužů).TETA
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Školský obzor.
Pravý účel školy při moderních blýskna

vých beslech ztrácí se v temnu. Ztřeštěné fráze,
zneužívající slova „pokrok“ k nejsmatenějším do
brodružatvím, dělají dojem, jako by šiola měla
být sama sobě účelem a nikoli prostředkem, jako
by celé lidatvo mělo být na evěté jen k vůli po
krokovému učitelstva a nikoli učitelstvo k vůli
dětem. Postavili jste školu? Rozmnožili jste školy
dostatečně? Kdo ae to odvážil blasovati proti ně
kterému požadavku pokrokového nčitelstva? Jen
Da pranýř 8 tím zpátečníkem! Všecko pro škola!
Taková a podobná slova slyšíte každý den. Jako
by vlastoě na světě byla školou výhradně místnost,
kde pokrokový učitel učí, propouštěje z ní žáky,
kteří neznají základních pravidel pravopisu mateř
ské řeči. Málokdy však uslyšíte otázky: Vybovuje
pokrok. učitel aspoň primitivním požadavkům svého
poslání? Zvyšuje Be rovnoměrně vzděláví národa
s přibýváním škol? Proč pokrokoví učitelé bedli
vější pozornost věnají detailnímu počítání o svém
příbytečném, o kvinkvenálkách atd., než ideálům,
jimž mají v první řadě sloužiti? Proč hlásá pře
kotný pokrok mladík, který propadl při učitel
ských zkouškách, prozradiv, že nemá kvalifikace
průměrnéhointeligenta?

Nyní konečně ozývají se ojedinělé hlasy i
lidí hodně pokrokářsky naladěných proti maléma
úspěchu zvýšených nákladů na školu. Mimo jiné
sám opovědný nepřítel katolictva Alfons Šťastný
napsal ve svých „Selských Novinách“:

„Když kdysi vídeňský purkmistr dr. Lueger
jako přednosta politického úřadu bral ačitelstvo
obecných škol vídeňských ve alib, tu Bi stěžoval
na to, že ve dvou směrech třeba větší píle a to
předně co do vyučování v mateřské řeči a za druhé
co do počtů z hlavy. To, co připamatoval dr. Lueger
učitelstvu tamějšíma, platí vůbec. Že dnes nedovede
náš člověk tak dobře počítat z hlavy jako jindy,
je všeobecně známo. Potřebuje to větší námahu a
té se vystříhá naše škola, kde se hledí jenom
k pohodlí žactva, ale ovšem především také uči
telatva. Co požaduje větší námahy, pryč s tím. Ale
i co do vyučování v řeči mateřské vidíme po
kleslost na místo pokroku, aspoň ve směru jednom
a to nápadném. Ato se netýká pnuze školy obecné,
ale ještě více školy střední. Člověk školy starší
by tomu ani nevěřil, že to může býti, ale je to.
Dnešní náš vzdělanec nezná správné interpuaktace,
tak že neví, kam má položit Čárka, pomlčka-pausu,
středník a kdy zkratka, náš dnešní vzdělanec neví,
co to věta. Když my starší si vzpomeneme, s jakou
přísností a přesností se hledělo k správnému pou
šití znamení rosdělovacích, tak musíme ruce spínat
nad tou dnešní „svobodon“| Tak jako jinde zna
mená i tu svoboda nevázanost, ale i nesprávnost,
zmatek, chaos... Když tedy ani pravopis nebude
náš lid znát, pak se ptáme, co bude míti £ toho
vyučování mateřštině? A pravopis dnes náš lid
nezná, ani když vyjde ze školy obecné, avi když
vyjde ze školy střední, ani když vyjde ze školy
vysoké. To pohodlí ve vyučování vede již tak da
leko, že nebude konečně musit znát nic a zvlášť
neznat žádoá pravidla a žádný pořádek. Ta volnost,
vlastně však bezuzdnost jde tak daleko, že každý
píše, jak sám chce. Moc pěkné to není a moc
prospěšné také ne. Na kom vina? Na učitelatvu
přece. Za ty ohromné milliony, co nás to školetví
stojí, přece však máme právo žádat, aby náš lid
dovedl správně psát, aby náš vzdělanec věděl, co
to je věta, co dnes neví. A když pak ten náš mi
nistr vyučování musí ve Vídni vědět, co se vyu
čaje ve škole ve Zlámané Lhotě v úterý a co do
11 hodin dopoledne, tak by měl také vědět, že
naši akademičtí vzdělanci nevědí, kam mají po
lošit čárku! Neuvěřitelné, ale skutečné.“

Patrno ze slohu Šťastného, že sám není
velkým puntičkářem. A přece se obrací se vší
trpkostí proti nedbalosti moderních paedagogů.
Věra významné! Přičiníme však malou opravu.
Nejhůře nyní pravopis se zanedbává na obecných
a měšťanských školách, ač nad tím kaceřovaní
učitelé spínají ruce, až horko obchází professory,
kteří musí vysvětlovati žáčkům do studií se hr
noúcím pravidla pravopisu od abecedy. Jestliže
mladší profesaoři, vychovanci Masarykovi, maoho
nad takovou „maličkostí“ se nermoutí, pracují
přece jen starší professoři v tom směru k nápravě
svědomitě.

Hrdinové v žapanu a bačkorách. V„Učit.
novinách“ odpověděl K. Horkému organisovaný po
krokář tímto pláčem: „Oh, Karle Horký,Vy ne
znáto naší pýchy, našeho národního Školství a jeho
učitelstva! ... Redaktore Horký, Vy jste nevěděl
nic o učitelském moru? Vy teprve teď dočítáte
se otom, že učitelé čeští líbají červenobílé roka
vičky národní autonomie v méstech, brubé zelené

rukavice agrární JP vesnicích, všude pak černéjemné rokavičky římské hierarchie a policajtské
čerhožluté rukavice c. k. byrokracie? Vyp:šete:
„Lidé, kteří dají dojíti až k tomuto, ať nevycbo
vávají našich dětí, ať nepřednášejí jim
dějiby, neboť takoví lidé jsou zachváceni cho
robou a šíři národní mor. Učitel českého dí
těte, utojí-li vypráskán sa dveřmi okresního

tmana, ať jde do Školy, napíše ma tabuli
dou: omemocněl jsem morem — a nevrací se

už do třídy. Kdo lže dětem, zrazuje avůj národ“
—Vy se hrozně mýlíte! Vyhnal byste nás všecky.
vždyt žebráme všickni I naši učitelští světci stá
vaji vypráskání za dveřmi. Žebráme všichni! Že
bráme všichni permanentně! Léta napřed chodí
nevěřící učitel ke zpovědi (snad proto, aby ukázal
„žulový“ charakter?), aby vyblédoutá místo dostal,
vypravuje se, že po léta očitelé na Vinohradech
dělají synovi sbohatlého stavitele společníka a prů
vodce do hospod, aby se atali definitivně učiteli a
říd. učiteli, po léta popíjejí prý všichni příští ža
datelé po všech hospodách všech radů na Žižkově.
... Karle Horký, snad pochopíte naši situaci tak
ble: Měl jste psa; i v novinách ne o něm psalo.
Když se Vám příliš vtíral, vypráskal jste ho za
dveře. A pudl za dveřmi žadonil, až jste je po
otevřel. Pes se plazil po břiše, lízal Vám boty, a
Vy jete byl tomu rád, že vládaete tak oddanému
tvoru. . . A práskaljste hoza dveře.“—Pánové
jsou stále upřímnější. Ale kdo jen podporuje nej
víc pánovitost těch, kteří školy obsazují? Jest to
pokrytecké patolízaletví a obapolná kookurenčof
závist organisovaných. Proč jen jejich orgán. který
v příčině protikatolického boje dovede tak rázně
rozkazovat, nedovede zameziti rázným způsobem
svým „žalovým charakterám“ takovou pokoutní
žebravou konkurenci? Protože by ae mu stádce
rozběhlo, jakmile by vydal přísnou klatbu. A ti
lidé chtějí obroditi celý národ!

Jos. Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.
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SE“ Pište al o vzorky! JN
Ručníky: Kapesníky:

č. 850 bílý Iněný |1. bílé 1 tet. K 220
tet. 6 K 30 h|1. barevné přezné

č. J. B. bílý Iněný K 2%
tet. 8K40h Košile

Utěrky: K směbkounáprsenkou

A. pololněné tot, 2-70| | E09=véby za KUŘ0

K 6 reně Zg|1 > Plétěné, 450
1 ,ima . „560

Prostěradla: — | py; objednávcekošil
č.2301. IněnéK 250| nutno udati míru
č.280/, „ 270, kol krku a délku
č.251.© „Ia, 490 rukávů.

Dělnická hlídka.
K rozvoji řemesel Poslední sedmiletí

nasvědčnoje,že řemeslná výroba jest přes kou
koreoci průmyslu stále na postupu. Roční pří
růstek řemeslníků obnášív posledních letech
v Předlitavsku průměrně 74 až 100 tisíc osob.
Největšího rozmachu dosáhla řemesla v Čechách
a v Dolních Rakousích, neboť připadá na Čecby
jedna třetina a na Doloí Rakonsy jedoa čtvr
tina veškerých po řemeslnicka provozovaných
živností v Rakousku. A poněvadě poměr Dol.
Rakous příslaší vlastoé Vídni, vníž zase čeští
řemesluíci hrají důležitou úlohu, můžeme říci,
že jsue národem poměrně nejvíce řemeslnickým.
Toto poznání plyne i ze statistiky řemeslných
společenstev, jichž jest v Rakousku 6026, v nich
sdraženo 728037 camostatných živnostníků, za
městnávajících (kromě Tyrol) 614977 tovaryšů
a 237455 učňů. V Čechách je českých spole
čenstev 1465 se 154381 živnostníky, 137946
tovaryši a 50.288 učňi, na Moravě (počátkem
r. 1907) 328 s 54.236 členy, 20 139 tovaryši a
16.505 učňi, tedy jen v Čechách a na Moravě
repraesentují česká společenstva třetina všech
společenstev v Rakouska vůbsc. — Tedy zase
rána do Marxovaproroctví!

Dělníci u papeže. Bv. Otec přijal na
Bílou sobota v aodienci zástapce dělnických
spolků ze západního Německa. V adrose, ješ
odevzdána av. Otci, 69 praví, že katolických
dělníků v Německo je 400.000 sdruženo v 1740
epolcích, ješ tvoří 3 svazy; odborové organi
sace dělnické čítají 365.000 členů a jsou moc
Doa protiváhou organisací 600.demokratických.
Papež děkoval sa poctu mu prokásanou, jakoš
i sa to, že děloiotvo puslašno hlasa jeho před
chůdoceLva XIIL vybudovalo si mohutnou orga
nisaci. Dále se vyjádřil, že ma to dělá velikou
radost, kdýš vidí, jsk kůčžstvo v Německu
slovem S písmem tak čile účastní se práce



Organisační mezi dělnictvem; přál zderu všem
dolkům organisace dělnické a udělil pože

hnání všem i jejich rodinám. Jak mnobo ještě
práce před námi, bychom aspoň čšstečně mohli
se rovpati orgavisacím kat, dělníků v Němeokul
Agitujme horlivě pro vzrůst edružení křesť;
děloictva|

Co platí soc. demokracie za utržéní
dvou prstů. Doe 27. ledna t. r. kupoval boch
v rudém dělnickém konsumu vídeňském mletý
mák. Nedovedl mák sám semlet; proto mu
pomábala jedna žena. Když hoch podstrčil;
kabelku, do níž měl mák pudati otrhla mo
ozubená kola ukazováček a prostřední prat.
Státní zastupitelstvo vzneslo na rudý podnik
žalobu. Tu před stáním chytří 80c. demokraté
dali matce 60 K — a prostomyslná žena, majíc
noozi, ten „kavalírský“ dar přijala. Takhbie
kdyby odbyl zmrzačeného soudruha fabrikant!
To by bylo křiku a protestůl Patrno, že mrzá
kům v ráji radé budoucnosti bude moc zle.

Hromosvody
dle systému prof. K. V. Z
:. viceletouzárukouprovádí :

— — FIRMA

JOS. BAUDY
odborný závod elektrotechnický

v Hradci Král.

Staré hromosvody opravuje a zkouší

nejnovějším přístrojem sa mírný
poplatek. — Po vyzkoušení doručí

písemné dobrozdání.

i Rozpočty
a odborné porady zdarma.

AH JCSBOSÉ
Nejlevnějšíanejvirasnější

s dětskévozíkyu velkovýrobce firmy

ě Jos.Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmíky.

Vývin družstovniství a výrobních spoločnosti
v Anglii.

„Labour Gazette“ v listopadovém čísle
minalého roko podává přebledný obraz rozvoje
společenstev za rok 1907 v Aoglii. Výsledky
jsou takového rázu, že nelze si jich u nás ne
povšimnouti, kde počínáme va hospodářském
poli osamostatňojící práci z toho jediného dů
vodu, že jen tak prospějeme svémo lidu a hnutí
lidové utvrdíme a zásadám konservativního
rázu jak na poli hospodářském tak dacbovém
získáme, Miuvení nejkrásnějších řečí zůstane
mlavením—praktická,promyšlenáatímzujiš
těná i ve výsledcích práce nám echází. „Chléb“,
volá lid; hospodářské obrození chce přítomnost
našeho národního enužení. Cestoa hospodářské
bo obrození a posílení vychováme si lid Inoucí
k věci, která v praxi se osvědčila. Nechceme
říci, že drohé — seznamování 8 nebezpečím a
vymoženostmina poli duchovém—má býti za
pomínáno. Jedno činíce, nesmíme opomíjeti
drahého. První cestou jako všude na hospo
dářském poli je svépomoc. Družetevniotví —
společenstovnictví je sde mocnýmčinitelem.—

Aoglii r. 1907 bylo 1.641 společenstev včin
nosti, která dohromady čítala 2552.814 členů.
Společný kapitál obnášel 45,131.840 liber šter.
U porovnání s rokem minulým stoupla druž
stva o 18, počet členů o 44%, Colkový obrat
obnášel 119,664.710liber šterlinků. Počet při
1.541 společnostech přímo zaměstnaných osob
byl 112 182 (0 62%, více než roku mioulého).
Dle svého původního určení možno společen
stva rosděliti na trojí: produktisaí (výrobní),
obchodující ve velkém a detailové prodávající
společnosti. 21 .

Následojíní tabala. oazuačoje vývin obratu
peněžního vkaždém Ridro opolsčenstav
v periodě1897—1007,jakoš i procentové i ab
solutní stoupání obrata ve aprávnímrace 1807
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Zajímavá čísla, která maně vyvozují my
šlenku na „hospodářství bodoucnosti“. Připo
meneme-li, že anglické dělnictvo súčastněno
v drožstevnictví velikým počtem svých vlast
ních výrobních i prodejních společenstev, při
pomeneme-li, že anglické dělnictvo je ve dru
hých dražstvech súčastněno jednotlivými podíly,
které representují pěknou s0ma, můřemeuhod
nouti i úkol naší práce v dělnic.ých organi
sacích. Ovšem — započíti nutno 8 nejmenším
a pomalu.

Výrobou zboží zanášelo se 1.046 spole
čenstev (2 engros — a 917 detailového ob
chodu) se 47537 zřízenci pracovními. Vyrobené
zboží oceněno na 19.396.787 L, celkový obnos
vyplacené mzdy obnášel 2,632.509 L. Na celkové
produkci byla zastonpena tabáková indostrie
a výroba potravin skoro 709/, oděvnictví 169%.

26558 čili 569, všech zaměstnaných bylo
mužů, 13.433 čili 289, žen, 7 646 čili 169/, mla
distvých pomocných pracovníků pod 18lety věko.

Z 1.046 výrobních apolečenstev jich 160
nechalo bráti podíl na čistém výtěžko (ponej
více dělnická družstva). Tohoto výtěžku dáno
35.737 L a rozděleno mezi 13.890 zaměstna
ných, jimž celkem vyplaceno 734.712L na mzdě.
Z výtěžka přišlo pa osobu 2 L 11 eh. 5p.
(t. j. 499, obdržené mzdy) proti 2 L 8 ah.
(45%) v roce minulém.

Dvě společenstva Whohosale Sosieties
v Aoglii a Škotsku jsou společnosti nákapní
eogros a výrobní, které dodávají pak detailo
vým obch. drožstvům. Celkový jich obrat ob
nášel 32,390.028 L a byl proti roka 1897 o
9849, větší.

Detailových závodů stávalo 1.412 se
2,316001 členy. Družst. kapitál byl 35,242.062L;
cena zboží prodaného: 67.877.845 L (+ 75%),
netto — přebytek 10,884.094L(-93%,). Počet
zaměstnaných stoupl o 44%, na 59.117. Z těchto
detailových dražstev nechalo jich 210 bráti
podíl na čistém výnosu zaměstnaným; obnášel
39.738 L, t. j. 5-19, vyplacené mzdy.

Takový je krátce naznačený celkový obraz
dražetevnictví a společenstev provozovacích
v Anglii, Význam, jak již řečeno, pro nás má,
a chceme-li mluviti o významu jeho pro děl
niotvo, odkazujeme jen k tomu, že v Aoglii
jsou dělníci podílníky i majetníky arčitých
drohů společenstev provozovacích a tím že
čistý výtěžek přichází k dobra súčastněných
„malých lidí.“ „Vzájemnost“ textiloiků v Hro
nově n. M. je dokladem, že ani u nás za da
ných poměrů není půda neúrodná pro prak
tické provádění. — V.

Nejlepší sukna,
oootřeby krejčovské

nejlevněji koupíte v prvním ryze českém,
osvědčeném velkozávodě

Lužný A Triica v Brně,
mě Yolkóde zám. čís. 90, roh Voslé u. č. 8.

Skvostné vzorníky zašleme na požádání
zdarma a vyplaceně pouze ne mistry krej
čovské. Žádejte je proto vědy u svého mi

stra. Uspokojí rás v míře netušené.

Zbytky
ka všema se hodicí máme stále na skladě.

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy 0 úvěruhodnosti firem obchodních
i šivnostoíků, jakož i veškeré zprávy soukromé,

BW"provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých ke
stelních nádeb ze stříbra,
bronau a jiných kovů, od nej
jednodudšího do nejskvostněj
štho provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskoun Milostí revide
vány.

Mešní nádoby jem v ohmi
slatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzor r: spočty i

hotovésbožína ukázku
se zašlou.

Chudělm kostelům možnosplácet bez přirážek.
PRD“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “Jij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

s aiků závododomácímu.Spolkům doporučuji rychlé a levné provedeníspolkovýcha"GDI%

7677
Nákrecy a rozpočty

doporačení vld. duchovaíob. 1

Založenor. 1809.=—————
r



Doporučujeme===

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jakovýtečné

č“ kapesní Řodinky
E všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

AA řetízky,prsteny,náramky,
v y jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
MANY— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlataíka hodinářv Rychnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

E85X56)XE8IXG63X CODX

žJan Horák,soukenník
š. Rychnověnad už
X zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci 
nejnovějších drahů pravých «

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

zemských.
Četná USBÁNÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
£ Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velojemnélátky na taláry.

Téžna splátky bezzvýšenícen!

XE8D 63 X 663 X 665X683883669XG6BLIXX

klobouk
jižtřikrátij opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
w Hradol Kral. poblíž Grandhotelu,
který kroměmoderních tnkých.klobouků má

též na skladěoylndry Jenn zdravotní
kloboukyz prvníchčečkýchtováren:$
čepice jak "pánské,takg chlapecké a dětaké.

KAAOOBAAAO A
Šeob. úvěrní společnost

v a

u (proti Grandhotelu) ::

Přijímá vklady na knížky
==za 4" ažB, ==

úrok a to dle výpovědi.,

SR. Slojnílístky ne požádánízdarma, <U

ZLÉ oo najlovnějh ©

Tamořoníj

h fonografi,
desky a válce

nejsolidnájí koupíte

v elektretechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

Pp. sklenářům
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

K. V. Skuherský,

proti hotelu „Merkur“.

atp copolah sa 2K.
Š ao empo 181 Sklenář.zaručeně vyzk.
88 26krát30 cm po 15 h( diamanty kus za 5 K.

30krát50 em po 17h Dodáním
© Okrátšž cm po 19h kamkoliv drabou.

(nefalšované)
Žluté neb bílé

s ovečkou,

mýdlo
a jiné druhy nabízí ze svého

v Litomyšli,

Potřeby k pohřbům,
skvostnévěnce náhrobníve

velkém výběru
za ceny zvláště nízké.

© +

g Nejlevnější nákupní pramen 3
: voškorých příprav 3
o a ozóobpro švadleny a krojší © 4

© kněžskýchkolérkůa náprsenok ©
©- o

FejglAByčiště SHradec Králové. o
© Diradelníulice. o|=e

% Prádle —Nákrčaíky— Deštníky.©
©" Šle — Kapesníky — Reakavice.

ď Šačrovačky.

z Výhradníprodej „Triamtaly.* ?
VSSO0H00000000000000000

jakopad. jemužan doVyVářky

ODNiT:+
58 fialkovou.odfirmy

JOSEFJELITEK. NYDLÁKHRADCI KRALOVE:
< Pišteslo cenu

váá

Paramenta.

Ignáce V, Noškudka Syn
(protokolovaná firma) :

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
H. | Obradr P, Z. Moěkudiy, faráře vo Týpraváticlek)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
ji svůj osvědčený a často vyznamenaný |

: výrobní závod i
všech kostelních paramentů, E

praporů a kovového náčiní. 1
"i Cenníky, vzorky i roucha botována ukázku i

Be na požádání franko zašlou.

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—nmělenký závod —

pro (Malby

oken kostelních,
PRAHA-I.

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 2Dnogě blíže Ma

lého náměstí, dříve pes6 roků na Malémná
městí pod loubím) depo

ručuje se

lu dodání oken chráod nejjednoduš
šíhoaš kbohatémufi

CKCETATKIET<AKIATAL

alalum

TC
au

ZLE
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Vetkeré ro „akiery | odbomárada bezp bezea oovazaestika dofiniti

BY- Hostenévané 1 písemnépochvalnéuznání.<lij
Založeno roku 1896.

Rozšiřujte

| Časovéúvahy!!
Veletůstojnému

dachovenstvu a
slavným patronátním

úřadům dovolujesí dope
roěiti veškeré kostelní nádoby a '

náknía o: forevirot kaší
cibáře, >pádobky, poMÁnky,paci
oricoy| lampy, kaditelnice,STatd. své

n va BtáréPředhard Úvodníintenci;€m o v v

vohni zlatí s ří nebo protido

plata s. nové v o. jotové“předměty Bob vý " zasílá ma:
kásku franko bes sávoznosti k

slach « 00posíláKrdraýcí Moneá PyáéuKtroianně
pen bat jídelnínášlnísestěíbrépravéhoúbo vůdy na skladě.

Maréalate, ře 6« drehobamybupujeza nejvyllícmy

JAN STANĚK,
pami) a oleolotir! í

Příka L, al. KarolinySvětlé,čig 19.2



Vláda demokracie.
„Hlas lido hlas Boží“, říkalo se dříve,

kud ještě lidé demokraticky smýšlející na
oba trocha dbali. Nyní však demokratická

pochodeň vztyčoje se vysoko nad báně nejvyš
ších cbrámů; volá se trinmfálné: „Všeckumoc
pochází z lida! Co chce lid, byť by to bylo
proti čemukoliv a komokoliv, natno pokládati
2a nejvyšší rozkaz, su nejbystřejší moudrost,
proti níž žádný protest se nepřipooští.“ — Ne
chceme zde podr bně vysvětlovati, jaké stano
visko zaujímá k heslu nyní vládnoucímao kře
sťaoství. Byla by to kapitola příliš dlouhá. Leč
badiž zde aapcň na zákludě dloabé zkošenosti
dokázáno, jak různí vypočítaví příživníci zdů
razněním toho hesla a patolízalským podkuřo
vápím lid vedon vědomě do nejtmavějšího
bladiště.

Předaě nutno azosati, že se lid sám proti
nejrůznějším, často násiloickým přehmatům by
rokracie ozvati musí), že jest velice dobrá a

prospěšná kontrola práce těch, kteří mají vekou moc. Bylo natno často a často větrat
v byrokratické kaochyni, kdy ee tam mnoho

maobo.
Leč — kolikkrát vlastně blas lidu byl

skutečně hlasem Božím — a nikoli hlasem na
papouškovaným po některém demsg“govi? Jak
často lid dokázal, že ei dovede výtečně vlád
oouti sám? O tom potřebí vážně přemýšleti,
aby demokracie přílišnou sobělibostí a skutky
příliš brdými aepřipravila se o to, co dosud
vybojovala.

Xenofónjeden z nejbystřejších pohanských
myslitelů, byl občanem republiky athóaské.
Jemu se však nějak vláda lidu nezamloovala.
Nupsal we IV. století před Kristem, že jest
nejlepší vláda jednoho člověka spravedlivého.
Proč jemrepublikánský občan najedaoa ee stal
spátečníkem? Pokud brál v Athénách přední
roli věblasný státoík Perikles, pokud zkrátka
ve ekotečnosti lid se vzdával důvěřivě svých
práv ve prospěch moci Perikleovy, Athény

Perikles zemřel, byl najednou lid při svojí ve
liké moci — bez hlavy,

Za vykonavatele přánírepabliky vyvolen
sbrklý, eeschopný Kylóo, který navaříl Athé
ňanům tolik peprné apartánské polévky, až
chudáci div do mdloby nepadali. — V klassi
okém Římě před Kristem nměli bohatí otcové
vyráběti „hlaa lida“ jednoduše. Byly tam zá
stupy lidí ožebračených aespravedlivým s00i
diním řádem, kteří však přece neztratili vo
Jebního práva. Kdo jim dal hodně peněz na
pověstné hry, na vyčastování, měl je za rakoo.
A kdo dal nejvíc, ten byl jistě zvolen. A tak
falšované „přesvědčení a volání lida“ vedlo
obrovskou repnbliku k rychlé zkáze.

V starověké republice cartbaginské byli
také znamenití lidoví vládcové. Když Hannibal
sačal nad Římany rozhodně vítěziti, strčili li
doví zástupci hlavy dobromady a se zrakem
Jesknoucím se zlopověstnou závistí se radili,
jak by slávu svého rodáka zatemnili. Ubobéma
vítězi nepoelány vwdostatečné míře nové voje
a tak naposledy odplal z Italie jako muž po
ražený. — Taky hlas lidu!
m Nejvýmlovněji se projevila svrohovanost
ida při tažení Israelitů s Egypta. Dobrácký
lid leckdy dal na jevo, že by ma byla milejší
tačná strava v slunném Egyptě než všecka
svoboda. Mojžíš staral se o dobro lida do um
dlení. Jakmile však odchodem na Sinaj zmizel
vděčnéma národu z očí, vzplála najednou +Isra
elitech veliká touha po emancipaci, po lidc
vládě. „Nač poslouchat přísného Mojžíše?
Zrovoa s jeho bratra Arona si uděláme sluho“;
tak lid va ové milé došli rozhodl. A řekli Isra
elité Aronovi: „Vstaň, adělej nám bohy, kteří

„by Šli před námi.“ Bylo tedy ulito zlatá tele,
jemuž obětováno, kolem něhož tančeno. Lid,
místo ov by prokázal
vůdci, věnoval lásku a úctu — modle.

Tak tedy bel> před Kristem. Byly tebdy
repubiiky rozličné — většinou vlastně aristo
kratické; to však není podstatnoa výmlavon
pro nešťastné skoky lidu rozhodujícího. AÚjiž
bohatší, af chudší, blasoval často tak, še škodil
svojí nešikovností sobě i celé třídě, k níž ná
ležel.

Praha ei zahrála na republiku za slabé
vlády Lodvíka II Pražané zvolili si za vyko
navatele „hlasa lidu“ tyrany, jakých bylo v Če
chách málo, Pašek z Vrata, náčelník radničol
kliky, páchal taková lotrovství, že by byl
v každém roce svého úřadování zasloužil ně
kolikrát šibenici. Moc královská oad Praboa
byla ponse na papíře. Krvavá drožina Paškova
boď ee při rozkazech královských vykrnec
vala nebo je prostě igaorovala. Z „vedena
děsná inkvísice kališná, náboženskc-politická;
kdo Paška neactíval jako soltána, byl buď
upálen, nebo uvězněn nebo vyboán. Teprve
katolický monarcha Fordinad Iučinil pustému
řádění podivných milovníků „svrchovanosti
obce“ konec, ačkoli pofouchlý a všemi mastmi
mazaný Pašek se aměl znamenitě lísati ke ka
tolíkům a bezohledně mačiti ty, kteří nebyli

V Aoglii také zatoužili v XVIL stol. po

slobo lido, přispěl k porážce Karla I. a —
pak přisvojil si sám veškera výkonnou moc
co lord-protektor. Svolával a rozpoaštěl parla
menty libovolaě, dle toho, jak to jeho eobectzí
vyžadovalo. Anglie „republikánská“ ocitla ae
pod knutou muže krvavého, který páchal su
rové zločiny. A když ta repoblika „hlasem
lida -—-blasem Božím“ vyvolavá pominala,
oddechli si všichni lidé pcctiví.

Málokdy vzplál tak silný demokratický
požár jako 2a veliké revolace francoazské.
Milliony hrdel křičelo po lidovládě. A sove
renní moc národa problásila za vykonavatele
svojí vůle — bezcitné katany, kteří se mstili
kanibalsky na vlastních voličích, jakmile tito
sebe méně dali na jevo touha po skutečné svu
bodě. Tekls potokem i krev těch, kteří s nad
šením k náhlému převrata přacovali. Nejhorší
zločinci odsuzovali vlastence nejšlechetnější.
Hlasu lida zneažito k jvýbachům osobního
vzteku. Teprve tehdy zavládl jakýsi pořá

vložil osady svojí země
v race Napoleonovy. Napoleon byl despota
také, neštítil se skatků bezcharakterních. Ale
přece bylo ve Francii lépe než dřív, kdy ee
tvrdilo, že vládne „hlas lida.“

A zase r. 1848 problášens republika,
provoláno všeobecné hlasovací právo. A teď
se hlas lidu tak velice tříštil, až i mejvětší
demokrat vážně musil pochybovati, zda ty
všecky sobě odporné hla:y mohou býti „bla
sem Božím.“ Lišák Ladvík Napoleon začal
loviti v kalných proadech. Zvolen za pomoci
podpla bných stvůr za poslance, ale tvářil Be
udiveně, uevinně. Prý se do Francie ani jako
poslanec nevrátí, protože nechce, aby jeho
jména bylo zneužíváno k rozmoožení nesvornosti
ve vlasti; nechce,aby projev důvěry jema osvěd
čené stal se záminkou vnitřních nepokojů. —
Teprve v okamžik nejpříhodnější odebral se
do Paříže a úsilaé práci placených agitátorů
podařilo se, že tento dobrodruh byl zvolen
sa presidenta repobliky celými 5,430000hlasy.
Ačkoli věak přísahal nlavně na ústavo, jiš
činil přípravy k zvrácení repabliky.Začal ty —
ranisovati beszobledně. Dlaby jeho vzrostly
tek, že by se byl po slošení presidentství
ocitl za mřížemi. Provolal se r. 1861 za cí
saře a krvavě potlačil protesty proti tomu
obrovskéma přehmato. „Hlas lidu“ sám si
vychoval beszcitného despotu, v jehož želez
ných rakou marně se arijel. (Dokonč),

o

Volné listy,
Ollubná nevědomost. Za nedávné oslavy

Darvinovy hlušelo forte o vývoji živočistva a

bornícia celými záplavami oslavovaliho no

Ročník XV.Jnterty se počítají levně.
Olmova vychází v pátek v poledne.

vináři, jejichž obraznost v každém odstavci
mlavila více frasemi, než skutečným vystižením
toho, v čem vlastně kotví význam Darvinův.
Samo se rozamí, že chutě evezli se při příle
žitosti té zejména volní myšlenkáři, jimž pře
kroucení a znetvořené učení darvinské jest
utahaným koněm, jejš stále Švibají a bodají na
své výpravě proti názora náboženskéma. Vývoj,
oh ano, vývoj! To jest to čarovné hoslo, jehož
zuby aebty se drží ne z nějaké potřeby vě
deckého poznání, jako spíše proto, že se jim
hodí k účelům agitačním. Řádky tyto mají
dokázati novědomrat těch, kdož vývojem živo
čišstva a rostliostra střílejí proti náboženství,
zejména tedy proti názora, který vyznává
tvůrčí a pořadatelskva činnost nejvyšší Bytosti.

Ať již učení o vývoji ve všeobecné plat
nosti jest přijímáno nebo není, jisto jest, že
nauka vývojová jest jen výtvor lidského pře
mýšlení, jež usiluje o to, aby gestavil jednotné
poznání veškereostva. Není však posud doká
záno, že by vývoj byl výrazem pravé ekuteč
nosti. Dlužao ovšem uznati, že doklady pro
učení vývojové jsou; a ta dostavuje se otázka,
jakými příčinami tento vývoj se oskutečňoval
a jakými činiteli se děje. Předem ovědomiti 8i
jest, že všichni velcí zpytatelé rostliastva a
živočišstva spatřají ve vývoji tom postap k ur
čitým účelům. Učelnost tato sice jako velmi
nepohodlnou materialisté z počátku popírali,
ale dnes již ueosmělají se podvraceti, 00 jest
dokázáno. Snaží se však výzosm této účelnosti
smazati tvrzením, že účelnost není příčinou,
která působí oapřed, nýbrž že jest oásledkem
předchozích čiviteíů, za které považují pohyby
hmotných částic v rostlinstva a živočistva,
tedy pouhý mechanism. V životé lidském při

ani dle pravidel zkušenosti duševní ani dle
zvyklostí zevnějších. Neumějíce si takové údaje
vysvětliti, říkáme, že se to stalo náhodou. Na
zýváme tedy náhodou jev, který dostavoje 8a
mimo všechno očekávání a proti všem zákonům
zdravého myšlení, neboť kdyby se taková věc
sběbla dle obvyklých pravidel zkašenosti, ne
říkali bychom, že jest to náhoda.

Pohyby hmotných částic v rostlinstvu a
živočistvu,dle materialistickýchdarvinistů ne
majíce fádného vědomého ředitele, dějí se také
nábodou; nakoupíse tady, sbrnoa 8e jinde, tady
oslábnou, jiode sestlí. A nastojte, toto náhodné
seskopování a pohyby hmotných částic dle ná
hody mají za následek úžasnou pravidelnost a
takový důsledný postup, že se mosf mlaviti o
účelnosti! Ano darvinští materialisté jdou tak
daleko, že mluví o šelesných sákonech přírodních
vádec a o vývojovýchsoláší. Mysl lidská tisíci
letou kultaroa jest zajisté tak vytříbona, že

a protiklada, zákona a nábody, části a celku
a inohé jiné základy přesného myšlení. A

roto hledá se člověk, který by nám vysvětlil,
Jak jest možno, že náhodné pohyby hmotných
částic v rostliostvu a šivočistva vytvářejí
důsledné vývojové zákony, obdivabodnou účel
nost a pravidelné přizpůsobování se k okol
nostem. Voláme po tomto člověka do celého
světa a existuje-li, nechť se představí a strhne
na sebo zářící slávu, kterva ho zabrnoo vššobní
nčenci, klanějíce se mu ve sbožném sanicení.

Zatím darvinským materialistům má tady
vypomábati přírodní výběr, pochodící z boje
o život. Tento přírodní výběr prý má jako ná
sledek ústrojné přizpůsobení, které prý se ne
právem pokládá za účelnost, jež by si předem
k svémo olli rostliny a zvířata upravovaly.
Does však jest již známo kašdámu, kdose jen
poněkad těmito otázkami zabývá, že přírodní
výběr byl stanoven jako program, který se měl
provésti, ale který se neprovedl. Ostatně již
Pojem „výběru“ nelse srovnati 8 názory dar
vinských materialistů. Výběr podle lídakého
způsobu myšlení znamocá nějakou čionost tří
dicí, ovědoměle za určitým oflem postupující,
kdežto darvinětí materialisté učí poubému po

be hmoanýchčáatie Číní tak ovšem proto,vymýřili v čelnémpřůspásobování řídícího ji
milele, ačkolipřírodním výběrem jaj imed sase uvá.



, Na tento v oči bijící rozpor zvlášť apo
sorňujeme, protože, pokud nám známo, nebylo
o věm nikde promloveno. Z tobo vysvítá, še
darvinští materialisté, chlubící se mohutnou
vědeckou výsbrojí, jsou nedostatečné jiš med
v logických sákladech myšlení. Náhodnému po
hybu hmotných částek připisovati výběr, tedy
sámérnou činnost, jest neomaleným útokem na
sdravý lidský rozum.

Překotný darvinism zplodil spoustu do
mněnek, které vydávány jsou za přírodní vědu,
a jsou davy „moderních vzdělanců“, kteří vše
přijímají za bernou minci. Tak jest to právě
s mechanickým přírodním výběrem, s toato
logickou nestvůrou, kterou atraší nejpřednější
darvinisté jménem vědy. Oč hlavně běží? O
výklad ústrojného přizpůsobování,„které jest“,
jak dle prof. Mareše dí J. Wolff, „podstatnou
známkou života. Ale není již odpovědi ua 0
tásku: co jest život. Kromě tvho jest jisto, že
bez přizpůsobování živého organismu nelze si
mysliti. Materialističtí darvinisté, vykládajíce
toto přizpůsobování, předpokládají přebytek
organismů více méně přizpůsobených, ze kte
rých přírodní výběr vybírá nejvíce přizpůso
bené; předpokládá tedy většinu organismů méně
přispůsobených, coš jest proti veškeré skušemosti,
která ukasuje jen organismy dokonalepřispůsobené.“
Z toho jde na jevo, že materialističtí darvini
sté stanoví myšlenka, které nelse dokázati.
Lze tedy si představiti, jak směšně vypadají
ti lidé, kteří neunavně melou o přírodním vý
běru, jako ma příklad volní myšlenkáři, a při
tom ve avé najvnosti nevědí, že opálávají jen
nedokázané domněnky.

Zůstaňme tedy aa poli, na kterém pohy
bojí se tito materialističtí darvinisté a dokažme
nemožnost jejich výkladů z věci samé. Náhodný
pohyb hmotných částic nemůže míti nikdy za
následek účelné a pravidelné přizpůsobování,
nýbrž vždy jenom zmatek bez lada a skladu.
Jsou-li však pohyby hmotných částic, jak tomn
skutečně jest, řízeny určitým směrem a účel
nou pravidelností, pak neodvolatelně dložno
jest usuzovati, že tyto pravidelnosti jsoa určo
vány podmínkami, které pobybu hmotných čá
stic nebo-li přírodnímu výběra předcházejí.
Jinými slovy, jest tu účel, který předem po
byby hmotných částic opravuje. Přizpůsobivost
jest prvotná vlustnost životní, daná Tvůrcem,
účelnost jest oapřed ředitelem variací (změn),
které nejsou náhodné, nýbrž mají určitý směr.

Jsoa mnozí učenci, kteří dokazají, že or
ganismy chovají se jako stroje sestavené od
člověka. Člověk sestavuje stroj, aby jím usku
tečnil určitý účel. Btroj sebe velikolepější bez
poznání účelu zůstává nepochopen. Tak jest
právě i a organismů, jejichž výklad z příčin
uic nevysvětluje. Dejme tomu, že by někdo
chtěl nějaký stroj, nu příklad hodinky, loko
motivu, šicí stroj, vysvětlovati příčinně. To by
musil říkati: tato páka žádala páky drahé, od
které musila se převéóstisíla transmisí tam na
to kolo atd... . Takovýto pouze příčinný vý
klad stroje, který by neměl žádného účelu,
jest nestoyslem. A má-li mrivý stroj svého řídí
cího činitele, toliš člověka, tím spíše tohoto činitele
musí míti dokonalý stroj živého organismu. Vý
klad materialistických darvinistů tedy padá
úplně. Přizpůsobivust organismů živočišných
a rostlinoých není výsledkem pohybu hmot
ných částic, což jest nemožné, ale jest určena
již předem zvláštními účely. Marně tedy roz
liční volní myšlenkáří usilují o to, aby vývc=
jem, působeným jenom bmotnými částicemi,
odstranili z tohoto obora myšlenku naTrůrce
a aby tady kovali zbraně proti názora nábo
ženskémo. „Ano, j.st tu arčitý plán, zjevná ú
čelnost i jedootuost“, jak dí F. Duilhé, „pro
zřetelnosti stanovený soulad, pořadatelská
rozamnost, vůle a moc. Zákony o vývoji, o
výběru, dědičnosti atd. jsou buď zákony nesou
cími se za Svými účely, jsou podivahodnými
nástroji, anebo jsou to prázdná toliko slova.“
Jeden z nejblavnějších představitelů filosofie
německé, Eduard Hartmanu, připouští učení o
vývoji jako podstatnon část názora světového.
Zavrbuje však výklad mechanický, o kterém
jsme právě mlovili, a dokazuje, že postopvc
nom vývoji mobl se díti toliko podle určitého
plánu, mocí vnitřního zákona vývojného a pod
vlivem popudu tvořivého; že není možno my
eliti m postup ten bez ustavičné Činnosti roz
umu, jeuž jej vymyslil, bez vůle, která jej
chtěla, a bez moci, která jej ve skotek uvedla.
K těmže důsledkům dochází v nejnovější době
1 německý přírodozpytec Reiuke,

Vývoj bez účelnosti, jak jej míti chtějí
materialističtí durvinisté, jest znovadocazením
dávno zastaralého názoru o slepé nábodě. Ma
terialisté před Darvinem popírali řád v pří
rodě nedbajíce skutečností, které jej dokazují;
materialističtí darvinisté nepopírají řádu ve
přírodě, míní však, že podaří se jim vysvětliti
jej jako výsledek pohbybo bmotných částic,
tedy mechanicky. Ale kdo připouští řád jsko
ekutečoost, a zároveň tvrdí, že jest výsledek
sjevů pouse mecbacických (hmotných), ocitá
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a trvání řádu přírodního, což jest nevědecké a
hrubě nesmyslné, anebo musí aznati pohyb
částic za jistými účely (mechanismus toleolo
gický), jenž provádí výkony dle arčitého plánu,

dle sákonů, jež přirozeností svojí směřojí
určitému cíli, to jest musí uznati vyšší sá

sadu jednoty, v níš účelnost a příčionost jsou
pouze dvojí tvářností jeho. Tak Hartmann.

Tolik tedy považovali jsme za nutné
uvésti vzhledem k fanfárám, které nedávno se
jménem Darvinovým a pod heslem vývoje proti
náboženskému názoru byly vyluzovány. Celá
desítiletí šinou se plané emyšlenky jako vědecké

pravdy, pokolení za pokolením čerpá ze ssalené studně, a přece správné poznání jest tak

ao A tomuto poznání arčeny jsou tytoy

Přátelství osamocenosti. Ze způsobu, jak
rakouští naši Němci oslavují císaře Viléma IL,
zdálo by se, že Rakousko vanášelo se již nad
propastí záhbaby, že nepřítel v několika bit
vách naše armádní sbory rozdrtil a teprve,
když již odnikud nekynola spása, přitáhl císař
německý a rozhodnými údery nepřítele z na
čeho území vyhnal. Ať prý parlament poděkuje
Vilémovi II, ať postaví se pomník německé
věrnosti, ať jedna třída dostane jméno císaře
Viléma atd! A když již Němci žádají toho
tolik, mohou žádati ještě víc. Nechť přijdou
tedy také do Vídně deputace zemských sně
mův a jejich maršálkové, nechť příjdou zá
stapcové úřadů seměpanských a samospráv
ných, nechť přijdou veteráni a všichni řádní
vlastenci, nechť hlavní hodnostáři zemští a
říšští nad základy onoho pomníku německé
věrnosti oslaví dějinný okamžik příslušným
provoláním nebo prorockým výrokem, jak jen
nejlépe umějí, ať jásá hudba doprovázená řevem
dělostřelby a křikem statisíců lidských hrdell
Bude takó záhodno, aby se rozvinuly průvody
po všech hlavních městech a zejména ve Vídni ;
nechť poslanci a úředníci nesou říšské německé
barvy a, jelikož ke všemu toma jest potřebí
výmlavnosti, nechť řečníci náležitým spůso
bem naznačí, že vetopujeme do nové óry a
nechť všade na slavnostních branách a na okrá
šlených domech jsou výrazné nápisy: jedna a
nerozdílná říše velkoněmecká, volnost, rovnost
a německé bratrství, auebo smrt Slovanům.
Což nepracaujeme k tomu cíli již odedávna,
což málo jsme se posud o tom namluvili a
vapsali v novinách a což nevolali jeme již
v samém českém sněmu a ve vídeňské říšské
radě: „Heil Hohenzollern“?

Však věci se mají trochu jinak, než jak
nám je německá fantasie líčí. Rakousko nebylo
nikým poraženo, a Vilém II mu nemusil po
máhati, protoše žádný stát evropský pro Bosnou
a Hercegovinu 8 Rakoaskem válčiti nechtěl.
Náš císař a následník trůnu nejezdí do Berlína,
jako v poslední době dělá Vilém a jeho syn
časté zájezdy do Vídně. My nevybledáváme
jako kdosi vyhledává nás, my 80 „nebojíme
jako ee strachoje ten, jenž vhod i nevhod
věší se nám na Šo8y.

Oslavuje se bankrot. Obsor českého života
zardívá se a rozsařoje přednáškami syna Slunce
— Macbara. Tento název si dal sám a budiž
mu ochotně ponechán, neboť směšným se může
státi každý dle způsobu, který se muzdá k účela
tomu nejvhodnějším. Rozhodl-li se Machar
k těmto přednáškám sám dobrovolně, nebo
byl-li naň učiněn nátlak přemírou přátelského
podkořování, nelze zatím rozhodnouti. Hlavní
jest, že Machar skotečně kočoje a še velobí
pohanský život Řekův a Římanů, jejž prý kře
sfanské učení otrávilo a podvrátilo. Co pokro
káři s Macharem tropí, dává tošiti, že básník
jest již doševně soslaben, neboť nedal by si
Jíbiti komedie, které tak často tepal a které
v „Božích Bojovnících“ tak sesměšnil. Jako
obyčejně při projeva vášní mísí se tu všechno
v bromadě: venelé, směšné s úžasným. Vítací
výbory, deputace, vyjížďky přes několik stanic
vstříc, vše tone v dojemném plápola etikety,
ve chvějném zanícení, v zaleknatém a octivém
očekávání. Mává se klobouky, zástupy dle po
krokových listů hrnou se do sálů, vše alpívá
trakoma na rtech věštce, jehož velikomyslné
srdce nemůže zůstati nedojato. I čte hlasitě
svoji předuášku. — Naslonchání jest sladké

krokářekým lidem, a účinek nemůže býti
Jiný, než bloučaé provolávání slávy spojené

e opravdovým úmyslem, zaváděti co nejdříve
antický pohanský šivot na místo toho hlou
pého křesťanského, jenž brání všem sladkým
požitkům.

Sem tedy s pobmoskými boby, zaveďte
otrokářství, otěto veliké muže pobanského
světa, jako na příklad Nerona, jejš vídeňský
věštec nakreslil v básni jako člověka umělec
kých vznětů, podivuhodné daše, mystika, ktorý
nebyl posbopen vrstevníky a který není do

osada historií. Aba, historie! Nuže,nikdo snad



nekonal tak důkladných stadií k bistorickéma
romána s dob pohanských jako Sienkiewics.
Duševní a hmotaý portrét Neronův podává
takto: „Velká blava sedící na brabém krku,
ovšem strašná, ale neménětakéi směšná, neboť
byla podobná hlavě děcka. Vousu nenosil, je

likož obětoval jej přednedávnem Jovovi, začež
mu celý Řím děkoval. Ve stažených brvách
aračilo se vědomí všemohoncnosti, leč pod
timto čelem poloboha byla Jic opilce, pijáka,
komedianta, plná vrtkavých žádostí, zalitá ji,
ač mladá, tahem, chorobná a necadná. Vy
pouklé modré oči, mšourající při silném světle,
oči jakoby skleněné, bezmyšlenkovité, podobné
očím omrlých.“ Opilec, piják, komediant, člověk,
jenž se chorobně domýšlel, že jest velkým u
mělcem, pachatel špatných veršů, prostřeiní
zpěvák, ukrotník, sketa, zařivec a, jak na něj

mský lid pokčikoval, matkobijce — toť cha
rakteristika Neronova, kterou svorně načrtá
vají všichni nestranní dějepisci. Jest tedy v Če
chách myslící člověk, jenž by již dle této
ukázky nemohl usuzovati, že Machar o poban
ském světě píše nesprávně? A jaké mínění
mají o tom pokrokáři? Bezpochyby žádné.
Vzpomeňme též, že základní myšlenkoválinie Ma
charova v nazírání na život pobanský jest, že
křesťanství, „jed « Judey“, bylo jeho zhoubcem.
Kdyby nebylo přišlo křesťanské učení, — po
hanské krásy, požitky, ale také aíly byly by
se rozvíjely dále, ale teď jest lidstvo o slunné
doby ty okradeno, nad čímž Machar roní elzy.

Sienkiewicz z myšlenek, zůstalých po
bystrém Římanu Petroniovi, sestavil tento ú
sudek, jenž ostatně byl společný všem prozí
ravějším lidem tehdejší doby: „Takový svět,
opřený o násilí, o akrutenství, o němě ani
barbaři neměli ponětí, o sločiny a šílenou roz
pustilost — nemůže se udržeti. Řím byl pánem
světa, ale i vředem světa. Vanol z něbo umrlčí
pucb. Na ehnilý život padal stín smrti. Ověn
čený vůz, na němž v postavě triomfátora stál
Řím, vlekoucí za sebou spoutanoa změťnárodů,
jel do propasti. Život avětovládného města byl
bláznivým průvodem, jakousi orgií, která 8e
přece mosila skončit.“ Machar, slovem, chce
dokázati, že hniloba jest vůně, krása a život,
čímž podjal se jedné z nejsmutnějších úloh
člověka: podvrátiti obrovitou dějinnou pravda,
která se stala nejpevnějším majetkem vzděla
ného člověčenstvu. A když konečně i Masaryk
proti výtkám od bistoriků 80 brnoucím Ma
obara se zastal, jest patrnv, že bankrot bás
níkův stal se i bankrotem pokrokové stravy.

* M

Čojestto sákonbi jeký? Dopřírodo
vědy, bohužel, vlovdili se mnozí básníci, kteří
medbají, že v obor vědy náleží jen to, co jest
skašeností dokázáno a nikoli rozličné báje a
nápady. Tímto způsobem vzniklo pojmenování:
„šákon biogenetický“. Počalo se mezi darvi
nisty tvrditi, že vývoj jednotlivce živočicha
ze zárodku (embrya) proobází určitými stadi
emi. I člověk začíná jako zárodková budka —
a pak vyvíjí se všemi stapni živočichů, ze
kterých postopem časn člověk ge vyvinal. Tak
jeví prý se vývoj člověka jako zkrácené a
srychlené opakování všech jeho svířecích
předků. Haeckel dokonce, aby tomoto zákonu
vshledem ke člověku pomohl co nejdříve na
nohy, dopustil se podvodu, že několikrát cí
tografoval jeden a týž zárodek a pak prohlásil,
to že jest zárodek člověka, drahé zárodek psa,
třetí zárodek opice . . . Ale již s hlediska po
zoávacího tento biogenetický zákon jest do
mněnkou, protože se snaží vnikoouti do běhu
a příčin dávno minulých událostí, jejichž přímé
skoumání není možné.

Stanoví se, že člověk vyvíjel se ze zvířat,
což se nemůže dokázati, a proto jest nesmy
slem prohlašovati to za vědeckou pravdu; za
drabé, aby ee ona smyšlenka podepřela, utvoří
se uměle učený název „biogenetického zákona“,
jenž ačí, že zárodek člověka adalší jeho vývoj
probíhá a opakuje všechny vývoje zvířecích
předků, a jest to zase smyšlenku; a za třetí,

rotože biogenetický zákon zdá se i samým
jeho hlasatelům slabým, Haeokel páchá pod
vody. Však konečně došlo i na něho, neboť
jest důkladně německými učenci vypírán. Nej
nověji počal zkoumati vědecké práce jebo pří
rodozpytec dr. Brasz, jenž mo dokázal, že jeho
embryologie (učení o vývoji zárodků) jest
hodně padělána a zejména v příčině vývoje
člověka, jest nejen falšována, ale také vymy
člena a opravena tak, aby se to hodilo na ko
pyto biogenetiockého zákona. Takhle se vědecky
pracuje a takhle se člověčenstvo, které nemůže
odborně skoamat, od darvinistů balamutí.

Obrana.
Jak- chtějí očistiti agrárníci svůj

řepařský „bej.“ Zle je! Malí řepaři už pro
hlédli ialešnou hru agrárních zemanů a proto
„Venkov“ přímo šílí. Napsal na př. na adresu
„Jecha“ dne 18. t. m. tohle:

„Z nedělního „Cecha“ otiskujeme násle
dující slovolný výmysl: Konstatujeme tedy sno
vu ještě a slavnostoě, še „Venkov“ dne 4, dubna
t. r. přinesl článek, v němž se pravilo: „Kaf
dého, kdo letos cakrovku sází, považovati bu
deme za cukrovary placeného ničemu, jehož
jako prašivé ovcebudeme se štítiti“... Pravda
jest, že v tomto čísle nic takového nestojí. Hle,
jak brozná čalba a klam, jichž schopen jenom
klerikál! Vymyslí si nejhorší a nejhloupější
lež a po kolik dní s ní bojoje proti agrární
kům! Přibíjíme řádění klerikálního „Uecha“
ua pranýř...“ atd.

Zkrátka farizejeký „Venkov“ dělá tak
rozčilený obličej, jako by slova o prašivých
ovcích mu byls nejodpornější, jako by jen ve
liký podvodník mohl o krasomlavě „Venkova“
něco takového tvrditi.

Zatím však mýlka „Čech“, který ostatně
citoval slova ta teprve po pokrokářském tiska
(jemaž dal „Venkov“ pardon), nemá žádné
vážné podstaty. Největší dbmyl „Čecha“ spočí
val vlastné jen v data. Jinak tíma podobrým
tónem psal „Venkov“ častěji. Na př. 11. dubna
uveřejnil „Venkov“ v rabrice řepařské dopis
ze Sobčic, v němž referováno o schůzi řepařů
konané dne 7. dubna, v níž osneseno, že „řepa
nebude se vůbec letos ságeti. Kašdého svádce při
dijeme ma pranýř a dudeme jej povašovati sa (W
krovary uplaceného ničemu, jehoš budeme se jako
prašivé ovce štátití.“ ©Srovnejte tudíž citát uve
dený „Čechem“ s citátem timto Čím ee od
sebe liší? Mimo to „Venkov“ den předtím
(10. dubna) aveřějníl usnesení řepařů na ma
pifestační schůzi roudnické (konané dne 9.
duboa). Napsal, že po řeči posl. Švehly „pří
tomní řepaři, uzoávajíce v plné míře správnost
usnesení řiditelstva Ustřední jednoty řepařů,
zavazují 8e solidárně jako jeden muž, že iotoš
ního roka řepu cakrovka vůbec sázeti neba
dou. Každého, kdo by se dle usnesení tohoto
neřídil, prohlašujeme sa svrádcenaších pocisvých,
svépomocných snah a odvodíme z foho nejkrajnější
důsledky nejen v štvotůsoukromém,ale 1veřejném“
O hrůzo! Jak se aměl čepejřit agrární tisk, aby
dokázal svoji „opravdovost,“ jak uměl kasat
rokávy, jak si líčil karmínem obličej, aby se
zdálo, jak jest rozhořčený na zrádce. Nyní, kdy
nasázeli plno řepy sami agrární předáci, prchá
agrární tisk z kolbiště jako kotě před smetá
kem a upadá do vášnivých křečí, odváží-li se
ma někdo připomenouti — jeho vlastní úsudek.

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se 00 nojzdvořileji

Dobdaz Meliebar
knihkupectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát

v EXradoiKrálové.
Zal. r. 1808.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna lopotí se samými

piloými návrhy. Řepařská debata, při níž sou.
dem. Biňovec pořádně zatopil předákům agrár
níků, skončena minolý pátek, přijat pilný ná
vrh agrárních poslanců, aby zvolena byla ře
pařská permanentní komisse, 8 dodatkem posl.
Biňovce, aby okrub Činnosti příštího tohoto
výbora rozšířil se na všechny kartelní otázky.
Nato zahájeno jednání o piicém návrha posl.
Masaryka o „velezrádném procesu“ v Záhřebě.
Masaryk mlovil dlouho, ale za malé poxorno
eti sněmovny, která velikéko zájmu pro tento
návrh nejeví. — Všecka pozornost upíná se
nyní k výborům sněmovním, z nichž bosenský
výbor způsobil vládě nemalé potíže. 26 proti
21 hlasům byly v bosenském výboro zamítauty
ty návrhy, které vyslovovaly vlád rakouské
nelibost pro její sooblas ke zřízení banky s
grární v Bosně. Pro hlasovala Slovanská jed
nota, sociál. dermokraté a Rosín Oxuciewski,
proti hlasovali křesť. aociálové něm, Němci
všech stran, Poláci 8 j. Zato přijata resoluce
posl. Redlicha, kterou se žádá, aby příště vy
vasovací akce děly se cestoo státu a papíry
maďarské banky že se nesmějí na rakouských

barsách připustiti. Předseds výboru dr. Šas
teršič chtěl přikročiti k volbě spravodaje pro
sněmovna, ale na návrh dr. Geusmanna přijato
25 proti 20 hlasům, aby zpráva podána byla
soočasně se zprávou o aanexi. Tak jenom pro
zatím unikla vláda soudu sněmovny; posl. dr.
Šasteršič podal již pilný návrh v těchže zále
žitostech, proti němuž Botva vláda bude se
moci nbrániti. Společný ministr fÚnancíbaron
Burian i bar. Bienerth dostali tu svůj díl, ale
z hlasování bosen. výboru rozzařoje 60 napro
stá solidarita Slovanské jedaoty a rach vkole
polském, který může skončiti vystoopením
polské strany lidové z kola, poněvadž její
vůdce posl. Stapinski nechce dělat politika
protislovanskoa. Vedle záležitosti bosenské
banky i finanční předlohy ryt. Bilinského do
léhají těžce na vládu. Proti nim vystupoje 80
především ze zemí korany české, naproti tomu
Poláci jako zástapci passivní Haliče vítají f
nanční plány vládní. Zem. výbor království čea
kého nepokládá návrhy vládní za dostatečné
k uspořádání zem. financí, třeba, aby stát pře
vzal část nákladu na obecné školství a sprostil
zemi nákladů jako jsou: útraty vojen. abyto
vání, přípřeže, donucovací pracovny. očkování
atd. Zemský výbor také znovu žádá, aby stát
vzal na go páklady ua místní dráhy. Témito
jinak dobře míněnými požadavky zemský vý
bor podává vládě race — k další centralisaci
... V průmyslové radě ve Vídni všichni řeč
níci vyslovili se minalý týden proti zvýšení
daně pivní. Byla schválena resolace, v které
se zvýšení pivní daně považaje za těžké po
škození pivovarnictví, za uvaleví nového bře
mena na konsamanty.

Na konferenci předsedů klubů usneseno,
že má býti rozpočet ve výboru do svátků vy
řízen a potom má přijít na řadu pilný návrh
dr. Šosteršiče (busenská agrární banka) a de
finitivoí rozpočet. Aby mohl rozpočtový výbor
pracovat, má býti příští schůze poslanecké
sněmovny až dne 2. června. Vláda vidí, že za
poměrů nynějších vládnouti nelze, že je ne
udržitelna a že třeba vyjednávat o nové Se
skupení stran sněmovních a nové minister
stvo. Strana křesť. soc. něm. má etrach, proto
naléhá na rychlé odstoopení bar. Buriana, aby
byl zachráněn bar. Bienerth.

Při užší volbě poslance do szěma čes.
sa volební okres písecký zvolen státoprávní
pokrokář Sokol 870 hlasy, mladočech dr.
Štěpán dostal 594 hlasů. — Volby v Solno
bradsku skončily úploým vítězstvím křest.
sociálů. Ze všech zem. poslanců solnohrad=
ských jest 22 křest. sociálů, 15 liberálů a 2
a00. demokraté. Při sněmovních volbách ve
Štyrsku zvoleni byli za venkovské obce skoro
vesměs křesť. aociálové a 8 Slovinců.

Uherská krise vleče se dále a rozevírá
se tím více, ježto předseda aněmovny Jasth
vystupuje jako samostatný vůdce strany, jež
se od vládnoucí strany neodvislosti počíná
odlučovatí a přínáší až i svůj program. Jasth
atává se sjevně soupeřem Košutovým. Tato
nová skapina také žádá, aby provedena byla
volební oprava bez zásady pluralismu, tedy
na základě všeobecného práva volebního a
souhlasí s odročením vojenských otázek na
dobu neurčitou.

Ve Francii hrozivě vysetapující stávka
poštovních úředníků jest téměř a konce. Ten
tokrát užila vláda radikálnějšího prostředku
na potrestání stávkujících, jež propouští ze
slažby; dosud propuštěno přes 300 úředníků.

[6 se jeví v praksi zednář.-socialistickávláda.

Nemohu nekárati a nelstovalt besměrného ne
přátelství našich liberálů proti všemu, cose nazývá
církví a sní jest ve spojení. Slyším-ls a uvašují-ls
denní deklamace liberálního tisku a parlamentního
řečníště proti kněšstvu, jakoš + proti všem lém,
Herým pečovati jest o nauku Kristovu, připadá
mí besděčně myšlenka, jako by toto bylo hlavní slo
naší doby a nevěrci líčí, jako by nebylo škodlivěj
šího povolání, mešli učitelé nábošenství vůbec a e
vangelium Kristovo jako by bylo jedem, který se
svláště pečlivě musí vadalovati od škol, aby jím
nebyli makašení mladiství duchové. Jak často jiš
smwsiljsem litovati svláště venkovské kněšstvo české,
osvícené a vsdělané, ješ trpěli musí takovými pod
vratnýmiproudy!

Fr. Palacký
vdoslovuksvýmpolitickýmspisům.

Z činnosti katol. spolků.
Jareměř. Dae 16. t. m. v našem spolku

přednášel dp. Sabula z Hradce- Král. o vztahu ná
boženství k života veřejnému. Jakkoli: překrásný
den lákal každého do přírody, přece sešel se ve
liký počet účastníků, kteří e velikou pozorností
sledovali důkazy přednášejícího, že úáboženatví
není a nesmi býti pouze věcí svukromou, že ge
masí uplataiti v životě veřejném. Přednáška od

něněna nadšeným souhlasem. Zdař Bůh prácidalší! (



Ronov m. D. Hospodářskésdružení katol.
zemědělců pořádá dne 23. května veřejnou schůzi
s přednáškou, na níž promluví chvalně snámý li
dový řečník p. F. Safránek, rolník v 1)Jl. Méstě,
na thóma „Otáska zemědělská“. Scbůse koná se
v hostinci p. Jos. Vávry o půl 8. hod. odpol.

Závratec a Čáslavě. Sdruženíkatolické
mládeže Závrateo— Lhůta pořádalodue 9. května
věneček v hostinci p. K. Jošts. Věneček neoče
kávaně se vydařil, neboť zbylo čistých 40 K.
Máj první přinesl našemu Bdružení katol. mládeže
osvěžení v klopotném životě.

Čermiiov. Dne 16. t. m. předaášel u nás
p.Katnar s Hradce Králové, delegát „Věeodboro
vého sdružení křesť. dělnictva“, V pěkné, dobře
promyšlené a přednesené řeči podal historický
vývoj sociální otázky ve starověku, středověku a
době nejnovější. Naznačil, jak třeba sociální otáz
ku řešiti v době nynější, poukázav na odborové
organisace, podporování dobrého tisku, 8voroost
v postupu pro naše idee a konečně péči o dorost
Řeč byla vyslechnuta s příkladnou pozorností a
odměněna blačným potleskem. Vldp. předseda
spolku J. Fr. Seidl případným doslovem, zmíniv
se zvláště o organisaci dorostu, schůzi akončil.
Zdař Bůh!

Smiřice. Křest soc. lid. spolek pro Holo
blavy a okolí pořádá ve dvoraně Městského ho
telu ve Smiřicích trto neděli dne 23. t. m. o půl

8. hod. večerní přednášku doprorázenou světelnýmiobrasy o slovanském jihu. Přednášetibude vsdp.
dr. Fr. Royl, konsist. rada a ředitel Borromaea
z Hradce Král.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Exe. nejdp. biskup dr. Josef

Deubrava vrátil se dne 18. t. m. £ visitačních
cest do Hradce Král.; v sobotu dne 29. t. m.
odebéře se do Chrasti,

Svateojanské dey nyní měly ještě lepší
sdar než léta předešlá. Všecky četné pobožnosti
navštěvovány velice četně; zvláště v den sv. Jana
byl v semináři nával obrovský. Slavnosti počaly
v sobota večer v seminářském chrámu kázáním
a požebnáním Vneděli již od 5. hod. slouženy mše
av., o 10. bod. na dvoře prosloveno slavnostní ká
saní, načež sloužil pontifik. mši svatou vedp. gen.
vikář dr. Frýdek; při ní zazpívali ctpp. bohoslovci
velmi krásně Wittovu mši. I v následujících dnech
byla účast věřících veliká,
- Schůze okres. zastupitelstva konati
se bude dne 24. května o 9. hod. dopol. v zase
dací síni Okresního domu v Hradci Král. Program:
Volba tří verifkatorů protokolu. — Zpráva o čin
nosti okres. výboru. — Zprávao rovisi úětů fondu
okresního za rok 1908. — Zpráva o činnosti a
revisi účtů Okresní hospodářské záložny za rok
1908. (Rozdána tiskem). Návrh okres. výboru na
ystemisovácí místa okres. cestmistra. — Návrh
správního výboru ba zařazení všeob. veřejné ne
mocnice do II. třídy platové na úpravu platů fank
cionářů ústavních dle této třídy. — Návrh epráv
níbo výboru na systemisování místa II. výpomocné

n pro správní kancelář nemoenice, rozmnoženípočtu služek na šest a prodloužení dovolené správci
nemocnice. — Žádost obce Hradce Král. o schvá
lení usnesení městského sastapitelstva o upsání
dalších akcií České dopravní paroplavební společ
nosti za 20000 K. — Žádost obce Hradce Krá
lové o povolení zápůjčky 12.000 K na úhradu ná
kladu spojeného se zřízením ústavu na výrobu
dětského mléka. — Žádost obce Třebechovic o po
volení k odprodeji částí obecního pozemku čís. kat.
1826 ve výměře 1195 m' a čís. kat. 1941-1 ve
výměře 21 m*. — Žádost obce Předměřic n. Lo
povolení k odprodeji obecního pozemku č. kat.
24-23. Žádost obvodního lékaře dra. J. Holečka o
zvýšení cestovního paušálu. — Žádosti o místo
obv. lékaře v Kuklenách. — Žádosti o místo II.
sekondárního lékaře ve všěeob. veřejné nemocnici.
Návrh okres. výboru na pronájem úředních míst
ností a soukromých bytů v nové budově okres.
ústavu pro zprostředkování práce a stravovoy.

A zase touha laciném munčed
mletví a reklamě. K mílovémuřetězu zú
myslných lží „Osvěty lidu“ přibyly zas nové
články. Královéhradečti katolíci nekladli výřeč
nosti Macharově žádných překážek a proto se

krokáři rozlobili; že jim záleží při ukazování
ra výhradně na Štvaní a dráždění, nikoli

však na šíření pravdy, to prozradila „Osvěta 1.“
15, t. m. touto nehoráznou lží: „Tento upřímný
interes (na předoášce Macharově. Pozn. Oba.)
chtěli klerikálové paralysovat všemi možnými (!t)
prostředky, jak už činili na Moravě. Sotva byla
přednáška o na, zasazovali se o to, aby hejt
manství pořádání nepovolilo. Jenže politický úřad
na štěstí je rozumnější a ví, že zákaz takový ne
mobl by v žádném (?) smyslu odůvodaiti. Panstvu
tedy první krok se nezdařil“ Tedy po Čerstvé
Ješté lži (že zdejší katolíci rosvinuli agitaci proti
představení Hejermansovy hry) činí „Osv. |"

nápravu“ (tendenční lží novou, jen aby 80 se
hoalo trochu kadidla pro Machara. Vysývati

Oav. 1.", aby dokázala, že obě ty prolhané zprávy

jooa JPravdon, bylo by nabíráním vody do cedníSdy( jsme dokázali, že „Osv. 1.“ po takové

výsvě buď lež znovu bezdůkazně opakuje, mebo
si vymyslí leš novou. Zde by naprosto bylo zby
tečné také obvyklé prohlášení: „Pokud nám me
dokážete, kdo těch všech možných prostředků
užíval, potud vás budeme považovati . . .“ Vždyť
to vědí pokrokáři sami dávno, še „Oav. lidu“
Jest listem podvodným. Nejsou-li slepí, musí saáti
už celou řadu sámyslných podvodů, jichž po
sřejmém nevědčení neodvolala. — Na téže stránce
se lže k vůli větší alávě Macbarově: „Na sdej
ším gymnasiu odbývají se nedělní služby boží
tuto neděli výminečně (!?) v 10 hod. dopol. a
studující jsou svláště (1) donucování k boho
složbě se dostaviti.“ Podvodník, který tohle psal,
jistě věděl, še mají gymnasisté v 10 hoi. boho
služby pravidelně, jistě věděl, zda jest potřebí
mimořádného „donučování“. A snad měl právě
k vůli Macharovi vyjíti mimořádný forman, aby
proti discipl. řádu studenti hodně dloubo přes 9.
hodina venku pobývali! Pro ten případ by se
denunciační stroj „Ojvěty 1.“ rozbodně zastavil.
Ode dneška tedy každý ředitel školy, dřív než
napomene žáky jednající proti discipl. řádu, musí
se pokorně tázati „Osvěty L.“, zda se právé pro
dny nejblíže příští nepřipravuje nějaký protika
tolický randál. Jinak zle s ním, i kdyby stokrát
dokázal, že chce konati pouze slažební povinnost!
— „Oavětě 1“ dokázány vědomé nepoctivosti i od
vášnivých našich protivníků; není proto potřebí
obšírně dokazovati úroveů poctivosti toho listu i
jeho šiřitelů, kteří by při dobré vůli mohli soadno
zjednati nápravu. — Na takové s velikými fan
fárami připravované sesypání jarních krupek,
které hned rostají, není potřebí střílení z hmošdířů,
Takovou „bouři“ uvážlivý člověk snese 8 plným
klidem. Vždyt dobře víme, jak reklama láká —
k ukojení zvědavosti. Přijde-li do Českého města
zápasník, jest nacpáno. Dostaví-li se sruční ko
páči, hned se na ně chodí každý dívat. Veliké
davy Pražanů za výstavy zapomínaly ma divadlo,
na koncerty, na poučné přednášky; musily věno
vati plnou pozornost několika africkým divochům,
kteří měli z české zvědavosti juodu. Když přibyl
do Hradce mistr kat, obeslaný k popravě Jaro
šově, chtěl ten večer sůstati „iacogaito“; leč
zpráva o jeho příchodu bleskem se rozhlásila a
tento muž byl nóbl — lidmi přímo oblehán a
šádán za podpis na pohledkách. — Zkrátka kde
se jedná o něco příšerného, o legraci nebo o
randál, tam 80 nakupí u nás zvědavců plno hned.
A proto rozvážného pozorovatele pranic nevyra
šil z rovnováby shon zvědavců po lístcích, když
měl být ukazován našemu publiku Macbar.

Sebevědomí, poctivost, humanitat
Kdo to vítal s jásotem Machara do Hradce Král.?
Lidé, v jichž jednání objevil Machar „moralistaí
bestii“, jichž se veřejně odřekl jako zbankrotělých
Čechů a humanitářů, aniž ra8ud svoji kritika od
volal. Má tedy to panstvo prazvláštní sebevědomí,
Machar napsal, jsk ma byl sympatickým jeden
professor pro svoji mstivou povabu; několikrát
prohlásil, jak by se měla utoouti jeho sokům ruka,
Bapsal o katolických modernistech: „Tito lidé masí
býti postavení mimo všechny zákoay jako škodná
svěř a komu přijdou do rány, musí je uhodit ve
jménu lidskosti, posnova ve jménu Krista samého.
A ve jménu češství, žije-li jen atom lidského citu
v něm.“ Tak napsal že zlosti, když byl usvědčen
z rafinovaných lží o Dostálovi-Lu.inovu. Kdyby
něco podobného odvášil se pronésti forman o ži
dovských bankrotářích, hoed by byl v kriminále.
Leč básník (1) takový surový výlev noostýchá se
docela dáti do tisku. Humanito 8 klackem vruce,
která Machara velebiš, dosud jei neprohlásilu ban
krot? když „Obnova“ uveřejnila sdělení Ljuto
stantského oceremonielní přípravě židovských ma
oesův Ruskona důkaz,že židé milujíobřadnictví
také, israelské netýkavky sloatí se necítily. V„Osv.
lida“ vychrlena spousta fanatických výpadů, pod
strkávány nám ukrutné úmysly, až čtenář žasl,
když srovnal sdělení „Obnovy“ a kritikou semit
ských nedůtklivců. Křesťan však dle židovské lo
giky má s0 nechat práskat koutou a pak ještě
velebit karabáčníka jako šlechetného humanitáře.
V pokrokářském „Pozoru“ nasván M. „geniálním
vůdcem doby“ a v témže listě napsá“J, jak týž
M. řekl v Ub. Hradišti, že zvířeti by neublížil,
ale zabít člověka prý mu nedělá žádných obtíží.
Takového člověka rozhodně mohou velebiti jen ti
bumanitáři, kteří měli radost, když s masarykov
ského tábora vrženo podezření z vraždy Anežky
Hrůsové na nevinnou matku savražděné. Když vy
pokl spor kněžetva s arcibiskupem dr. Kobnem,
„demokratický“ Machar při nevyčerpatelaém svém
komediantství projevil nad dr. Kohnem lítost, napsal
o utlačovaných knočžích: „Nic to není. Vspoura.
Meuterei. U vojska by sborový velitel (M. byl
lajtnantem) takovéhle kadety pozavíral, až by
smodrali, a rozšafoá žurnalistika by aoi necekla.“
Přitom vinil kněze se msty a odporučil jim sá
sadu: „Má jest pomsta a já odplatím.“ Tak! A

nedávno předtím v prolhsoém Článka napsal oDostálovi-Lutinovu,že to „vráně“se mu nevymkne.
A taky se malí jsk můše. Takového bumanitáře
mohou ovšem cbváliti židé z „Rosvoje“, kteří na
psali o sákeřném židovském vraha Kalajevovi, žg
Jest mačedníkem a obořili se na katolický tisk,
proč jej nasývá vrahem. Na věcnou a klidoou
kritiku naši o literární práci Macbarově odpově
děl tento „syn Heliův“ nadávkami o „nejsmrdu

tější atoce“, špinavosti, hloaposti atd., prý by tu
redakci„znovuobiřmoval“— „Avale—čert vás
vem!“ Tak skončil své nadávky. Kdyby tak mluvil
pražský pepa, slušný člověk ho okřikne. Leč židé
slyší v takových výpadech rajskou hudbu. Když
sám pokrokář dr Chelupný dokázal mu nepoctivé

ájendy: odpovědělM.jednoduše, že zašlápl Švába,„ std. Pěkná to bude věru homanita a „cesta
k pravdě“, kterou založí požidovětělý tisk za spolu

Přeobení muže, který se nazval sám docelaackem.

Machara šidé,Píšesenám:Bar.Rotechildje
milionářema proto se mu každý saaší udělat radost.
Poslední dobou sískal v „nejslavnějším českém
básníku“ Macharovi více neš ocbotného služebníka.
Pan Machar z vděčnosti ka svému chlebodárci
jezdí po zemích koruny české a všade bláná, že
křesťanství ja vlastně jedem, který lidstvo otrávil.
V Rakousku si mohou židé tato zábavu dovolitiI
Tské hradečtí židé za přispění pokrokových šido
milů a rudých služeboíků si pospíšili, aby zdů
rasnili své privilegované postavení v české spo
lečaosti. Pan Machar se také i při své pyramidální
nevědomosti činil, aby uspokojil své patrony. Pro
vedl svým oynismem přímo silácký výkon a pří
tomn! židé měli radost, jak chaté plilo se do tváře
křesťanským blupáčkůnm, kteří zapřeli v sobě všecek
stad a přišli až z daleka si na svou potupu za
platit. Z přednášky Macharovy bylo maohým horko
a prolo dnes mnozí se stydí, že sedli na židovaký
lep. Nebudu se podrobně zabývati náladovými vý
potky obvyklé manýry pokrokového člověka, pro
tože je as dostatek známa neurvalost pokrokového
tábora, ale kladu skromný dotaz strážcům státních
zákonů, zaručajících nedotknutelnost náboženských
citů: Jak dlouho by jezdil „první český básník“
po Čechách, kdyby brabými vtipy, vymyšleninami
a gamínskou jízlivostí začal hanobiti židovské ey
nag-gy, poslintával rabínské obřady a prohlašo
val třeba na základě zřejmých dokladů židy za
otravo křesťanskéspolečnosti ?

Slavnost prvního sv. přijímání dítek
zdejších obecných škol konati se bude v neděli
(23. t. m.) o 8. hodině ranní v kathedrálním
chrámu sv. Ducha. Dojemné a povznášející této

a onosti každoročně účastní se množetví věřícíhoida.
Chovanky pemslonátu císaře Fran

tlška Josefa X.sehrají (podruhé) v nedělidne
23. května £t. r. pro mládež ve prospěch stavby
svatyně mariánské na Rožberku divadelní bru:
Dvě matky. Činobra ve 4 jednáních od Vil. Pail
lera. Aby pořádek byl zachován, určeny jsou tyto
ceny míst: Sedadlo 1 K, k stání 40 b; pro dítky
ceny poloviční. Začátek o 5. hod. odpol.

Dar. Vadp. dru Janu Nep Jindrovi, svému
profeasorovi, projevili ctihodní pp posluchači IV.
roku biskapského kočžského semináře sde ke dni
jmenin úctu a lásku svou místo kvétinné neb jiné
oslavy věnováním daru 10 K cbudým, podporova
ným spolkem sv. Vincence z Panly zde. Konfe
rence sv. Ducha vyslovuje jménem chudých oše
třovanců avých vděčně: Zaplať Bůb! Kéž by spů
sob takého uctívání a oslavování stal se pěkným
zvykem!

Na katolický sjemd darovali: Vid. du
chovenstvovikariátu Kosteleckého 125 K 50h
(po 16 K vldpp: bisk. vikář Kaplan, Karel Dvo
řák. 10 K vldp. Petr; po 6 K vldpp.: Kaška,
Bezdíček, Veselík, Havel; po 6 K vldp.: Seidl,
Portman, Aliger, Šindelář, Vacek, Dušánek, Bedroa;
po 4 K vldpp.: Hůneler, Al. Dvořák; K 350 dp.
Novotný; po 3 K dp.: Hubáček, Šalša, Zlámal;
2 K dp. Mencl; 1 K dp. Kořínek). — Vid. du
cbovenstvovikariáta Pardubického ko dříve
zaslaným a kvitovaným K105 ještě K 18, celkem
tedy K 128 (10 K vadp. bisk. vikář Zajíček; po
5 K vldp.: Ulbrich, Starý, Čermák, Karásek, Kašpar
ve Dřítči, Culka; po 4 K vldpp.: Kašpar v Rosi
cích, Kašpar v Bohdánči, Kuba, Adam v Morava
nech, Palouš, Kracík, Hora, Voříšek, Krajíček,
Langkramer; po 3 K dpp.: Adamec, Čečetka,
Naxera, Štěpánek, Hůla, Jiříček, Sobotka, Šinkora,
Vosáhlo, Šmika, Gartner, Adam v Pardabicích,
Hovorka).— Z vikariátu Kopidlenskéh o vldpp.
Němeček v Kněžicích 10 K (s minale kvitoranými
K 128 nyní K 138); — p.Ph Mr. Vojtéch Sedlák,
lékárník v Polné 6 K. — Zaplat Bůb! — Vedpp.
bisk. vikáře, kteří dosud te svých traktech sbírku
novykonali,snažně prosíme, aby tak dobro
tivě co nejdříve v zájmu dobré věci učinili cir
culando sběracím archem. Jiný spůsob
— dle nabyté zkušenosti — sotkává se s nezdarem
sbírky. Prosíme, aby příspěvky pro ušetření porte
zasílány byly choky č 1701, zoějícími os jméno
„Antonín Hrubý v Hradci Králové“.
Cbeky ty zašle na pofádání Biskupská knibtiskárna
aneb Přípravný komitét sjezdový. Spolu snažně
prosíme, uby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy
jen na sjezd a nebylochekem tím ani tiskárně
ani komukoli jinéma placeno; vzaikajít nám jinak
nesnáze veliké v účtování,

Pan Alois Bodláček,rošisér činohry
Národ. divadla v Praze, vystoupípohostinsky
dne 36. května t. r. o benefici J. Nováka, člena
div. spol. pí. M. Procháskové—Malé t č. v Hradci
Král. v Klioperově divadle v „Katakombách“, v ú
loze „Bobrmanna“.



Letošní očkování dosad neočkovaných
„dítek díti se bude v sokolovně ve daech 25. a 26.
května od 8 do 5 hod. odpol.

-K uasedání poroty dne 14.červnau
c. k. krajského sondu v Hradci Král. určení ná.
sledajíeí pp. porotcové: továrník O. Mayer ve
Droře Král., obchod. J.Syřiště ve Dvoře Králové,
stavitel Ed. Thym ve Dvoře Král., řed. továr. Ig
Robitschek v Kocléřové, továraík Al. Nejed:ý v Ku
klenách, rolník J. Jeřábek ve Lhotě Malé., roloík
J. Šrámek v Pileticích. rol. Frt. Havrda v Před
měřicích, továrník J. Pospíšil v Předměřicích, rol.
J. Fejgl v Rozběřicích, rol. Fr. Tichý v Rozběři
cích, rol. Frt. Smetana ve Svob. Dvorech, rolník
Frt. Kadečka ve Všestarech, rol. Frt. Voltr v Ha
břině, obchod. Ant. Kočvara v Jaroměři, obchod.
AL Lípa v Jaroměři, továr. K Šapich v M.Čermé,
továr. J. Seykora ml. v Kostelci n. O., obchod.
N. A!ter v Potštýně, soukromník R Seykora v Ko
stelci n. O, rolník J. Š:da v Totlekách, majítel
kruhovky J. Martinec ve Vel. Poříčí, majitel Kru
hovky J. Mach v Dolaf Radechově, továrník C.
"Bartoň ve St. Městě o. Met, r lofk Jao Novotný
v Nechanicích, hostin.V. Prokop v Nechanicích, rol
ník V.Trnovský v Bohuslavicích, obchod S. Berg
mann v Dobrušce, obchod. V. Mook v Dobrušce,
obchod. H. Wildmana v Opočně, továrník L. Fi
scher v Rychnově n K., továrník J. Suchánek ve
Vamberku, továr. G. Popper v Dol. Teplici, rol.
Frt. Paok v Mistrovicích, obchod. J. Hostovský
v Žamberku, obchod. Ot. Prokop v Žamberku; ná
hradníci vesměs z Hradce Král.: obchod. V. Bouček,
Frt. Čapr. R. Hacker, c. k. leamistr v. v, Frant.
Koutník, V. Rossa, A. Singer, K. Skuherský, V.
Šolc, V. Špalek.

Besplatný kurs pre kmalhařepři
městském průmyslovém museu v Hrad
el Králové. Ohblášenýkurs pro mramorování
ořízek pro nahbodiloupřekážko zabájen bude v ne
děli, dne 23. května 1909 o 8 hod. dopolední.
Vyučováno bade celodenně až do čtvrtka 27. V.
Účastníci, dostavte se v neděli dne 23. května o
8. bud. ranní do mosejní malírny na Malém nám.,
v bývalé dívčí škole v I. poschodí, kde přikro
čeao bode ihned ku praktickým cvičením v mra
morování ořízek. Veškeré potřeby obdrží účastníci
zdarma, provedené práce jako vzory zůstanou ma
jetkem účastníků. Do kursu možno se dodatečně
přihlásiti ještě u neděli ráno před zabájením cyi
čení u učitele kursu p. V. Šubrta.

Příští dobytěí trh v Hradci Král.
odbývati se bude v úterý dne 1. června t. r.

Very na Orlici na poroachaném jezu uvázly
a již tři dny se nebýbají z místa.

Ohražení mochanických katelíků
proti pokrokářskému másili. Považujeme
Za svou povinnost vzdáti vřelé díky důst. pp. mie
atonářům z řádu sv. Dominika sa vřelá a poučná
slova o duchovních cvičeních k nám promluvená.
Dejt Bůb, by zrnka pravd, ješ u nás rozsívali,
padla do erdel dobrých a přinesla ažitek v bn
doucnosti! — Bůh sám buď odplatitelem za ná
mahu jejich! — Důst našemu panu faráři děku
jeme ze srdcí, že poskytl nám možnost, bychom
os vlastní uši slyšeli s poznali, co sv. misgie jsou,
a tak slomil předsudek proti nim. Jest si jen přáti,
aby práce jebo u nás v Necbanicích byla již jednou
uznána a také oceněna! — A nyní dále. V dobé
nevolojotví a roboty svištěl nad lidmi karabáč a
hěl panského drába, r době úplné svobody stačí
u nás od nějakého přivandrovalého cizáka připo
menutí, že jména téch, kteří půjdou na 8v. missie,
aveřejní — a ejble, našlise někteří sbabělci, kteří
lekli se toho a sůsleli pěkně za pecí. Od těch
dob, co zabnízdili se u nás volnomyšlenkáři, ne
toliko že nedovolují nám voloé myslet, nýbrž za
kazují nám i volnoěse pohybovat — a není snad
daleká doba, kdy nebude nám dovoleno ani volně
dýchat. Není-li pak to krása býti živ na zemi? —

šdyť šijeme sde jako vnějaké trestanecké kolonií
pod jakýmsi policejním dosorem. Z jedné strany
ženou lidi s číslovanými lístky k volbě, a z druhé
sase zakasnjí volně chodit — takže směle můšeme
Hci: pravý Babylon a krutovládou očkolika pašů.
A to děje se v městě, kde na náměstí stojí socha
Husa, na něhož se vědy odvolávají. Jest to věru
trapné, že naši lidé mají tak málo hrdosti a sebe
vědomí v sobě, še podobné věci snesou, či jest to
ten tak vychvalovaný pokrok? Půjde-li to tak a
nás dále, bude naše obeo nejpokrokovější v celém
českém království. Za těchto poměrů stojíme před
obecními volbami a jsk jsme na ně připravení?
Místo co by naše občanstvo pochopilo tu dobu
vážnou, utvořily se u nás dvě strany, vjelysi do
vlasů, hádají se, kdo to upřímněji s obcí myslí;
a satím dluhy obecní rostou výš a výše. A dluby
ty občané zaplatiti mnsf, at mají co, či nic. Omi
skrátka musí a takmají robotu jakopředr. 1948.
To jest ovoce tě naší samosprávy, ovšem trpké a
kyselé. Tam jeme to dopracovali; místo k svobodě
došli jsme k robotě!

Teplá hnisda v Nechamiciek. V Ne
chanicích už nařízené obecní volby zase protahují
rekursem,-jen aby si poseděli v teplých hnízdech.
Zde si každý vysedí teplé hnísdečko a něchce ne
mu s něho; tak to je v sáložně, spořitelně, če

a přece je správnou zásadou fankcionáře
měniti. Nebožtík Marekv Lubně nedal také výpis
vyvěsíti po třech letech obecní volby a kdyš mu

to politickým úřadem bylo nařiseno, prohodil:
„E — cák to nereda dobfe?“ Vančura et con

— radnice je teď jejich. „E —cák to nevedou de
bře!?“ Agrárníci, odpovězte na to, až se 8 vámi
budou dělit! E — cák to nevedou dobře?

Sirotčí rada v Pardabicích. Vedle
obudinské rady, která v Pardubicích již po léta
na prospěch chudých v městě blahodárně koná
svoje poslání, ustavila se tu v poslední době nová
ušlechtilá humánní instituce, tak zv. sirotčí rada,
která obrala si sa úkol o mládež buď částečně
anebo zcela osiřelou pečovati v ohledu mravním
i hmotném. Nová tato instituce bude sestávati
2 10 členů mužských, s oichž každému přiděleny
budou k ruce také dámy, které věnovati mají do
bročinnou pozornost svlášté sirotám ženského po
hlaví. Jedná se tu hlavně o takové sirotky. kteří
v dnešoím společenském prostředí vydáni json
v šance úhoně mravní a jimž ae nedostalo toho
štěstí svůj osiřelý život tráviti v sirotčinci. Není
tadíž úkolem sirotčí rady, aby osiřelé děti, pre
padlé již hodně nákaze mravní, dopravovala do
sirotčince a to proto ne, ža sirotčinec neaí šádnou
po'epšovnou a že maohdy jediné takové zpustlé
díté je na závadu spořádané výchově ostatních
sirotků, kteří konečně přirozeně od něho se také
kazí. Bude ovšem také sirotěl rada přihlížeti po
zorně k tomu, aby různé osoby pod záminkou
svazků příbuzenských nebraly děti ze sirotčince
pro svůj osobní zisk, dělajíce z nebohého dítěte
ve své domácno-ti botového otroka. Tam, kde
toho bude natně potřeba, bude dbáti sirotčí rada
o to, aby opuštěné.spustlé dítě včas dopraveno
bylo do polepšovny, kam jedině patří a to na
prospěch vlastuí i celé lidské apolečnosti. V Par
dabicích bnde míti zajisté sirotčí rada široké pole
pro svojí blahodárnou působnost a dojde ve všech
krusích hojné podpory.

Mravní zpustlící v okolí Pardable.
V poslední době vyskytly se v okolí Pardubic
smutné zjevy mravní zpustlosti. Nedávno v pola
binách směrem k Rosicům přepadl jakýsi zpustlý
výrostek mladé děvče, dceru jistého továroího
úředníka z Rosic, aby ji snásilnil. Podobné
případy opakovaly 8e na nedospělých děvčatech
na Olšiakách u Nemošic. Docela i malí školní
chlapci byli v očkolika případech ohrožováni ja
kýmsi perversním ničemou, který je různým spů
sobem láká do všelijských brlohů, aby jich sne
ušil. Vyšetřování v tom směra je zavedeno.

Vypsání konkursů ma mové mě
šťanské chlapecké 1 dívčí škole v Par
dubieiích. Poslední úřední věstník okresu par
dubského přináší ohlášení konkursů na místa ře
ditele a ostatních odborných učitelů přitéto škole,
ale konkors oa místo katechety tu není Nová
tato škola o devíti třídách rěšťanských nebude
tudíž míti žádného svého katechetu jediné proto,
aby se několik koran nahoře ušetřilo. Dosavadní
„učitel náboženství“ na této měšťanské škole, ač
učí na měšťanské škole a koaá příslušné exhorty,
bere příjmy pouze jako katecheta obecných škol.
Je to opravdová zvláštnost. Jame zvědaví, jak to
na té škole bude 8 náboženskými cvičeními, která
sákonem jsou předepšána, až dosavadní katecheta
z místa svého odejde. Jeden katecheta nemůže
přece současně konati na dvou měšťanských ško
lách tatáž náboženská cvičení.

Pardubská rafinerie ma potrelej
otravuje ryby v Labi. Po delší dobu lze
posorovati hromadné otravy ryb v Labi od Par
dubic až do Nymburka. Člen zemědělské rady p.
Kafka vyšetřil, že pramen této veliké zhouby ryb
prýšti v továrně na čištění petroleje v Pardubi
cích, náležející firmě David Fanto. Toto hromadaé
otravování ryb v Labi a znečišťování vody labské
děje se vlastně od té doby, co tu továrna stojí.
Všechoy příkazy ze stravy úřední vyzněly ponej
více nadarmo. Obyvatelstvo resnic podél Labe je
Již velmi rozbořčeno, že otravné této manipulaci
židovské továrny nedovede nikdo učiniti konečnou
přítrž. Letošního roku zabynulo následkem toho
tolik ryb, že to budí opravdový úžas. Prudké
otravě neodolaly ani ty nejhouževnatější ryby a
úhoři vyhynuli snad všichni. Je to ku podivu, že
v Pardubicích vycházející noviny u tom celém
případě ničeho nevědí. Naposledy snad jsou také
„otráveny“ nějakým tím „odpadkem“ ze židovské
fabriky.

Nový kříš. V minulých dnech postaven

byl sa labským mostem na louce u Cihelny náležející p. Belouškovi, měňťanu pardubskému,
pěkoý kamenný kříž. Naklad brašen byl ebírkou
mezi dobrodinci v Pardubicích. Boží tato muka
byla posvěcena na třetí den křížový. Všem dobro
dincům Zaplat Bůb!

Slavnosti v Pardabicích. Dne 30.
června t. r. uspořádají vlastenecké spolky v Par
dubicích matičaí slavnost na Olšinkách. Průvoda
sa tím účelem městem pořádaného účastní se také
veškerá školní ©mládež, kteráž, dostaví-li se
v plaém počtu přes 3000, dodá zajisté celé slev
nosti velkolepého vzhledu. Této slavnosti bezpo
obyby na trac uspořádá také aociálně demokra
tioká strana v Pardubicích dětskou sluvnost, ku
které Jáká děti sliby, še ma její slavnosti dozta
nou všecko zadarmo.

Krajinský spolek něltolů měšťan
ských škol z ekeli Pardabie pořádádne

29. května 1909 o J. hod. dopol. členskou vý
roční schůzi v kreslírně enčáťanské dívěl školy
v Pardobicich. Při schůzi promlaví o výstavách
škol. p. ač. Macháček s Pardubic a p. uč. Velim
ský s Přeloače bnde referovati jako člen správ
ního výboru Z. U. J.

Stávky. Mezi zedníky pracujícími na růz
ných stavbách v Pardabicích vypukla minulé dny
stávka. Zadníci žádají 4 K denně. Stávkující ns
lepili v městě a okolí plakáty a výstrahou, aby
žádný zedaík v Pardabicích práci nepřijímal a
Bestal se tak stávkokazem. —- Také ve známé
barvírně p. Červioky vypukla mesi dělnicemi
stávka. Vyjednávání mesi zaměstnavateli a děiolky
vede známý agitátor sociálač-iemokratický Vácha.

Inkvisice v Potrovičkách u Heřle.
V Petrovičkách sice čtou 6 rosježenými vlasy na
blavě o brůzách inkvisice, ale to jim nevadí, aby
ještě brosnější inkvisici provozovali doma. Již loni
četli jsme v oovinách, že se sešli inkvisitoři, aby
protestovali proti tomu, že někteří občané berou
také „Štít“ a „Meč“. V Petrovičkách nesmí nikdo
míti jiné přesvědčení nežli červené nebo aspoň ze
lené, ale běda, kdo by chtěl míti přesvědčení
lepší, nežli se v „Červánkách“ a v „Pochodni“ do
hloupých lidí vtlonbá. Hrůsu inkvinice bylo možno
zakusiti letos. V Petrovičkách ge „odvážil“ kněz
míti také křest. cvičení. A tu sluhové iakvisitorů
dali ma na stůl „Havlíčka“, „Pochodeň“, „Volnou
školu“ atd. Jeden ten sluha díval se z vedlejší
místnosti okénkem ve dveřích, jak budou tyto
tiskoviny účinkovati na kněze, Kněz otázal se dév
čete jednoho, kdo ty listy dal na stůl. A to právě
stačilo, aby inkvisice mě.a evůj slavnostní den.
Hospodář děvčete podrobil nebohou těžkéma vý
slechu. Pak bylo elyšeti, jak onen knéz dostane
za 8vou opovážlivost! A skotečně. Sotva v Tu
recku by dokázali, co dokázali Petrovičtí. Do
„Červánků“ a „Pochodně“ vychrlili celé džbery
lží, rouhání a nadávek, takže pověstná španělská
iokvisice byla by jen pohádkou naproti inkvisici
v Petrovičkách. Tak to tedy dopracovali osvětáři.
V Turecku jest náboženská svoboda větší, nežli
na Hořicku. A potom někdo řekne, že katoličtí
občané mejí složiti ruka v klín a dovoliti, aby
jejich děti byly otravovány nemravným tiskem.
Zde v Petrovičkách to vidíme jasně, co vykoná
jedovatý tisk. Byla to osada zachovalá a vzorná,
a dnes?... A ptejte se, kdo Perrovičkámdal
zvláštní pověst Širuko daleko? Každé díté vámpo
ukáže na jednoho, dva, kteří šířili Domravný a
nevěrecký tisk.

Úmrtí. V Litomyšli zemřel dne 17. t. m.
zasloužilý paedagog, ředitel c. k. gymnasia dr.
František Dušánek. Pobřeb konán dne 19. t. m.
Odpočívej v pokoji!

Otrávený dobytek. Rolaíku J. Klikovi
ve Blonpně u N. Bydžova otráveno bylo osm kusů
dobytka. Poněvadě týš rolník přes rozkasy řepařské
organisace sázel řepu, jest domněnka, že otrava
dobytka způsobena mu byla jedním fanatickým
agrárníkem se msty. Rolníku J. Skřivánkoví v Hro
bičanech, jenž rovněž nasázel si letos řepu, otrá
vena byla všechna drůbež. Vyšetřováníje v plném
proudu. Zdá se, že se dovíme o pěkných účin
cích řepařské akce.

Čerašlev. V minulýchdnech byla celánaše
kollátara svědkem tklivého loučení. Odcbázel od
nás po l2letém působení velehortivý a ode všech
vřele milovaný dp. Josef Mynařík na nové pů
sobiště do Vřetovic u Prahy. Jak všichni k němu
louli a jeho obětavé čionosti si vážili, dokázala
svláště přítomnost při posledním jeho kázání. Pro
storný kostel byl zoelé naplněn a mnobo lidí ma
Belo státi ještě venku. Staří, mladí, muži, ženy i
děti (ač tyto se rozloučily již ve škole), všichni
přišli. Při dojemném kásání celý kostel hlasité
plakal, ani mužův nevyjímaje. Dp. promluvil tklivě,
sám 8e slz zdržeti nemoha; zvláště působila slova,
ješ k jednotlivým stavům 8 případným napome
nutím pronášel: „Baďte tady u Pánem Bohem“.
Po kázání promloaval k odchásejícímu p. faráři
vidp. vikář a děkan J. Fr. Seidl. Jako dp. Myna
řMkpři kázání ocenil jeho zásluby, tak zase p.
děkan ocev'| zásluhy odcházejícího kočze. Pouká
zal na jehu blahodároon činnost a lásku všech;
podal mu pak dar osadníků na památku: skvost
ný umělecký kalich v ceně 480 K a nápisem „Dp.
Josefa Mynařikovi v upomínku na léta 1897 až
1909 věnují vděčaí níci černilovští“. Tak ve
likého daru dp. nečekal; sotva poděkoval, jak byl
dojat. Anás to těšilo a plakalijsme zase. Po pobožno-ti
obdržel kašdý na památku obrásek. Večer byl aa
rosloučenoa ve spolkové mistnosti kat. nár. Jedno
ty koncert na počest dp. Bylt po celých 10 let
Jedoatelem a horlivým v ní pracovníkem. Kapela

p Vanického osobním jeho řízením předneslajsté, e úchvatným přednesem a budební elegancí
cenná, vybraná hudebaí čísla. Sál byl úplně na

pole: Zde po předneseném rozlončení dražičkyM. Černéodevzdán byl dp. jiný sase od osadníků
dar: Liškův obras Pána Ježíše na boře Olivetské
ve skyostném rámě. Pozdě a těžko jsme odcházeli
s tak tklivé, milé zábavy. —Před jětým odje
det měl u nás dp. oaposled mši ev. Ač byl
všední den, předce byl naplnén kostel jako v ne
děli. Po mši aw. saspívali zpěváci na kůra krásný
sbor na rozloučenou sa velikého dojeatí všech
přítomných. Napoaled mesi námi, naposled jej vi



díme u oltáře Páně, svého milovaného pastýře...
nové slzy tekly. Nojsmetnější byl průvod za obec
Ačkoliv dodával mu lesku prapor Jednoty a hudba
pobísela k jiným myšlenkém — předee nedovedl
80 nikdo opanovati, aby neslzel. Ba i sami hu
debníci při tom loučení ami jiš hráti nemohli. Lí

jíce všichni s ohromného průvodu, dětí i dospělí,
ruku vřele milovaného, loučili se jednotlivě. Když
jiš odjížděl, dlouho jsme se dívali sa ním, až zmi
sel s očí našich... Náš milý důstojný panel Ne
radi vás ztrácíme; byl jste knězem vzorným, obě
tavým, příkladným. Ohnivrým elovem nadšeného
kazatele dovedl jste nás vždy uchvátiti, vésti po
cestě ko spáse i nás potěšiti. Neradi váz ztrácíme;
leč spějte do jiných krajů, abystei tam pracovalna
vinici Páně. My se těšíme, že zase přijdete k nám.
Za všechno, co jste pro naši osadu vykonal z celé
duše Vám děkujeme; Pán Bůh Vám to odplač!
Boďte také s Pánem Bohem! Katolíci kollátary
černilovské,

Jos.Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.
———7
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+ Václav A. Fišera. Dne 8. květnat. r.
zemřel v Barohůvku u Nov. Bydžova slovutný
pán Václav A. Fišera, velkostatkář, který po
mnohá léta jako zemský i říšský poslanec pod ná
rodním praporem Riegrovým byl veřejně činným.
Též v mnohých hospodářských institucích rozvíjel
záslužnou činnost svou, což bylo svého Času i za
alouženě oceněno. Vzdálen poslední léta politického
rachu, osvědčoval své katolické smýšlení nejen
vsoroým životem soukromým, ale i zřízením mno
bých zbožných nadání. Hlásil se ku straně kato
lického lidu a nejednou projevil lítost, že nemohl
pro churavost sáčastniti se veřejné politické čin
nosti. Vytkncati musíme, že zásluh toboto zbož=
ného šlechetného muže málo bylo všímáno u těch
krubů katolických, které v přední řadě měly sprave
dlívě oceniti jeho blahodárnou činnost. Katolíci v Bar
chůvku však mu byli velice vděční. Pobřeb konal
ee dne 11. t. m. do rodinné hrobky v Mlikosrbech,
kamě doprovodilo jej šest duchovních a velký zí
stup významných osobností ze všech kruhů. R. i. p.

Úpice. Zdejší katolické spolky konaly dne
9. t. m. důvěrnou schůzi, na níž promlavil vadp.
kanovník dr. Snlc z Hradce Král. na thema: Ka
tolíci v době nynější. Schůze ge velice zdařila;
účastenství bylo velice četné, průběh byl důstojný.
Velice krásná řeč nás povzbudila. Děkojeme co
nejsrdečněji p. kanovníkovi za jeho promyšlená,
zlatá slova! — Dne 16. t. m. konala se volba
do okres. pokladny. Z 1294 voličů dostavilo 85
pouze 683. Za Upici volilo 71 delegátů. Jedná se
o dvě kandidátky: soc. demokratickou a nár.
sociální. Patrno, že nemají obě strany dohromady
tolik u nás přízně, jak do avěta hlásají. Skrutini
um bude trvati ještě několik dní. Dbejme, aby
chom příště mohli s nadějí na čestný úspěch vy
stoupiti s vlastní kandidátní listinou! K dalšímu
postupu jeat blavně zapotřebí dobré vůle a vy
trvalosti. Pak se podaří vše.

Habřina u Přelouče. „Bobok oslavě,
bližnímu k ochraně l“ je prý heslem eborů basič
ských. Ale první část asi našema sboru někdo vy
mazal ze slanov, poněvadě se jím neřídí. Na
Vzkříšení nebyla ani noha v uoiformě. A s toho
veliký zármutek měli gaši také-katolíci. Jeden
3 nich nedávno na olftssní schůzi hasičů v Pře
lonči hořké slsy tonil če prý by rádi udělali Pánu
Bobu radost a Šli na průvod, ale p. farář prý ci
tobo nepřeje. „Vědyt nás ani nepoprosil, abychom
Sli: Přece še mu nebudeme voucovat.“ Jako by
hasičské sbory uněly pří olrkovním průrodu býti

přítomnykvůlikněsía nikoličestasláva
Boží! Tak a podobně ulohčoval zarmoucenéma
svému srdci. Těšil 6 jedině tím, že nejsou sami.
Z celé kollatury bělské nebyl, ani jediný sbor.
Jea několik domácích, bělských basičů šlo ve
stejnokroji, ale bex šarže. Budiž jim všechnu Čest,
že se nesalekli nikoho| A my si p. faráře přece
vášíme. Když mezi nás jednou přišel, měli jeme
takovou radost, že mu až uši zaléhaly; bylo to
tenkrát, když jeme volili poslance. Byl radostí naší
unesen, že se bojí vícekrát k nám přijít, aby
někdo s nás si nepoškodil hlasivky. A to nás nyní
nejvíce bolí. Aby tak naposled chtěl zde savádět
ty „klerikální schůze“, to bychom mu ukázali,
jací jeme katolíci! — To měl asi na srdci zástupce
našich hasičů na okresní schůzi. Je viděti, že hor
livě čte známé listy, které pravdu a lež a: často
popletou, jinak by nemobl tak lbét. „Oni by rádi
šli na průvod, ale p. farář nechco.“ Jak šikovná
by to byla výmluva, kdybychom neznali našeho
p. faráře, jak horlivým je, co se týká služby Boží
a neznali ty, kteří drzou pomluvu na něbo házejí.
Kdyby tak po Vzkříšení padla větší nádoba jistého
moku, jistě by podobní „horlivci“ nečekali, až je
p. farář poprosí. Víme, že si někteří dovedou i
vypůjčit uniformu z jiné vesnice, aby příležitost
taková jim neušla. K vůli Pánu Bohu, k Jeho
oslavě něco učicit, to už je zastaralá věc; kdo
pak by se nycína toohlížel ? Jeden hasič,katolík.

Police. (Taktika národních aociálů.) Již
několikráte měli jeme příležitost upozornit na
umravnělost a Činnost národních sociálů, kteří
hrubostí a terorem chtějí každého jinak smýšle
jlcího dělníka přivésti do svého tábora. Běda
tomu, kdo se jim vzepře! Urážejí, zesměšňují
přesvědčení a směle možno tvrdit, že násilím
chtějí své politické odpůrce přesvědčovati. Nejpo
dařenějším aranžérem všeho „protiklerikálalho“
jest bratr Vrňata, takto úředník nemocenské po
kladny, člověk, který je placen penězi všech členů
pokladny, bez rozdílu přesvědčení. Proto jeho po
vinností je, by nejednal tak strannicky a úřa
dovna pokladniční nepropůjčoval k různým orga
nisačním a spolkovým poradám. Tento výtečník
agituje od obce k obci a několika bochy sotva
škole odrostlými; venkovský lid ehce bombastic
kými řečmi soustředit pod svůj prapor. Nedaří-li
se ma získati lid řečmi štvavými, pomáhá si růz
nými výmysly o duchovenstvu; když pak soudně
má své lži dokázat, vymlouvá se, že byl špatně
informován; musí odvolávat a může děkovat sho
vívavosti našich kněží, kteří ho nedávají potre
stati. Na jedné echůzí veřejné se br. Vrňata za
ručoval svou ctí, že nikdy již nebude přednášeti,
dokáže-li mu kdo, že někdy lhal. Nyní jsme zvě
davi, jak Čestné se tento pán zachová, jsa usvěd
čen se lží. Příště napíšeme o čistotě národoě 80
ciálních voleb do okresní nemocenské pokladny,
které se právě konají. Proto vzhůru, bratří, v řady
naše, nechť naše Všeodborové Sdražení mohatní,
tomu volám srdečně „Zdat Bůh !* — Pogorovatel.

Stupárovice. Dne 2. květnapořádalanaše
skapina „Kotilonový vínek“, který se za velké
účasti pěkně vydařil. O půlnoci prodávány byly
kotilony, což dívky ochotnš obstaraly a o volence
vyznamenaly jimi své tanečníky. Dékujema všem
pp. bostům za jejich návštěvu, zvláště pak vidp.
Tarkovi, děkanu v Golé. Jeníkově. Čístý výtěžek
činí 26 K 62 h a věnován byl na zakoupení pra
poru. Zdař Bůh! — Doe 9 května konána byla
důvěrná schůze, při nít řečnil snámý p Šafránek.
Založena byla Raiffeisenka, do které přiblásilo se
15 členů; ústředí jest v Sirákovicích.

Na katelický dům v Libětátě věno
vali dále: Jeho Excellence Nejdůstojnější pan
biskup dr. Josef Doubrava 100 K, Všeodb. sdru
žení křest. dělnictva v Semilech 5 K, p. Kovář
Josef v Libštátě 20 K, pt. pí. Mannová a al.
Charouskovy 10 K, p. J. Musil, Náchod 1 K, p.
Jan Staněk, Košťálov 10 K, vdp. Josef Filip,
Tratenice 1 K, vdp. farní úřad v Nebovidech
5 K, p. Jan Šimek z Košťálova 6 K, el. Anon
Halířová z Libětátu 100 K, vdp. Adolf Bauer
z Loukova 20 K, Všeodb. sdruž. křesť. dělnictva
v Úpici 6 K. Zaplať Báb!

Pohřeb spisovatele a faráře Fr. Jiř.
Košťála. Vsobotu dne 8. května o '/9. hodině
rapnÍí vypustil svou šlechetnou duši kněz ryzího
charakteru, vlastenec ne slovo vsatý, horlivý pa
stýř osady skuherské, spisovatel po nivách českých
a moravských chvaloě známý, Frant. Jiří Košťál.
Dobiloto erdce šlechetné, které tlouklo pro církev
u vlast, stuhla ta pravice, která nám tolik krás
ného a zajímavého napsala a která by ještě mao
bými květy ozdobila literaturu českou, kdyby tak
předčasně nebyla přetržena nit života nám tak
drahého a milého Jiřčka. Téměř po32 léta sákeř
ná nemoc blodala na svěžím jinak jeho zdraví;
poněvadě však časem nastsl obrat k lepšímu, dou
fal nemocný, že opět se usdraví. Loňského roku,
kdy cítil se svěžejším, odejel do Luhačovic, kdež
stav jeho se zdánlivě zlepšil. Vrátil se do svého
skuhrovského Tuskula, s toužebností očekáván
svými vikariátoími bratřími. Letos o velkonocích
nastala však recidiva, která osud P. Koštálův zpe
četila. Zaopatřen avátostmi umírajících a posilněn
Spasltelem, v Jehož pomoc stále doufal, po trap
Bých a bolestných dnech odevzdal daši srou v ruce

ospodinovy. Zalkala osada akuhrovská, zalkal

kleraa diecése královéhradecké, zalkala česká vlast,
ješ úmrtím jeho stratila jedacho z nejlepších svých
Synů. Ano, směle možno říci, že nářod český stra
til muže nejlepšího, který budil spisy svými lásku
k té za našich dnů tak kaceřované české vlasti!
Pevně doufám, že péro porolanější ocení v krátké
době činnost kněze tak ideálního, vlastence tak
nadšeného. Jaké oblibě a sympatiím se v Pána
sesnalý těšil, tobo důkazem byl jeho slavný po
břeb, jakéhove Skuhrově není pamětníka. Veškeré
vrstvy blíského i vzdáleného občanstva ve otředu
dne 12. května se dostavily, aby daly ua jevo svou
lásku a oddanost skahrovskému faráři a českému
spisovateli. 37 kněží doprovodilo svého spolubratra
na poslední cestě; z vikariátu rychnovského při
Jeli p. t. pp.: kanovník a vikář Kleprlík, děkan a
sekretář Čížek z Dobrého, Tomíček z Vel. Ouříma,
děkan Blecha ze Solnice, faráři Pohl s Lukavice,
Pohl z Liberka, Hvězda z Vamberka, Kubánek
z Javornice, Audrlický z Černikovic, Novák z Bé
lého, Scheitzz Kačerova, Wolf ze Zdobnice a kon
sistorní rada Rozínek. Kaplani: Róssler z Velkého
Oaříma,Dvořákz Vamberka,PecháčekzeSolnice,
Bobek = Dobrého. Zvikariátu opočenského: koně.
rada Řehák z Opočna, děkan Domašlnský z Do
brušky, kaplan Tuček z Deštného, Moravec def
cient z Chábor, farář Jakubička s Jenšovic, Švorc,
administrátor £ Bílého Oojezda, professor Šandera
z Rychnova, katecheta Černý zJičína, děkan Rys
ner z Cerekvice, děkan Koláček ze Sobotky, tarář
Dvořák = Lučic, farář Hroneš z Bohuslavic, farář
Tauchman z Kyšperka, farář Selichar z Č, Rybné,
farář Petr z Častolovic, děkan Bauch z Červ. Ko
stelce, katechetu Světeleký z Třebechovic, kaplan
Jelínek ze Skuhrova, P. Jemelka, T. J.z Králové
Hradce, bohosl. Knytti ze Solnice. Dostavil se uro
zený pan baron Kónigswarter, majitel panství a
patron ze Solnice, představenstvo obce Skuhrova
i všech přifařených obcí, sbory učitelské domácí a
přespolní, sbory hasičské, Školní dítky a nepře
bledná fada sbožných věřících. Církevní obřady
ve farním domě smutku vykonal po zapění do
jemné písně zpěváckým sborem vdp. kanovafk a
vikář Kleprlík za assistence všech tu přítomných
kněží; poté nesena rakov stělesnými ostatky dra
hého zesnulého kněžími do chrámu Páně. V pravdě
imposantní, triamfální to průvod. V oko vkrádala
se bohatá slza, bol svíral nitro smutečních hostí.
Za rakví ubíral se bratr zesnulého vdp. kvardián
a definitor řádu Františkánů P. Ak. Košťál zo
Zásmuk, kaplan skubrovský dp. Jelínek, uroz. p.
baron Kónig3awarter, patronátní úřeďaictvo, gymo.
kollegové dr. Vostřebal, purkmistr z Nov. Města
n. M, dr. Luukač z Prahy a j, příbusenstvo, o
becní korporace, učiteletvo s p. c.k. okr. inspek
torem Chmelařem « Rychnova atd. Po zepění
„Benedictns“ v chrámu Páně vystoupil na kaze
telnu chvalně známý kazatel vdp. farář Hvězda
z Vamberka, který věnoval v Pánu sesnuléma do
jemnou vzpomínku. Zmínil se o záslabách P. Ko
šťtála jako kněze, učitele, spisovatele-buditele na
slovo vsatého, líčil jeho šlechetné srdce, které bilo
pro církev a vlast. Posvátné ticho panovalo sa
smoteční řeči výmlavného kazatele, které rušeno
bylo tklivým pláčem přítomných osadníků. Ztratili
maoho; ztratili otce, pastýře, rádce nad jiné hor
livého, těšitele ve svých bolestech a trampotách.
Po řeči této, která v srdcích zbožného posluchač
stva zanechala hluboký dojem, sloužil za spásu
duše v Pánu zesnulého reguiem vsdp. kanovník
Kleprlík. Po «lužbách Božích a církevních dojem
ných obřadech nesli kočží svého spolabratra na
místo posledního odpočinku. Vykonány závěrečné
obřady, sapěn přítomaými pp. ačiteli amuteční
sbor; nadešel okamžik loačení 8 mrtvým farářem
a spisovatelem. U+měvavé, hřející slance naposledy
celovalo svými paprsky rakev ozdobenoa odznakem
knětským a četnými věnci, jet vlošena sa hlubokého
smutku v prostičký hrob, vystlaný dle přání ze
snulého zelením — barvy to naděje v lepší, po
amrtný život! V tomto okamžiku, kdy zvony sku
hrovské naposledy vyzvánělya kdy jímavé akordy
velebné písně „Kde domov můj“ zazaěly, zaleskla
se slza i v oku otužilého maže. Nad otevřeným
rovem ujímá ae s'ova zarmoucený místní kaplan
dp. L. Jelínek, který všem účastníkům vřele po
děkoval. Dojemně, srdečné se loučil se svým fará
řem, u kterým p» 18 roků společně v kolátaře
pracoval a pod jednou střechou ve Svorné, bratr
ské lásce žil; loučil se tu syn a otcem, bratr.
s bratrem. Po tomto vřele procítěném proslovu
spěchal každý, aby popatřil ješté jednon v hrob,
v jehož klíně tiše jiš dřímal zesnulý vlastenec
dočasný svůj sen. Neradi loučili jsme se s místem
nám tek drahým .. . Milý spolubratře! Ty's přál
si, abys uložen byl mezi své osadolky v prostý
brob, odkudž viděti na chrám Páně a na ty mo
dravé Orlické hory, které jsi tak vřele miloval a
o kterých jsi tak dojemně psával! Tož přání Tvé
splněno. Odpočiň soběpo dnech největšího utrpení
a bola, kdy jei volal: „Milosrdenství“, odpočiň
v pokoji — po boji. Ty's nepracoval nadarmo,
práce Tvá oceněns. Dokad české srdce bude bítí,
vždy butle Tebe vděčně vzpomínáno a v dějinách
českého kulturního snažení sabespečeno Ti místo
ne právě posledoí. „Ty's odešel a nesmíš spátky
— a necítišnáš velkýžal,—však jménoTré jak
odkaz sledký — nám v ardci tkví a žije dali“ —
Buď s Bobem a na sbledanou, duše dobrá a dle
chetnál — P. Jos. Růasler.
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výech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi EKrálové.

(Založeno r. 1882).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Různé zprávy.
Amorlčtí plavcí se zastali mábo

žemství. St. Louiský jeden kněz obdržel dopie,
v němž se sděluje, že když některé z amerických
bitevnic kolem světa plajících přistály v Marseiljes,
vydalo se 150 amerických námořníků do kostela
na mši sv. Za to 86 jim dostalo jízlivého výsměchu
od protikatolických Francouzův. Zbožní plavci se
však nelekli po příkladu jiných bázlivců. Naopak
po návratu na loď fekli ostatním: „Za to, že jemo
tady šli do kostela, dostalo se nám posměšků a
urážek. Dáte si to líbiti?“ A bned následujícího
dne šlo do katolického kostela čtrnáct set lidí,
mesi nimiž byli i jinověrci, kteří chtěli svým vy
stoupením projeviti protest proti jtzlivcům. Pak
posměřek na tváři nesnášelivců náhle zamrsl. —
U nás ovšem právě velicí bászlivci saviňují kuráž
bezvěreckých útočníků.

Spelek emeritů ve Vídml. Lotošní
schůze delegátů, odbývaná 5 května, byla neo
byčejně navátívena a pohnutá; přinesla pronikavoa
změnu jak v předsednictvu, tak v ředitelstvu, kde
místo kněze byl ředitelem jmenován laik odborník.
Dle zprávy vzrostlo r. 1908 jmění spolkové, jež
obnáší 800 tisíc koran, o 100 tisíc; trapně však
působilo, že mladí kněží po krátkém čase poji
štění odpadávají a to prý z finanční tísně, aby
se tomu zabránilo, zřízena bude pomocná pokladna.
Spolku katol. žurnalistů udělena podpora, na za
kročení pak delegáta naší diecése bude v katol.

českých a Hovanskných listech inserováno a zprávařediteletva vydána buder. 1910 i česky.
Vypočítavost maďarská. Neklamaly

blasy, které předpovídaly, že Maďaři snaží se do
stati ve svou moc Bosnu. Vyděračné tyto snahy
maďarské potvrzeny nanovo zprávou, že vuejedná
o zřízení mohamedanské bohoslovecké školy v Pešti.
Taková najednou starost maďarská o náboženské
potřeby mohamedánů bosenských! Prostoduší mo
bamedání, kteří na příštím zemském sněmu bo
seaském proti katolíkům i pravoslavným jsou ve
většině, mají býti takto zladěni v přátelství k Ma
darům, kteří pak svých přátel na škoda rakouské
polovice říše i anektovaných zemí dovedou nále
žitě využiti. Maďarská agrární banka v Bosně i
mobamedánská škola v Pešti jsou zatínajícími se
drépy maďarské nenasytnosti v panenské tělo
Bosny. A z Rakouska jim k tomu ještě pomábají ...

Agrárnická komedie. Minulýtýdenpo
skočili si rázně na říšské radě i čeští agrárníci.
Jednalo se o pilném návrbu sgrár. na ochranu ře
pařů, s jehož obsahem ovšem musí soublasiti každý
český člověk | Ale jde o to, jak 86 agrár. tisk
topí v bezměrné slávě a jak fabrikuje „elavné
dny“ agrárních poslanců na říšské radě. Dle pravdy
pcsl. Rychtera, když na říšské radě odůvodňoval
návrh fepařeký, četl svoji řeč do slova potichu a
poslouchalo jej na 10 poslanců. V těsnopisném
protokole ze dne 11. květoa jest poznamenáno asi
pětkrát mezi řečí „tak jest“ nebo „elyšte“. Na
konci a sice na straně 1024 jest v závorce po
snamenáno (souhlas); to jest totiž zvykem připo
Jiti, i když nikdo oescublasí. Agrárnický „Venkov“
uveřejňuje řeč Rychterovu proloženým písmem a
jen se v ní hemží „bouřlivým soublasem, potleskem,
výkřiky“ atd. A konečně slovo „soublas“ v ste
pografickém protokolu přeložil „Veokov“ takto:
„Bouřlivý potlesk, hlučný soahlas. rtečníka obklo

pojí četní poslanci. Řečníku se všeobecně gratu
uje.“ — Hotová komedie ma klamání lidu!

Svaz českých měst dosud ještě se ne
+ybranil. Dne 15 £ m konala se v Prase schůse
„stálého výboru tohoto svazu, na mém pojednáno
o ustavení sekce technioko-zdravotní; mají tu jiš
eekci právní, finanční a školní. Usnoseno, aby se
letošní ojesd českých měst konal ve dnech 29. a
29. srpna v Klatovech. Sebválen také návrh orga
nisačního statutu svazu českých měst. Toť věc!
Prakticky dosud se Svaz tento málo uplatnil.

Záleží nyní na sáčastočných městech, aby odtud
dáa byl podnět k ráznějšímu a praktičtějšímu
řešení otásek národohos cb, a aby se tu
nesástalo na mělčině, v suchém theoretisování,
jako naše jiná instituce národní. — Národ. Rada
Česká dosud nezmohla se na všemi uznávanou
autoritu národní, jak se při jejím založení od ní
očekávalo.

Maďarské volby v Ktalfi. Zednářiitalští
provádějí nyní skutkem svobodu, které měli při
svém římském ujezdě plná ústa. Samy liberální
listy „Corriere della Serra“ a „Popolo romano“
přinesly o volbách tyto zajímavosti: „V Římě při
pustili sotva třetina duchovních k volební urně.
„Mám právo voliti“, stál na svém kterýsi kněz;
volební komisse však mu řekla: „Až budete pra
covati lopatou, přijďte a dovolíme vám hlasovati.“
A když kněz dovolával se ochrany přítomného po
licejníbo komieafe, dostal v odpověď: „Co chcete?
Už jsou čtyři hodiny pryč, úž se nevolí.“ Ukázalo
se, že komisař schválně nařídil si hodinky na
před. — K volebníma osudí dostavil se také mi
losrdný bratr, zzámý tím, že Římanům a Římankám
zadarmo tahá zuby. Mnicha přivítali vtipy a za
notili. mu „De profandis“ — musil odejíti —
Přišel kačz v klerice. „Vy voliti nebudete“, odbyli
ho a vytlačili ho z volební místnosti. Kněz přišel
podrubé v černém kabátě, vytlačili však bo sage.
„Popolo romano“ dodává, jak v Italii opravují se
volby: činí tak všemohoucí prefekt prostě tak, že
do sapečetěného osudí přes noc dá jiné lístky.
V jižní Italii provádí volby prefekt sám. Nejde-li
to jinak, rozbijí volební oBudí a výmluvu nějakou
jiš najdou. Jako ve všech zemích i v Italii pra
cojí o volbách peníze. Ital prodá hlasovací lístek
každému, kdo dá o liru víc. A parlament z téchto
voleb vyšlý bude představovati národní saverrenní
vůli a bude dávati zákony.

Novéjmenování soudcov. úředníků
v království Českém na nejbližšídobucbystá
miaistr spravedlnosti. To jistě bude nám uchystáno
zase nové překvapení. Na místo presidenta ob
chodního soudu v Praze vyhlédnat prý president
krajského soudu v Hradci Králové dvorní rada
Felix ryt. Koschin.

Odbejný Cheb mamove proti plat
ným zákonům. V sobotu konalo se u kraj.
soudu v Chebu přelíčení s českým člověkem
Cvrčkem z Karlových Varů. Předseda čtyřčlenného
senátu, pověstný rada z. s. Freyer, ač česky dobře
umí, vyloučil všecko České jednání a provedl líčení
pomocí tlumočníků; také obhájci zapověděl, aby
obhajovací řeč pronesl v jazyce českém. Po pro
vedeném přelíčení byl vynesen rozsudek, kterým
byl Josef Cvrček uznán vinným zločinem těžkého
uškození na těle a odeouzen do těžkého žaláře na
1 měsíc. — To už jest jako na posměch platným
sákonům. Tolikrát už se z Vídně rozhodlo, že se
má i před německým soudem přiznati každému
českému člověku právo jeho jazyka, ale německé
soudy dají se znovu a soovu nutiti k přiznání
práva jezyka.

Jubilenm zeměbramy. Dne 13. t. m.
bylo tomu 40 let, co v Rakousku zavedena byla
zeměbrana. Zeměbrana dnes čítá 16 pěších a 3
jízdní brigády, 120 praporů, 41 švadron, 16 houf
nicových baterií a 62 oddělení se astrojními puš
kami. Zeměbrana jest nyní naším nejlepším voj
skem.

== PUSŤUTE SE NA ŽIVOT==
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Osvobození Ondřeje Hlinky. Drati
síce Ružomberčanů podalo na uherského ministra
spravedlnosti žádost, aby P. Hlinka, který v červnu
skončí dvě třetiny svého trestu, byl při té příle
žitosti z vězení propuštěn. V odůvodnění praví,
že Ruřomberk jest již dvě léta bez faráře a
Hlinka že jest posledním roshodnutím žekým
úplně rehabilitován. papežský

Výlet ma Nevermí mys. O prázininách
letošního roku uspořádá Jaroslav Karásek, c. k.
učitel tělocviku v Brně, společnou výpravu do
Dánska, Švédska a Norvéžska až na Severní Mya,
která potrvá 28 dní. Program: Berlín, Stockholm,
Trondbjem, Hammerfest, Severní Mys, Trondbjem,
Aalesand, Hjórundsfjord, Merok, velká partiepo
semoí k ledovcům, Norfjord, Bergen, velkolepou
novou horskou drahou napříč jiáním Norvéžskem
do Kristianie, vodopády Troliháttenské, Gotabarg,
Kodaň, Berlin. Náklad na celé opatření s jízdou
s Praby, vstupným a zpropitným činí 880 K. Na
cesta vyjede se hoed na začátku prásdnin, takže
zastifeno bude ještě vícekráte půlnoční slunce.
Podrobný rozvrh cesty zašle se na požádání. Při
hlášky se zálohon 100 K přijímá nejpozději do
16. června pořadatel.

N zák
Miaiatropata "podal“ koní Koren
osmovu nového sákoma o podomním obchodě jako
předlohu vládaí. Dle článku 15 smlouvy o vy
rova'ní jest prdomuí obchod výslovněvyšat

z rovnoprávnosti příslušníků obou státních úsemí,
která byla pro provozování obchodů a živností
sásadně smluvená. Ze snahy, která jest podkla
dem čl. 15. vyrovnací smlouvy, vyloučiti zásadně
všechny cisí podomní obchodatky z provozování
podomního obebodu, mají býti nyuí v obou stát
ních územích vytvořeny výjimky ve prospěch ně
kterých, na podomní obchod v druhém státním
území odkázaných krajin. Podomní obchodníci
z některých určitých uherských žup mají býti
připuštění k provozování podomního obchodu
v Rakousku, naproti tomu na př. podomní obchod
níci 8 krajkami, pleteným a vyšívaným zbožím
z českého Radohoří atd. připuštění k provozování
podomního obchodu v Uhrách. Má býti dále při
zuáno všem obcím rovné právo, aby mohly na sá
kladě usnesení obecního zastupitelstva podomní
obchod zakázati. Schvalovánítakovýchto usnesení
má spadati v obor působnosti úřadů zemských.

Ce se sní a vypije ve Vídal. Ročně
se tu spotřebaje 232.795 kusů hovězího dobytka,
telat 304.158, prasat 614.804, ovcí a koz 94.716,
čerstvého a konservovaného masa 16.288 tun, drů
beže 5,430.808, ryb 2.619 tun; vína se vypije
ročně 666.338 ll a piva 2,566.669 hl.

De českých rájů. Srovnávajícedoby
minulé s oynější, vidíme, še polepěnli jame se ve
mnohém, co nám nesloužilo právě ke cti národní
a tedy i v taristice, ve které jsme kulbali za ji
nými až povážlivě. Návštěva krásami bohatých
míst našich značně stoupla. Jaký div, že člověk
český cítí radost, vidí-li, že se lidé naši vracejí
ko svým pokladům historickým a krásám přírod
ním, kdežto jindy hledali je většinou v nevlídné
cizině! Značné rozvinula ge turistika v našem Ji
čínsku a Turnovsku. Stalo se tak záslahou nové
dráby, obě ta města spojující. A není divu. Vždyť
jedouce z Jičína k Turnova, můžete zastaviti pod
Troskami, tímto cizinci i domácími obdivovaným
unikem mezi místy památnými a hledanými, pod
divakrásnou Hrubou Skálou a útalnými Sedmi
horkami a Valdštejnem tajůplným. Nemůžete se
věra dosti pokochati pohledy v těch místech a
nevíte, kde a s čím začíti dříve, abyste užili
všeho a spatřili všechno .. . Dráha jmenované
sblížila naše toristy i s místem, v němé cítíte se
hned jako doma, kde překvapuje ochota i 80
lidnost, jakož i vzácná v těcb případech láce po
bytu. Je to nevelké městečko Zalezaice u Jičína.
Podnikavý duch občanstva vykouzlil tu láznó ra
šelinné, které mnohoslibně prosperují. Je to ve
dnech, „kdy každý pořádný člověk rheuma míti
má, nebo již má“, atrakce cenná. Letos vedle
nich otevřena nejmodernéji zařízená budova „čes

kého réje“ — hotel „Valdštejnův dvůr“ nsvaný,majetek to rodáka zdejšího, inženýra p. Zikmunda
v Praze. Je málo míst s okolím tak krásam:
bohatým, jako je Železnice. Vyjděte na nejbližší
vrch „Železný“ a užasnete, jaké otevírá se před
vámi panorama. Krajina v pravém smysla svítí a
září jako na obraze kouzelném. Malý kousek cesty
odtud ponuré Kartouzy, někdy klášter Kartusiánů,
dnes trestnice pro těžké zločince, několik kroků
vábný „libosad“ a jediné snad v Čechách stromo
řadí lipové, všeobecné nazývané „lípy“, spojající
čtyřmi souběžnými řadami libosad s Jičínem.
Stromořadí, půl hodiny cesty dlouhé, jest ode
dávna milým místem procházek mladých i sta
rých a ty jeho lípy alyšely již bezpočtu zamilo
vaných, mluvících vzdechy i slovy sladkými, jakož
i — cvičících ge zde vojáků, mlavících zase slova
nevybíraná a nelichotiva. Nikomu neujde v pravo
homolovitý Zebín s kapličkou, Čeřovka s hostin
cem, na straně druhé pak Šibeňák, kde konopné
zboží provaznické vykonávalo klidně to, co ur
čeno bylo právem města Jičína. Přátelé zabrad
piotví pobaví se v rozsáhlém závodě páně Ma
zánkově, který se tu aapfíč prostírá ve velikosti
pozoruhodné, bohat jsa svláště keři a stromky
drabu všemožných, malý to český Erfart. Na
druhé straně Železnice vybízí k vycházce zřícený
Bradlec a starodávné sídlo pánů Smiřických —
Kumbark. S obou míst jest rozsáhlá vyblídka
široko daleko, jakož i s poutaické bory Tábora
Pod Kumburkem jest v lese chvalné snámá
hospůdka, oblíbená výletní „Klepanda“. Kdo stu
doval v Jičíně, kašdý ji dobře zná a rád na ui
vzpomíná. Poněkud vzdálenějšími, ale velmi vděč
nými jsou výlety na Trosky a Kusť a válcovitý
Humprecht u Sobotky, místa to vesměs ovanuatá
pověstmi romantického rázu. Zvláště Trosky jsou
zjevem zvláštním a ojedinělým. Byli jednotlivci,
kteří odvažovali se až na jich vrcholy vylézti,
ba nedávno zemřel stařec, který Čínil tak za ne
velkou odměnu ze „řemesla“ bůhví kolikráta.
Divakrásná je Hrubá Skála, kam jdete vedle
umělecky bohaté vily Řezníčkovy, ve které trá
vívá Kořenský o prázdninách. Majitel i host ko
nali společně cestu „okolo svéta“. Nilbdo tu neo
pomeň vyhledati podivahodaou „myfi' díra“ a
„nebičko“ hotelu Steciléva. Přes I Sedmi
horky dojde se do „kamenoého města“, na histo
ricky pětmátný Valdštejn a snsd i na příretlní
roshledou ©„Hlavatici“. Nebudeme lilovati ami
návštěvy města, kde pro celý svět leští a brousí
se české i cizí nerosty a drahokamy, četnými
historickými událostmi památného Tarnova, kde
překvapujísvětosnámésahradaickésárody. hlačko
vy, odkad pochází ceatoratel Pacit a
dětí osiřelých — P. Skála. Ty věechny výlety



můžete vykonati hravě a pobodlně drábou ji
člosko-tornovskou, která má i s Prabou spojení
denně šestkráte. A chcete-li, zajeďte si také do

pa historický Velíš, kde chovány byly i korano
vačoí klenoty českého království, a do Prachov
ských skal, které stávají se čím dále tím oblíbe
nějšími. Vrátíte se do Železnice osvěžení na
duchui ns těle a — budetejistěna miléa útulné
to městečko vděčně vzpomínati. Návštěvami míst
těchto budete podporovati i našince a stliti je
v jejich podnikavosti. Leží v tom mnoho z úkolů
našich národních i uárodohospodářeských a měli
bychom toho býti pamětlivými zvláště nyal, kdy
turie.ika a gaisons letní otevřena jest se všemi
požitky a příjemnostmi, jekých země naše posky
tuje množství nepřehledné!

Oprava. V předešlém čísle „Obnovy“
v koltorní blidce má být vytištěno, še devadesátý
díl našebo království by pojal těsné fady lidstva
o lého; nikol: tedy devátý, jak šotek zkráceně
Vysázel.

(Zasláno).
Ctitelům a přátelům

+ dp. skuhrovského faráře a spisovatele
Frant. J. Košťála.

Lásko bratrská a ne farisejské, sůstaň všdycky
s námi! Tato krásnou zásada šířil P. Košťál netoliko
slovem, ale i skutkem. Hle, umlkla věsk ta výmlavná
ústa jeho navědy, odešel od nás kn'z s lidu, vlaste
necký spisovatel, jenš svými spisy rosehříval srdce
naše, odešel,nezanechav sice žádných statků pi zem
ských, ale zanechal po sobě památku, která nikdy
nevymisí z vděčné mysli všech těch, kteří měli pří
lešitost poznati šlechetné a slaté jeho srdce. A aby
obom osvědčili lásku a vděčnost svou k skahrovskému
povídkáři a bamoristovi, hodláme postaviti u pro
stičkého brobu důstojný pomník. Z té př.činy obra
címe se s pokornou prosbog na Vás, šlecbetní a vole
ctění, abyste dle mošnosti břivnou srou přispěli
k uskutečnění sáslušné této akce! Příspěvky, které
v denních listech vděčně badou kvitorány, cchotně
přijímá farní úřad ve Skuhrově u Solnice,

Velký Ouřím u Solnice, v května 1009.

P. Jos. Róssler,
kaplan.

Na pomník+ P. Frant. J. Košťála dosud věno
vali pp.: JosefKoláček, děkan ze Sobotky 20 K, Jos.
Černý, katecheta s Jičína 20 K, Frant. Dvořák, farář
s Lučice 8 K, Frant. Wolf, farář z Vel. Zdobnice
$ K. Frant. Kráčmar, farář s Nebeské Rybné 6 K,
el. Františka Dusova s N. Rybné 4 K, Joe. Rěsaler,
kaplan « Vel. Ouříms 5 K. Zaplať Bůh! Vívant se
gaentes|

(Zasláno.)
Velecténý pán, pan

Bohumii Bek, sárod sochařský
v Kntné Hoře.

Sděloji Vám, še saslené předměty v pořádku
došly. Socha Těla Páně se mi samlouvý. Těším se, sž
bude na Velký pátek socha umístěna v kostele.

Ve vší úctě J. Besdíček, farář.

Sopotnice, 8. dubra 1909.

Program
strany katolického

lidu w Čechách
89 o 2 llatech dostati lze za 6 h

w Biskupské kanihtiskárně
v Hradci Králové.

Jen umělecky pracované

SOCHY i ostatní

—— levně provádí ———
zařízení obrámové

absint €. k. odborné školy sochař. a řesbář.

BORONIL BEK OV HOŘE KUTNÉ,

BRNE
k pronajmutí ihned

o 3 pokojích, kucbyni, se sabradou a eklepem
(hodící se velmi dobře pro pensistu) pro léto, po

. případě na celý rok.
Blišší ndělí se v domě čís. 90. na Novém

Hrade! u Hradce Králové. — Polta v místě.ERICA

jeko ©
Litanii om !

knejsv.ordciPáně ůúrojemzdravi
šumivé limonády

chuti malinové, citronové, jahodové,
mařinkové a třešňové, připravované

pomocí

Marimarových šumivých limozádových bonlozů

jediněpravých s tonto

nabízíme (místo dosavadní ceny sa 100
kusů 8 K) ve snížené oeně 100

kusů za 2 K.

Žásvětná Modlitba Pani100 kosaPáně 100 kusů
za 80 h (místo za K 120)

Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové.

PECIICIEIEIEIOOOILICIEK |
PPYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVÍ

Rozšiřujte zasové6heČasové Úvahy! í
O000000000090000000000000

Ročnívýrobapřes 40 mil. kusá.
Jediný výrobce:

První česká ako. spoločnost továren
na orient. cuhrovinky a čokoládu na
Kr. Vinohradech (dříve A. MARŠNER)

P. T. katolickým spolkům, odbočkám, skupinám,
organisacím a jednotlivcům vůbec.

Co vykonal v organisačním hnutí za 3 roky náš oblíbený

kapesní kalendář
„Křesťanský Organisátor“,

netřeba teprve vypisovati. Články od spisovatelů a řečníků na slovo vzatých byly
a jsou jeho nejlepším odporučením. Programová část kalendáře zpracována vždy
s nejpečlivější svědomitostí. Skvostná, úbledná a pohodlná kapesní úprava ka
lendáře rovněž se zamlouvá. Také na rok 1910 chystáme opětně vydati kalen
dář tento a máme již po ruce rukopisy od vedp. Dr. Šulce, vsdp. Dr. Reyla, dp.
Jukla, organisarí mládeže atd., které vykazují praktické články a práce i dělní
ctva se týkající,

aše snaha jest čistě organisační a nezištná, proto doufáme, že naši
péči odměníte tím, že se příčiníte o hojný odbyt těchto velenutných kalendářů
ve všech organisacích. Jelikož letos očekáváme za příčinou sjezdu katolického
větší odbyt kalendářů, rozhodlijsme se oenw jeho enížiti na nejnižší
míra a to

pp- za 70 hal. jeden kus “
s tou podmínkou. bude-li větší počet přihlášených z každého místa uežli loni.
Rozměr kalendáře bude nezměněný a bude-li hojnější počet odběratelů, jsme
ochotni textovou část rozšířiti.

Odběratelůmkalendářeposkytujemetu výhoduochotoubiskupskémže vydáme nádherný velký nástěnný obraz Joho Svatosti papeže Pla
dle nejvěrnějšího originálu a to za poubý příplatek 10 haléřů — na kartoně 40
hal. Pro ty, kteří kalendář neodebéřou, bude státi obraz 50 h ana kartoně 80 hal.

Prosíme tudíž, by v každém místě učinil se ihned soupis cdběratelů

kalendáře i obrazů a případě výtisky hned se c vá a obednávka naadressu:J. Polák, Úradec Králové —Adalbertinum nejdéle
do konce června zaslánabyla.

Kalendář výjde ke konci srpna a bude se rozesílati objednatelům po
1. září. Obnosy za ně, nezapraví-li se při objednávce, musí nejdéle 14 dní po ob
držení býti zapraveny. Také možno zaslati ua dobírku, což budiž připomenuto.
Odebrati jest nutno v téře ceně nejméně 12 ex.

Objednateli, jenž zapraví obnos hned, bude porto — vyjma nákladní list —
sloveno. Předem přihlášeným a těm, kteří zapraví obnos nejdéle 14 dní po ob
držení, hradí se porta polovice.

Při objednávce méně než 12 ex. bude státi kalendář 80 h (s obrazem 90 b)
a poštou1 kor.

poš Doufáme, že naši přátelé opětně svědomitě tohoto bojovníka na poli or
ganisačním a zvláště letos co nejvíce se ujmou A jemu půdu upraví. Také prosí
komitét pro sestavení katalogu křest. firem, jelikož jest ve spojení s redakcí ka
lendáře, by jeho tak velice důležitá akce při letošní vzácné příležitosti (sjezd)
byla hojně podporována a každý aby ve svém místě největší a svědomitou agitaci
k sehnání adres rozvinul. Maličký poplatek, —- jenž jest jen režijní — 1 K 20h,
může i nejchudší firma k reklamě své vydati. I o větší inserty se prosí. I.hůta
nejdelší do 15. června.
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Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady

We-440 "0
dnem 1. dubna 1906 počínajíc.

Záruka obce,poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna,

$bbětiěhhbběttét 4



Kulturní hlídka,
Kulturní jiskry.

Katolické spátečníctrí Na universitě oxford
ské v Anglii každého roku odehrává se mezi členy
obojího poblaví zápolení o čestné ceny. Pří po
sledním závodění vykazovala listina kandidátů,
kteří nejatkvěleji při zkouškách obstáli („bonoura
of firet class“), 61 jmen, z nichž býlo 24 katolíků.
K tomu ovážiti dlužno, že Avglie (Velká Britanie)
čítá pouze 13 procent obyvatelstva kaolického.
A přece obdrželi katoličtí kandidáti 48/, všeho
vyznameoání| A tak pitrco, žo katoličtí kandi
dáti vědy v Anglii místo boucbaronství a shánění
různých protestů věnují Se pilně vědě skutečné,
— Pokrokářský „Pozcr“ napsal o dru. Stojanovi:
„Uvězněný žurcalista Hugo Dvoták onemocněl ve
vyšetřovací vazbě velmi nebezpečně Příbnzní jebo
obrátili ee k našim (lidovým) poslancům8 prosbou,
aby na prospěch uvězněného zakročili a propu
štění jeho vymohli Žádný z poslanců těch však
vůbec neodpověděl V krajní tísni obrátili se tedy
příbuzní (ti, kteří mimochodem řečeno náležejí
k rozhodným odpůrcům strany klerikální, na kle
rikálotho poslunce P. Stojana s prosbou, aby týž
pa prospěch uvězněného intervenoval (zakročil).
A P. Stojam ibned žádcsti té vyhověl, zašel do
Winisterstva a vše potřebné zařídil. A potom bijte
se sa naše poslance, bijte se se slranou klerikální !
To zde není první případ, kde poslamci strany
klerikální, svláště pak dr Stojam, dokázali, če
„naši“ pp. poslanci jim nesahají amt po kotníky“

Darwin o Bohu Darwin sám napsal: „Nikdy
jsem nepopíral Boha. Nemožnot poch: pit, že by
tento veliký a krásný svět i s mým sebovědomim
mobl býti dílem náhody. A to se mi zdá blavoím
důkazem pravdy, že Bůh jest.“

Jerael.ký klerikalismus? „Nár. Politika“ dne
13. t. m. oznámila: „Příští sobotu měli konati
studující německého gymnasia v ulici Štěpánské
výlet na Bezděz. Proti tomu však zakročila ži
dovská náboženská obec, poněvadž není přípustno,
aby studojící israelitského náboženství konali v den
šábeau výlety, pročež se tento výlet konati nebude.“
Zákaz ten jest snadno vyavětlitelný A pokrokářeké
listy proti němu ani nemukají Co by však činily,
kdyby katolictvo zakazovalo katolickým žákům
nedělní výlety, taneční zábavy a pod? Neshorším
cyniemem by nás zasypali ti, kteří jindy s velikým
nadšením chválí velice přísné řády českých bratří
a přlená pravidla Husova.

Odsouzení vlastního díla.

Kdo byl původcem fangličkářských oslav
mletra Husa, v kterých se nemyslilo téměř na nic
jiného než na nevátané výbuchy „protiklerikální“
jízlivosti? Která to byla strana, ktorá, přijavši
chtivou rukou podvodnýpan fet protestanteko
německého „Pogia“ z pastorského okladu, šířila
balamucení, jímá bydy Decitelně mrekány dějiny

strana mladočeská, která si dovolova.a vůči jádru
českého národa — totiž proti katolíkům — nej
borší a nejnepoctivější nájezdy. Místo co by byla
sabespečila přítomnost a budoucnost, vedla svoje
stoupence cestami romaptických báchorek a fari
zejského lyrisma.

Jaké mohly býti plody takového počínání?
Marně katolictvo české upozurňovalo, kam taková
laciná, pohodlná dobrodružství vodou; byl nám
odpovědí pustý výsměch w „Šípech.“ A oyní —
mladočeši sami přiznávají to, co katolíci na jisto
předpovídali; opakají po oás charakteristika Hu
sových oslav.

Oficielní mladočeský týdenník „Národ“ dne
14. t. m. napsal:

„Dnes možno e jistotou „onstatovat, že Hu
sovy Oslavy v červencí rok od roku klesejí, nejen
že jich ubývá, nýbrž i přibývá u těch, které zů
staly, právě povrchnosti, nebýváme svědky mnohdy
žádoého vnitřního procítění oslav těch, ba ne
zřídka činí i dojem jakébos nucení, nu, aby se
neřeklo, še jsme u nás Husa neoslavovali. To
platí hlavně o venkově, a kde se přece s Huso
vými oslavami setkáváme, tu velmi často vystižení
jeho profilu vkládáno bývá do rukou právé nepo
volaných a alyší-li člověk podobnou experta a
má-li světlou památku velikého Mistra na zákludě
vlastního studia dějin, přichází k poznání, če slyšel
ne vylíčení Husovy povahy, výbrž pamflet jebo
vzácného karakteru. Hus does hodí se každému a
naši bratří radikálové národně-dělnické proveni
ence by z něho udělali třeba j boucharona který
by — moderně řečeno — chodil se na Příkopy
prát s buršáky. ...

Na úrovní pravdy a skutečnosti nestojící
Husovy oslavy mejí ij svůj relief v Husově lite
Jataře. Co ta bescenného braku, mnobdy i dosti
drahého, který mate jen pojem čtenářův o Hasovi,
jeho významu a době, zatím co cenná díla mnohdy
zůstávají nepovšimnuta aneb asprů nedosnávají
rosšíření, kterého svou vnitřní cenou skutečně
zaslobají.

Z uvedených příčio považují sa vhodno právě
dřív, než nastaue t. zv. Husův týden, kdy muobý
také vlastenec si na Hosa rychle rozpomene, že
kdysi také žil a že třeha to dáti okázale na jevo
zapálením hranice nebo osvětlením oken, ne-li
k Husově oslavě, asprň 'edy na zlost panu faráři,
upozorniti na příčinu těchto jevů a projeziti názor
stran odpomoci.“

V dalších řádcích praví „Národ“, že dosud
scházely pevné race, které by oslavám Hasovým
daly ráz skutečně historický, pravlivý. Husova
literatura vyžadaje radikální nápravy. (Tak! Po
půletoletém křiku, že husitský narod dobře zná
svého miláčka, že jako uvědomělý nedá si jeho
památku vyrvat, že teď už i babičky... . atd
Divná to tedy byla věda téch osvícených, kteří se
smáli „klerikálním“ zpátečníkům! Pace pisateli,
katolíci v té příčině nepotřebují žádné radikální
nápravy, ti otvírali svojí literaturou lidu oči a
mohou směle opakovati to, co jž dříve napsali!)
Prý jest potřebí sboru povolaných mažů. zvláštní
Husovy společn“ati, sestávající ze znalců jeho doby
a činnosti. (Nežádali katolíci už dávno, aby o Ha
sovi mlavili a psali míst» propadlých stadentů
skoteční odborní znalci? Nebyla to přímo ostuda
pro Husovy elavnosti, když o Hasovi mlavili lidé,
kteří si na rychlo ten nějaký pamflet přečetli vý
bradně teprve tehdy, když jim uloženo bylo „řeč=
nění“ ?) A dále píše „Národ“: „Husův kult, má-li
býti kultem a nikoliv planou demonstrací, která
jen vybachne, praskne a dohoří, musí absolutně
přestati býti politicum (záležitostí p.litickou). Nelze
lčiti Husa jako Českého radikála nebo Mlado
čecha, nýbrž předně jako Čecha: člověka veli
kého cbarekteru bez úhony.“

Pánové tedy přicházejí pozdě k poznání;
mladočeští paedsgogové národa začali stavěti dům
od střechy a nyní — teprve po 25 boucharonských
letech — přizoávají, že by při svém zanícení měli
novohusité místo štvaní trochu taky Husa atudo
vat. Ale tenhle obrat jest pro „protiklerikální“
křídlo velice nebezpečný. Jakmile se podá lida
pravá, vědou zrýsovavá podobizna Husova, poženou
se stoupenci „protiklerikálního“ bloku do naší
církve, poněvadž poznají. k jakéma politickéma
kšefta chudák Hus alonžil různým těm „nadšen
cům.“ Čtenáři poznají, jak Hus vroucně ctil moobé
zásady katolické, oyní posmívané; poznají též, že
bludy, pro něž by: odsouzen, valnou většinou sami
jebo osobní přátelé nevysoávali a že se k nim ne
blásí avi novohusité; poznají, jak Hus velice málo
byl svobodomyslný, jak proti svobod myslným
křesťanům (kacířům) protestoval, jak radil ná
eilli outiti Jikoavce k av. přijímání atd. Politické
strany zkrátka přemalovávaly Husa k vůli svéma
kšeftu, skrývaly bezcitně jeho pravý obraz. Až
začnou — ale sotva brzy začnou — líčiti Husa
bistorického, bude to výbradně opakováním toho,
co katolíci přes všecky surové pošklebky pově
děli už dávno. Jiné strany přebraly mladočechům
výnosné kramaření s Husovou dobou, a proto po
kleslý závod vypěsuje akcie jiného, poctivějšího
rázu.

K oktávě svatojanské,

Jako letošní p:aemie Krasoumné jednoty vy
šlo péčí archiváře a architekta Heraina dílo:
Karlův most. Zajímavé jest tam sdělení: Já níže
psený ve Spišské Soboté v Horních Uhřích naro
zený vyšel jsem ze své vlasti do jiných krajů lo
teránských. Jsa z otce i matky luteránské zrozen,
byl jsem tak pevný ve své víře, že jsem byl toho
pevného přesvědčení, že i kdyby mač denně žhe
vými kleštěmi údy těla byly trhány, ve své víře
luteránské až do nejdelší smrti své setrvám. Před
morem (1680) přišel jsem do tohoto slavného krá
lovství a po pět let býval jsem katolickým kázá
ním slova Božího přítomen a přečasto, ponévadž
jsem si o sporných článcích jisté vědomosti byl
osvojil, v prudké dispataci jsem 8e a katolíky utkal,
8 největší houževnatoatí víře katolické odpíral, takže
když mor vypukl (1680), pro svoji víru opět jsem
se 2 měst pražských vybral, maje v úmyslu na
vštíviti obce luteránské jako Řezno v Bavořích a
jiné. Když jsem však nacestě do města Roněperku
přišel, ta mi nejjasněji v Pánu zesnulý svobodný
Pán Matyáš z Vuněviců uložil provésti dílo umění
sochařského, kdež jsem ve víře byl pevný a hlučné
bádky se mi zprotivily, skrýval jsem svou víru
luteráokou přede všemi. Zmíněný již svobodný pán
mi však uložil vyřezati ze dřeva suchu sv. Jana
Nepom čtyři lokty vysokou, dle níž měla socha,
která nyní na mostě pražském stojí, z kovu býti
ulita, a tu za usilovné práce, kterou jsem na tuto
sochu vynaložil, milost Ducha av. mne oavítila,
takže ne z přinucení,slo z vlastní vůle kniby ka
tolické čítaje, přišel jsem konečně ku poznání, še
se všech věr náboženství křesťansko-katolické pod
vedením Petrovým duše ku věčné spáse vede. A
tak pracuje na soše sv. Jana, srdce své jsem obrátil
a odvrhouv kaciřetví luteránské, přestoupil jsem
v Pivoni r. 1682 na víra katolickou, za kteroušto
milost Boha věemoboucímu a sv. Janu Nepom.
věrné díky onejpozorněji skládám. Jan Brokoff,
řosbář a měšťan Starého města pražského.

Hospodářská hlídka.
Anketa o Inářském průmysla. Ne

dávno konala se v ministerstva orby sa předsed
nictví ministra dra. Bráťa anketa zástupců domá
cího loářství « Inářekého průmyslu, při které pc
dali referenti ministerstva orby obšírná vysvětlení
0 provedení opatření, jež vláda slíbila za parla
mentního rokování o novém tar fu celním za účelem
zlepšení poměrů dumácího Inářství. Opatření ta
týkají ze přímého zvelebování pěstění lou a zpra
cování Inu, úpravy styků mezi lnáři a přádelníky
a dále rozsáhlejšího používání Iněných výrobků u
vojska a veřejných ústavů a konečně úpravy žele
zn.ční d pravy. Sdělení zpravcdujů byla vzata
8 uspokojením na vědomí. V diskusi na to nastavší
byla ve shodě přijata usnesení o dalších opatře

nich, 8 nimiž též ministerstvo orby ponejvíce souusilo.

Mlecí řízení čí vývozní listy? Miy
náři a s nimi obchodníci a průmyslníci aherští po
koušejí se oživit ono staré, v roce 1897 odstraněné
mlecí řízení: že totiž ulýn směl dovézti cizí obilí
beze cla, když vyvezl z něho monku za hranice.
Ale ježto tato výhoda měla jen pro Maďary plat
nost a naše mlýoy neinohly jí stejoě používati
jako uherské, byli u nás jak mlynáři tak země
dělci proti takovému zařízení. Nyní maďarský prů
mys! obnovuje žádvat po léže výhodě, jen že spo
kojil by se se způsobem, jaký mají v Německu.
Tam napřed se musf obilí nebo mouka vyvézti a
vývozním listem, jaký vývozce obdrží, smí teprv
platiti clo ze stejného množství obilí, když je z ci
zioy doveze. To je pro obchod nevýhodnější. Ob
chodník má ve clu ležet svůj kapitál, a musí ai
často bledati kapce na svůj vývozní list, pro
ochranu zemědělskou jest však tento způsob ji
stější — To žádají Maďaři za svou nedobrovolnou
ústupnost a „skromnost“ v otázce bankovní
v Ubrách.

Neúredné stromy domutímeok plod
mosti obýbáním jedn ročních nebo dvouletých
výhonů, které vyrostly jen ze dřeva. Při tom se
přivazají konce větviček, aniž by se přistřihly, ke
spodním baluzím. Jak velice se má prut ohnouti,
sáleží na tom, jak strom rychle roste; žene-li
příliš, tu možno bez obavy nejsilnější pruty
obnouti až do krubu, žo vrš“k větvičky jest blízko
jejího začátku. Výsledek toboto ohýbání pozorovati
brzy, nebsť oa prutech vyrostou větvičky plodové,
kdežto kdybychom je nechali ve svislém směra,
vyhnaly by opět do dřeva Neroste-li strom bujně,
nemáme všecky jeho výhony ohýbati, aby se snad
vytvořováním větviček plodonosných nepřesllil.

Kachuy romemské jsou právě pro naše
podnebí jako stvořeny. Nosí velmi pi ně a káčata
jejich so dají vychovati snadno a rychle. Vzezře
ním podobají se kachny rouenské divokým a se
jména kačer mí krásné peří. Vykrmené kusy dá
vají šťavnaton pečení. Vejce k násadě dustati Ise
v každém větším závodě drůbežnickém.

Kterak zabrániti rojení? Lockterý
včelař jistě by si chtěl opatřiti včely, jež sonikdy
nerojí a neunavně snášejí med. Zbožné loto přání
nedovedou však žádoé včely svému hospodáři vy
ploiti. Pruto se má včelař sám, seč může, přiči
niti, aby rojení vřel zabránil, nebo aspoň je u
skrovnil. Předně masí 8e atarati, aby včely s při
bývající pastvou měly v oule dostatel: místa, jed
nak aby královna co nejvíce klásti, jednak aby
dělnice plásty medem plniti mohly. Za teplého po
časí nesmí zanedbávati větrání oulů. Je-li dno
oulů pobyblivé, možno vložením malého klíoku
docíliti mírného průvanu. Včely, které jsou posta
vepy ve stínu, rojívají se řidčeji než ty, jež jsou
na parném slunci. Když přese všecko úsilí včely
jeví chuť k rojení, tu nezbývá, než zalepené vo
štiny s červem jim odbírati a slabé roje jimi
zlepšovati.

Při pěstování květim v hracích
užívá se všeobecně příliš málo hlíny, vlastně jíin:
každý přítel květiny měl by jí však míti stále
nějakou částku po ruce. Nejlepěí hlína jest se
starých rozbouraných kamen, jaká na venkově
dosud víjáme. Rovněž ze starých hliněných zdí se
ji vyrovná; jsouc po celá desítileti na vzduchu,
zásobuje se šivnými látkami rostlinnými a účin
koje tadíž na vzrůst a zdraví rostlin zoamenitě.
Květiny v ní pěstované nevyžadují častého pře
sazování a mohou býti také v menších hřncích.
Dobře uhnilý koňský hnůj, jaký se dává do pa
fiští, pak třetina staré hlíny a trocha písku, skytá
květinám tu nejlepší půdu, v nít možno pěstovati
vavřín, kamelie, olesndry, myrtu, palmy, fachsie,
konifery, atd. Obecně budiž pravidlem, že dřev
naté rostliny, které se silně zakořeňují, nezbytně
potřebují těžší hlíny, kdežto jemnokořenné, jako
azalky, begonie a j., vyšadují lebčí půdy.

Kupte si tento sple:

Karel IV.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 4 K. v

Objednávky vyřídí
Blokupskéknihtickárna v Hradel Král.
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Dělnická hlídka.
Rudí mučedníci. Pro zaviněné, trestné

zadlužení radého konsumu ve Worglu (v jižním
Tyrolsku) byli odsouzení do vězení soudrozi:
Eužen Cimadon, Sig. Hofer, Jan Walter. Tak
potrestán zaviněný bankrot. Půjde-li to rudé
hospodářství stejně dál ve státo budoucnosti|

Dle vzoru Apačů. Křest. soc. dělníci
trahlářští snášejí nyní ve Vídni každého dne
hrabá, rafizovaná násilí soc. demokratických
dřevodělníků. Na př. dne 7. t. m. s křesť. 80
ciálem Housárkem ve WAbringa začal mloviti
jeden soudrub, aby odvrátil jeho pozornost od
soudruhů, připravených k zákeřnému přepadu.
Za bovoru najednou přepadlo několik radých
Housárka ze zadu; zákeřníci zasadili mu do
hlavy zabijáckým prstenem několik krvavých
rap, tak že raněný nyní jest opoután na
lůžko. — Dne 28. dubna přepadli radí to
várou v Drážď. ulici a roztlookli v ní okna.
Proč? Protože tam pracuje 800 dělnic, které
nechtějí přistoupiti k rodé organisaci.

Sociálnídemokraté jako zaměstnavatelé.
Sociálně demokratičtí zaměstnavatelé jsou —
avětoznámí. Zase o jeden příkladek více. V i
talském městečku Scoto Fiorentina mají rudí

ni „lidový dům“, v němž umístěna jest pe
árna. Ředitelem toboto podniku jest sociálně

demokratický starosta obce. Vpekárně pracoje
pět organisovaných sociálních demokratů. Vpo
sledním čase se v pekárně pracovalo nad stly;
vyrábělo 80 denně až 20 centů chleba. Dělníci
si právem stěžovali na přepracování a žádali,
aby jim byl přidán šestý dělník. Ředitelství,
v němž sedí ještě dva známí kovaní sociální
demokraté — spravedlivé žádosti dělníků ne
vyhovělo. Poněvadž však dělníci na tomto po
žadavku setrvali, chopili 66 nadsoudruzi velmi
buržoasního prostředku a jednodoše dělníky —
vyhodili oa dlažbu. „Posvátné“ zásady strany
leží též na dlažbě.

Dělníci, skládejte —zleději kradou. Za
rok 1908 spronevěřilo65 eociálních demokratů
102.601 K 63 h dělnických peněz. — Svadrah
Váci. Kašpar v Šamicích, který byl pokladní
kem dělnickéhe spolku, vypůjčil si 166 koran
z pokladny, tak že se nyní učí počítat v Brně.

Povedený dobrodimec proletariátu. Bý
valý předák soc. demokracie Náhlíkdopálil se
na soudroha Hrejsemnou, který mu vyčetl, že
jeho jednání bylo špinavým a darebáckým. Ža
Joba! U boskovického souda nato dle referátu
samé rudé „Rovnosti“ svědek Háusler řekl, že
počátkem dubna Náhlík vybíral u israelitů pří
spěvky na schůzi, která se potom nekonala.
Vytonch dokazoval, že N.vybíral u obchodníků
(tedy u buržoastů) peníze na schůze, jež po
tom musila platiti organisace sama. Vysvedl
přede 2 lety sa lepení plakátů 60 hal., znichž
rudým lepičům dal za práci sklenici piva, sám
však si koupil dvě. Na výtku odpověděl: „Nic,
hoši, až já budu poslancem, dostanu 15 zlatých
denně, potom vám zaplatím každý den půl
hektolitra.“ Z výtěžka tanečních hodin, který
činil některý večer až 14 K, neodvedl organi

saoi nic. Hetich prohlásil, že N. vypije 800drabům i nesoudrahům zbytky piva. V hostinci
na Svitávce sebral bostu Breinslerovi přinese
nou čtvrtku busy, kterou snědl. Zkrátka sou
druzi dokázali svému bývaléma vůdci sprone
věry, podvody, atd. Žalovaný Hrejsemnoo obtěl
vésti ještě další svědky, ale nebylo potřebí;

i.a...

N. vzal žalobn zpět. —Proé vě:k jen voudruzi

takového velikého dobrodince proletariátu takdlooho na čelném místě trpěli? Ten přece již
z počátka velice špatně připravoval ráj bu
doucnosti.

Zase pohama rolnictva. V 72. schůzi
proského snémo pravil při poradě o rozpočtu
vyučování sociální demokrat Hoffmanu mezi
Jiným: „Náš program ve věcech školských je:
Organické vybudování jednotné školy. Chceme
svobodné školy až k aniversitám. Tím není
řečeno, aby musil universitu navštěvovat každý
sedlácký chrapoun.“ — Neslašného pana po
slance napomenul předseda sněmovny. —Kdyby
nebylo těch „chrapounů“, musil by elegantní,
naškrobený poslanec vzíti motyku sám.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
zejících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plápy a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné,

Mnoho pochvalných uznání pu race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
ORP*Závod založen r. 1898. "Jag

Nejdůstoj. biskup, konsistoří doporučený

umělecký závod pozlacovačský

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se uctivě sl. patronátním a veledůst.
farním úřadům.

Provádí veškeré práce v oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových oest atd. dokonale a slohově
Odborné a bedlivé opravy, slscení a polychro
mování oltářů, soch neb uměleckých památek
s plným zřetelem na původní sloh. Opravy a vý
zdoby pomníků a soch venku se nalózajících.Vše
s mnohaletou sárukou. Rozpočty, nákresy atd. bez
platně. Mírné ceny a polidnost závodu dosvědčují

četná písemná uznání.

Vlastní dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů

atd. Sklad uměleckýchvýr e velkývýběrobrazůa zrcadel.

WP>Založeno 1801. i

S"
Nejlepší sukna,
moderní panské i dámské látky a

potřeby krejčovské
nejlevněji koupíte v prvním ryze českém,

osvědůeném velkozávodě

ned Yolkédonám. dh. 90, noh Toméu. s 6

Skvostné vzorníky zašleme na požádání
sdarma a vyplaceně pouze ma mistry kroj

čovaké. Žádejte je proto vědy a svého mí
stra. Uspokojí vás v míře netušené.

Zbytky
ku všemu se hodicí máme stále na skladě.

a instala(árstvíUČNĚ
Ant. Fait

v Hradoi Králové.

na in

Ku sv. biřmování

praktické dárky
7770 38relieolevnéosnynabízí6.

TV. Šolc, ||
zlatoík a stříbrník,

přísežný
soudní zoalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

| Prodej se zárukou.

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v mejmodernějších
vzorech.

PLYSE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesné k nábytkovým látkám seodící jako: sňůry, střapce, tře
pení atd — — — — — —

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« sa nejlevnější cenu nabízí firma 

JAMOTODKA| PRAŽŮ,Jndřišká u, |

ELDET 3
Založeno r. 1860.

Vyznameonánstátní medaili

Veledůstojnémuduchovenstvu
první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila

v Hradci Králové č. 83.
k ahotovení veškerých ke
stolních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduěšího do nejskvostněj
žího provedení, v každém

vmorkua ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš umožněno

"mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revide
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádmě a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Borky rozpočty, 1hotové s oží na ukázka .
se zašlou.

Chudělkm kostelům možno splácet bez přirážek.
ORP“ Sta odporačení a čestných uznání po ruce. “ij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeš
a důvěruzávododomácímu.

levné provedeníohlé
spolke ad.



0000 0 0
p Založeno r. 1802.

i SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá deaítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

o 0 0 0 0 0
Nejlevnější«nejvanějí V

de dětské vozíkyu velkovýrobce firmy

ě Jos.Ježek,2 v Hradci Králové.

Žádejte cenniky.

Pozorl
12 m damašku růž., modr. neb červ.

Zbytky!
prouba e bílou. - - K 960

20 m sefíra košilového . . .. . K 8—
30m —„ šetového . . . . - K 12—
40 m „různě sdružených. . -K 16—
jedině náchodské výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou proti

dobírce zasílá

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

JOS, SOUDILA
fe závod řezbářský

| v Hrado! EKrálové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,

oltářní puky podstavce pod sochy,jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části Za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

Wp*>Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

jia dd ši

AUzah lácanot1
ze: .

profagady

Realitní kancelář

Inž. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veške
rýchkoupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

. váren atd.

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

zahraniční,

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král. *
AoGeG000G0000000Ď

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostatků, jakož i veškoré zprávy soukromé,

B" provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

a
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrác spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapošt, VIII.ker József
kórát 16 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 45. —
Vídeň-VIL, Mariahilforstr.

86.

M

m
i řestní listy

(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská knihfiskárna.

P. T. duchoveastvuzvláštní výhody. E

= = Palmy = =
stromovité a keřovité

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

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

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

První český katolický závod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t d.Vsdeň,
VIN.o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasíld

se vše franco.

SOCHY, RELIBPY,
OBRAZY (xx PLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ,
ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÝ

005605WSYCHROVĚ. c0c0s
(závop TRvÁoD R. 1853.)

Nikdy nechybíte,
optáte-li se na několika místech,

srovnáte-licenya jakost,o- 000E0O
když si zařisujete byt, chystáte výbavu neb i když
kopujete jednotlivý kus

nábytku Čt Boboroo
sáslon a čehokoliv, co ku sařízení bytu přísluší.

Dopište ještě dnes
o naše nejnovější illustrované oenniky, nákresy a
rozpočty, přesvědčíte se, Že

budete překvapeni,

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek
materialista v Dobrušoe.,

Palmy stromovité 2—3 Palmy kořovitéě 1—5
motryvysokékusza6,metryvysokékusza$

8, 10—16 al. 8, 4-5 al.

AL Nurotný6 sy,
továrna mnanábytok a koberos

MBB v Týništi n. Orlicí. MD

Vlastní výroba dětských kočárků,



Doporučujeme

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
k“ jehlya jiné zlaté a stříbrnéskvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, ziatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

„7

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.Cetná usnání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku,
Volejemnélátky na taláry.

V Též na eplátky bez zvýšení cen! 663FB3XCES[XIXEBSX

klobouk
již třikrát opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

Jos. Dvořáčka
vwHradci Kral. poblíž Grandhotelu,

který kromě moderních tuhých klobouků má
též na skladě eylindry, jemné zdravotní
měkké klobouky z plsti a viny, slaměné
klobouky z prvních českých továren, sportovní
depice jak pánské, tak: chlapecké a dětské.

Vše v nejmírnějších cenách.

w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na kníšky

úrok a to dle výpovědi.

kEováUhlí

(znoty
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v olektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Pp. sklenářům a zahradníkům
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

5

s Žákrátž4 cm po 11 bl JO kg tmele skl nářského
24krát26 cm po 12 h za 2 K.

: te empolábl o zaručeněvyzk.26krát2t cm 13h
26krát30 cm bo 15 h | diamanty kua za 5 K.

p Dodásím25 30krát30 cm 1
$ kamkoliv drahou.

8 KOV.Skuherský,
« c.ak. dvorní dodavatel Hradec Králové
ů .

proti hotelu „Merkur“.

O
CEDGEDLEDESIM|PIEPICOICOI

Velejemné zvláštnosti

kotlebních mýdal
s továrny firmy

U. Pilnáček,
c. a k. dvorní voňavkář v Hradci Králové,

jekojest: „a anol, ježtvořía
udržuje krásnou pl (, „Matiční mýdla“
ve prospěch „UstředMatice Skol.“,
„indické květové mýdlo Creme Palmi
tine“, Pilnáčkovo„Liliomléčné
m ýdlo“, „Novosenovonné“,specialita
„EBouguet Ideal“, dále nc
vibko: „EBouvardia“, (vysoce
jemná voňavka a nedostižitelné toiletní

mýdlo)

doporučoje velectěvým dámám sa ceny |
velmi Jevné

v Litomyšli,
= = Dolní náměstí. = =

900000000000000000000000

Nejlevnější nákupní pramen
veškorých příprav

a ozůob pro švadleny a krojií,

kněšokýchkolárků a náprsenek

+
o
+
o
o
Ť
:

Fejgi A Byčiště ©
Hradeo Králové.

Divadelní ulice. 3

Prádlo — Nákrčníky — Deštníky. 3
Šle — Kapesníky — Rakavice. $o

+
©
+

Šněrovačky.
Výhradní prodej „Triumfaly.“

OO0000000000000000000

©90000000000000000000000

takbilý jakoprádlo. jemuž
př jn dovyvářky
sSAPOTIT s

svůní fialkovou.od firmy

JODEFJELÍNEKvou

p$rondrě

UIZITOANNHNSUKTACTI

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Heškudiy, faráře ve Výprachticich)

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
vše. h kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. :

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

ým pro Malbu

o 81 oken kostelních,
K: PRAHA-I,

a : č č. 145 st., Malá Karlova
JM | ul. čís. -9nové blíže MaJého náměstí, dříve přes

80 roků na Malém ná
měst: pod loubím) dopo

račuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šáho až k bohatému fi
guralnímu provedení a

M sice i se čelesnými
B 7 77 rámy, sálémivsasením.

.PLODPCTLZYMdyLNYLYLR)bi CSE

A
ďD

A

he, „Ijvž

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

Založeno roku 1836

Rozšiřujte

Veledástojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
raěiti veškeré kostelní nádoby a
nášiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,

svícny, jempy, ajite.uice, kropenkyatd. své vlasiní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní in'tenci a.
v obni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
késku frank) bez sávsznosti koupě.
Vše ss posílá posvěcené. Prdcs ruční.

jako: řetězů
jídelní náčiní ze stříbra pravého

ičínského vždy na skladě.

ně ...

JAN STANĚK,
paslř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 10. m.



ms Předplatnéna čtort roku 3 A50 A
Číslo 21. | : na půl rohu 5 k — A

Vláda demokracie.
II

Kdyěuž filigránské, bezcbarakterní koosky
Lodvíka Napoleona natropily nejhorších neštěstí
netoliko ve státech cizích, ale i ve Francii samé,
zase hlas lidu zatoažil po republice. Je u mí
spokojen? Jen čtětě každodenní zprávy o hrc
zitépské nespokojenosti dělnictva francoozského
i státních zřízencůrepubliky. Ladvik Napoleon
má sobě -důstojného uástupce v lišákovi (Hé
menceauovi, který ve svém mivistorském úřadě
jest choršítm despotou než bodně přísný abso
Jotistický monarcha. Komediaat Clémenceau
dělal velikého demokrata, pokad se po zádech
balamoceného voličstva nevyšplhal — k ari
stokratické moci, kterou jiným sáviděl. „Hlas
lidu“ byl projevoval břímavé nadšení, když ten
politický kšeftař kácel svým „demokratickým
roztepčením“ ministerstvo za miuisterstvem.
Teď však jako mocný muž dal demokracii tuhá
poute. A dovedli by poštovní stávkaři posta
viti v.čelo:lidu člověka lepšího? Právě voka
inžiku velice kritickém začali si vůdcové těch
nespobojeneů na veřejné schůzi vyčítati věci
velice Špinavé, To je nejchoolostivější přivládě
demokracie,že vlastně sama stále k poradám
a k vládě oeházeti se nemůže, že musí roz
hodně -svůj wiv, avoji moc svěčitě několika
jedeotlivcům, kteří se zdají aspoň na venek
nejváce hodni důvěry a prostředkem nejlaci
nějším, velkými ústy, stále svoji upřímnost,
schopnost a spolehlivost osvědčují. Kdo však
potosm dovede sledovati všecky tajné cesty
kšettařského demegrga, který konečně jest u
cíle? Kdo doveda vždy soadno rozeznati, pra
coje-li „hlasem lida“ povýšený pohlavár k dobru
lidu či k vlasteumu ziska a utožení tyranie?
V jistých věcechpohlavár nejdemokratičtější

-Společnosti rozhodné mosí míti volnou raku,
-nemá-li se svciáleí anebo politický stroj spc
lečnosti oaprosto snetaviti a nemá-li se státi
poblavár va skutečnosti epontaným otrokem,
porobenýmelc nežprostý člověk, jemaž vládae.
Jak bude bespodařit takový muž 8 právy, jež
jsom mu dáma? Jak ažije důvěry „hlasu lidu“?
Nearadí za mrzký úplatek zájmy důvěřivých
davů a to tak obratně, že ani lid nic nezpc
zoruje? To jsou otázky stále, při každé volbě
otevřené; a po žádné voibě nemůže hlas lidu
býti naprosto bespečen, že zvolený zástupce
zodpoví otázky ty nejcharakternějším jedná
ním zcela příznivě.

FEUILLETON
ns úvahymájové.

Napsal Jozef Váňa.

»Byl pozdní večer — první máj —
večerní máj — byl lásky Čas.«

— ——=.. .- -MÉ-—= =-— —

O prvním máji teprve teď, už na konci?|
Vím to, drazí čtenáři, že přicházím pozdě,

než to budiž laskovou mně omluvou, že aspoň
přicházím přec, neboť málem bych byl provedl
tu nešetroost, že bych byl nepřišel už vůbec...

Drapla mne totiž ta zubatá s kosou za týlo,
sevřela mne, že jsem sotva dýcha) s Jomcovala

mnou Apostně, Ale díky Bohu, já se hned takna světé někoho neleknu. Nelekl jsem se tedy
ani srorli a — zvítězil jsem.

+Byl pozdní večer — první máj —
večerní máj — byl lásky Čas.c
V méji probouzí se všude nezkrocená láska

k životu, probudila se i v mém srdci. »Láska pře
máéhá vše«, pravil sv, Jan, a tato jeho slova jsou
úplně pravdiva. Mé lásky k šivotu ulekla se i
— smrt.

A byla by to skutečně největší hloupost,
teď v krásném máji opustit tento svét. Třešně
voní, jabloně se rdí, hrušky se třpytí, švestky za
balují se v květ myrtový, žáby křehotejí, slavík
pěje o lásce věčné, nekonečné, nade vším tím já
sevý zpěv ptactva a symfonický koncert včel a
najednou snad — umřít — — —

Hloupost, pravím hloupost největší na světě,

V Hradci Králové, dne 28. května 1909, |

Lide, vládní si sám! Taková vláda bode
nejlepší. Všecka moc z lidu, lid jest pánem
suverenním! Tak hřímáno za raské revolace
do prostých mažíků, do dělníků neumějících
ee ani podepsat, nemajících ponětí, jakých vě
domostí a schopností jest potřebí za nynějších
epletitých poměrů k řádné vládě. Ubožáci,
zotročovaní dlouho duševně roským abaolati
smem, ubožáci hladovící uprostřed | úrodné
půdy, kteří nechtěli ani pochopiti, jak by pc
hodlněji chléb dobývali, měli si najednou vlád
nouti sami. Zkrátka židovští denagogové, kteří
se chtěli vyšplhati v Rusku po zádech nevě
domců k vládě, kteří sneažívali zatemnělosti
lidu k nejhorším Švindlům, tvářili se, jako by
se klaněli majestáta lidu. Kdyby ten lid místu
papooškování opravda svobodně dle svých u
bohbých představ začal vládnooti, v ten oka
mžik by si kopal hrob. V Oděse prohlášena
černomořskárepublika— a protikapitalistický
lid postavil vjejí Čelo samé židovské boháčel
Prý hlas lidu hlasem Božím. Zištní komedi
anti, když vebnali lid na hrot vojeaoských bo
dáků, opatrně z Roska utíkali.

Lide, vládoi si sámi Miloš Obrenovič po
osvobození srbského národa sám prohlásil, že
se vzdává svojí hodností a zpr Šťoval národ
opětovné přísahy věroostá. AČ sí svobodný lid
vládne sám! Zástupcové národa však nesonbla
sili — a právem. Když r. 1835 jednáno o u
pravení vnitřních poměrů, vyblásil Miloš de
mokratickou ústava. Dle ní kofže ve všem

masil ve všem říditi knížetem. Leč jak demc
kratické zákony pro zem atvořiti? Opatrní
zástopcové národa se ocitli v největších roz
pacích. Chudáci překládali na rychlo zákony
cizích států, aniž jim dobře rozuměli. Zákono
dárci v Kragajevci na př. všichni dobromady
nevěděli, co jest „hypothéka.“ Naposledy se
shadli v mínění, že „Sváb se zmýlil“, a že má
býti psáno „apothéka“, o které přece některý
kdysi slyšel. A tací lidé později podvraceli
Milošova moc oikoli z lásky k lida, ale k sc
beckému vykořistění obrovité práce Milošovy.
Senát stal se pařeništém ničemných intrik a
pletich. Taky vláda demokracie! Naposledy po
odstoupení Milušově lid se stavěl po bok jeho
nástapce proti sobeckému senátu; ozbrojené
davy žádaly knížete, aby senát rozehnal a vládl
Srbsku sám.

Lide, ty jsi všecko, teůj rozam neomylný!
Hřímej tak dlouho, pokudnedostaneš “všeo——————

Přátelé moji budou rádi, že jsem takovým
rekem s že přece jim ještě někdy něco napíšu.

»Už jsem dloubo nic od tebe nečetl. Stu
duješ snad filosofii, že teď nic nepíšeš?« psal mi
věrný druh Jelínek ku jmeninám.

»Ano, milý kamaráde, studoval jsem opravdu
filosofii a sice tu nejpřesnější filosofii na světě,
jejíž systém dosud pikdo na světě nevyvrátil jako
bludný a jejíž konečný závěr jest neuprosný, ať
už se lidem líbí, čili nic. To jest filosofie, které
nikdo se neučil, ale kterou přec každý zná, ač rád
na její učení zapomíná. To jest ta filosofie, kterou
shrnul sv. Pavel ve slova: Uloženo jest lidem
jednou umříti a potom bude soud... .«

Hu, až se otřásám, když si vzpomenu, že
jsem. rozevřel tuto trudnou knihu a nablédnul
v její listy. Věty v ní tak přesné, úsudky tak že
Jezněnutné a závěr... — —

Ani nechci domyslitil
sJak krásnét noc! Jak krásný světí
Jak světlo — stín se střídál
Acb, zejtra již můj mrtvý hled
nic více neuhlídá.c

Hrozné, věru hrozné! Přímo zdrcujícíI
»Budoucí čas?| — Zejtřejší den?|
Co přes něj dál, pouhý to sen,
či spaní jest bez snění?
Snad spaní je i život ten,
jejá žiji teď; a příští den
jen v jiný sen je změní?
Č: po čem tady toužil jsem,

a co neměla širé zem,
zejtřejší den mi zjeví?
Kdo ví? — Ach žádný neví.c

| Ročník XV.
dmseriy je počítají Iromě.

Obnova vychásí v pdíck v poledne.

becné hlasovací právo! Pak teprve zvolíš si
zustance, kteří ti upřímně pomohou; poslanci
badoa pak opravdu pouze uctivými vykonava“
teli tvojí svaté vůle; zazáříš v plné gloriole
svého majestátu! — A ticho o tot, co bídy a
tyranie jest ve Francii i při všeob. hlasovacím
práva. Alid volil, markýroval saveréna, i když
se mu do takové hodnosti nechtělo. Hokynáři,
kupci, hostinští jektali strachy zuby nad tou
svobodoo, když rudl agitátoři pohrůžkami je
notili voliti soo. demokrata. Kdo se z abuhbých
těch zajatců při volbách omeškal, pro toho
hned posláni dva radí dragomani, kteří pro
hlédli jméno na jeho hlasovacím lístka, prázdné
místo vyplnili silnými škrty, aby zráda byla
nemožná u pak ubožáka vlekli k osndí. Nadto
tisíce a tisíce hlasů dostali socialisté od těch

rostomyslných lidiček, které balamutili stkvě
Jými, nesplniteloými sliby a jimž 8 hereckoa
dovedností sypali písek do očí tvrzením, že
proti jejich náboženskéma přesvědčení 66 ne
staví. —

A pak provolávali radí: „Nás posílá tolik
a tolik tisíc uvědomělých voličůl“ A zatím
hloupost jim přivedla daleko větší pluky než
uvědomělost. Vždyťkde byla naprostá neznalost
sociálních, politických a náboženských poměrů,
tam lorila radá síť nejvydatněji. Však se to
brzy okáralo na veliké, živelně propuklé ne
spokojeností domkářů na Plzeňska, kteří v tisku
projevili aejvětší politování, že dopomohli ně
kolike radým kandidátům k maudáta. Ubozí
domkáři oemohlí déle snášeti teror a vyssá
vání činovníků rudé strany.

Aby komedie s „hlasem lidu“ byla do
vršena, tvrdili vídeňští rudí- pohlaváři před
uzákoněním reformy hlasovacího práva, že
v případě vládního odporu nezadrží hněv uvě
domělého lida, že nestojí za následky, které
lid z neochoty vlády a privilegovaného parla
menta vyvodí. Zatím však ten lid dělal slepé
to, k čemu jej štval radý tisk. Soublasil slepě
i tehdy, když jeho vůdcové na škoda lido ra
dili ta a tam k strpění, k vyčkání, k obrácení
fronty v jiných důležitých záležitostech. Když
v Praze dělali rudí pro všeob. hl. právo nej
větší demonstrace, sám vrchní štáb vídeňský
udržel svoje „neudržitelné“ soudruhy zcela
hravě v klido.

Všimněme si, jak radí fabrikají „hlas li
da“ v Německa! „Hlas Národa“ dne 20. t. m.
sdělil toto: „Verifikační komise poslanecké
sněmovny pruské učinila nejvýš zajímavé a v————]]]]]]]]]É..Í

A přece ví. 3v. Pavel to napsal: »Uloženo
jest lidem jednou zemříti a potom bude soud.« A
Kristus dokládá: +Přicházít hodina, v kteroužto
všichni, kteří v hrobích jsou, uslyší blas Syna
Božího. I půjdou, kteří dobře činili, na vzkříšení
života, kteří však zle činili, na vzkříšení soudu ..«

»Kdo ví? — Ach žádný nevíl« — Roman
tika, pochybovačnost, rozervanost,

»A půjdou, kteří dobře činili, na vzkříšení
života, kteří však zle činili, na vzkříšení soudu ..<
— Víra, jistota, spokojenost!

Ano, ta věčnost! Ta kdyby se mohla od
mysliti, ta kdyby se mobla z té knshy životní
filosofie vymazatil

Lbostejnost u víře, nevěra činí ji hroznou,
víra v učení Kristovo činí ji snesitelnou.

»Hluboká noc — temná je nocí
Temnější mně nastává — — —
Pryč myšlenko!1«
Ano, pryč myšlenko! — Toť nejlepší roz

luštění pokrokových, moderních pochybovačů a
nevěrců.

Ale hrozná ta pravda odfouknouti se nedá
jako chmýr z odkvetlé pampelišky, nedá se od
mysliti,i kdybychom před ní celou hlavu jako
pronásledovaný pštros do písku sofismat ukryli..

Kam jsem to až zaběhl....? — Z času
lásky, z máje přišel jsem sž — na život po
smrtný — — — 7

lou, myšlenkám těžko poroučet. Běh života
to tak někdy velí a teď právě všechny pokrokové,
školy filosofické o této sposmrtné záhadě« rokují.
A tu i já — — — nu vždyť víte, že si rád do
všeho smočím ....



litické praxi téměř úplně nové usnesení.
ednajíc o protestech proti volbám socialisti

ckých poslanců Borgmanss, Heimanna, Hirsche
a Hofimanna,v 5., 6., 7.8 12. berl. voleb. okr., u
snesla se velkou většinou navrbnouti plenu eně
movny,abyvolbytyto bylyproblášenyza neplatné.
Usnesení odůvodněno jest nesprávným zděláním

volíčských seznamů s oykonávánímnopřírtojnéhovlieu na voliče pohrůškou hospodář. škody.
Komisi předloženy byly četné důkazy a to ze
wménapro drahý důvod zrušení voleb; za prvé
články různých aocialistických listů, kterými
pabádáno bylo k agitaci mesi organisovanými
sociálně-demokratickými muži a ženami a to
w tom směru, aby boykotovalt ony obchodníky,
kteří odevsdají při volbách hlasy proti sociálněde
mokratickýmkandidátům; dále tištěný, důvěrný
oběžník pro sociálně-demokratické ženy, aby
„působily“ na malé obchodníky a vykonávaly na
ně tlak na prospěch kandidátů strany; konečně
takéotisk plakátu, veřejně vylepeného, na kte
rém uveden ly jména a adresy oněch maloob

chodníků,n první volběhlasovalis měšťá
ckými stranami. Plakátem tímto bylo docíleno,
že zmínění maloobchodníci 8e užší volby ne
účastnili, čímž v jednom případé zjištěně roz
hodnuta byla volba ve prospěch sociálofch de
mokratů. Komise vrala také v úvahu problá
šení jistého eociálně demokratického poslance
v poslanecké sněmovně, jenž pravil 26. ledna
t. r.: „Že sociálně demokratickou stramou byl tero
rismus vykonáván, mepopíráme.“

Tak tedy pracovala rudá garda pro u
latnění blasa lida, pro saverenní moc národa!
všem známo dobře, že „soadruzi“ rakouští

nemají při svém teroru o nic citlivější svědomí.
I my voláme: Ač žije, zkvété a prospívá

všeobecné hlasovací právo! Ale chceme, aby
všeobecnost volného hlas. práva byla skutečná.
Protestujeme prot Descitným lupičům tohotopráva,
kteří ve své nestydatosti ještě odvašují se torditi,
jak jsou velikými sastanci svobodné, všeobecnévolby
lidové. (Dokonč.)

Proč tolik zanedbané mládeže?
I

Příčin dozajista nemálo tohoto přesmuat
ného zjevu; ale snad nechybíme, řekneme-li,
že mocný kořen tohoto zla tkví i v tom, že
ee dnes mládež vyučuje, ale zároveň mevycho
vává! Moderní, ovšem nezaslepení a nepřed
pojatí pedagogové upřímně doznávají, že srdce
bylo na úkor rozumo zanedbáváno, že výchov
byl nahrazován učením, a vyžadují obratu a
nápravy. Vzhledem na veliký vzrůst zločinné
mládeže — píše jenský pedagog Trůper — a
vzhledem na nadobyčejné podcehování vý
chovné činnosti ve veřejném životě je skoro
nalehavou potřebou, aby pěstění dětského ethosu
(mravnosti) se dostalo aspoň téže vědecké pod
pory a praktické péče, jako pěstění těla a in
tellektu. Přání Trůperovo natno rozhodně po
depsat; neboť učení samo, pouhé pěstění roz
umu nepostačí, aby dítě mravně vychovalo, aby
Je v dobrém apevnilo, aby z něho karakter
učinilo. Bohužel, že k tomuto poznání se do
chází teprve, když již následky jednostranného
výchovu začínají se již citelně projevovati.

Teď teprve počíná se mluviti a uvažo
vati o „nebezpečenstvích pouhého rozamového
vsdělání“, když společnost na svém těle začíná
cítit, že spějeme rychle „k civilisovanému bar———————Ú

Než lépe žíti, než filoscfovati. Filosofií za
bývá se málo kdo, ale všichni lidé na světě žijou
a O život vezdejší se starají a starati se mají. Život
posmrtný osvěcuje nim víra a to křesťanu stačí,
stačíti musí.

A tato zásada i u mne zvítězils. Nechám
pokrokové filosofy o záhadě posmrtné se bádati,
mně postačí víra v učení Kristovo a vírou tou
jsem bezpečen a jist. Hlavní věcí je nyní zacho
vati život časný. A půjde to snad. Ten prožluklý
lenivý úd v mém těle, o němž roku 494 před
Kr. Menenius Agrippa vypravoval stávkujícím
římským sociálním demokratům, už snad bude
také své povinnosti plnit Aspoň slovutný pan
dr. O, Haněl z Nov. Bydžova po vojensku jej
k tomu komanduje.

oSláva! Naši vyhrálile napsal mi na poslední
můj písemný rapport o tom lenochu v mém těle.

Zlatý muž, ten pan dr. Haněl, zlatý v každém
ohledu. Pravý Samaritán, jenž do těla nemocných
vlévá olej úspěšných léků a posiluie je balsémem
svého originelního, jedrného bumoru. »Vroucí
díky mu'«

sJe pozdní večer — krásný máj —
večerní máj — je lásky Časla

1 ten brouček těší se teď v máji ze života,
těším se tedy z navracujícího se zdraví i já, Chci
žíti s fi'osofovati jen o věcech vezdejších. O životě
posmrtném poučuje mne doststečně a zcela bez
pečně víra v učení Kristovo, O tom filosofovati
nebudu, pochybovačné mudrování to přenechám
moderním pokrokovým nevěrcům.

*
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barství“! Neži přesto pozdravitinatnoproud
tento! Jeť mimo sdravost vvom sase potvrze
ním pedagogikykatolické, které výchov celého
člověka nikdy z očí nespustila a nejenom o
vzdělání rozumu, ale, a to anad ještě více, o
vzdělání srdce se všdycky starala.

Učení eamo rozhodně na vytvoření „ce
lého“ člověka nepostačí; učení sice rosvíjí
rozum, ale ardce, vůle novsdělává. Všimněme
si jen života! Guerry v díle akademií franc.
korunovaném ujišťuje, že právě nejosvícenější
departementy vykazují největět číslo zločinoův.“)
Bigot de Morrgnes a d'Aogevitte s ním v tom
souhlasí. Onetelet, belgický akademik, prací
celého života dospěl k důkazu, že „školeké
vyačování bez morálky poskytá jen více schop
nosti, konati slé.“ Fayet, odborník v této
otázce, ujišťuje ve shodě s Foerstrem, že mezi
zločinem a nedostatečným školekým vyučová
ním není žádného vzájemného vztahu; neboť
jak Foerster dí: Moderní psychiatrové dovedou
dosti vypravovati o ne řídkých případech, kde
plně neporučená, ba dokonce silně vyvinacá
intelligence je provázena mravní obmezeností,
důkaz to, že jak málo souvislosti je mezi intelli
gencí a karakterem. (Schule und Charakter).
Škola, pěstící jen rozom, tudíž nevychovává,

mravně nezušlechťtaje! Učení — dí dobře aka
demik Caro — neobsahuje v sobě mravnosti:
je to jen další smysl, osebopnost víc, nástroj,
který může býti k štěstí stejně jako ke zkáze.
Když r. 1843 ministr Thiers chtěl o této věci
jednati, nespokojil se, jako dnes se to činí,
torditi: „vyučování omenšoje dozajista zločin
nost“, nýbrž měl zato, že třeba se dříve dů
kladně informovati a to tam, kde ovoce jedno
stranného výchova nejlépe možno pogzorovati
— v trestnicích. Thiers dotazoval se vskutku
správ věznic a dostal rozhodně zajímavé od

ovědi. Řiditel káznice toulonské psal: „Vzdě
anl jsou nepolepšitelní“. Řiditelé věznic vCler

mont, Loos, Embran, Limoges a j. byli téhož
nábledu. Moreau referuje mesi jiným: „V na
Šich vězeních nejdrzejší lotři jsou ti, kteří
zostřili svůj rozam ve školách.“ Řiditelé věznic
— připojuje pak Thiers — jsou všici jedno
myslně názoru: „Bes výchovu je vyučování jen
příčinou skásy.“ A tak tomu bade i jinde.

Ponkazujíce tu na zhoubné účinky jedno
stranného výchovu, nechceme nikterak intel
lektuelního výchovu snižovatil Jeme tu úplně
za jedno se všemi, kteří vysoko cení prospěch
vznikající lidstvu z tohoto výchovu, ale jeme
i ze jedno s Foerstrem, dí-li: „Intellektoelní
výchov nemá dozajista býti podceňován — ale
zmizeti musí blud, že on samotný již postačí,
aby zajistil mravní koltara“ (cit. d. str. 10.)
a píše-li dále: „Intellektoelní kultura stává se
dokonce absolatním nebezpečenstvím pro ka
rakter všude tam, kde již předem není pod
řízena pěstění svědomí a cvičení vůle. Roz
umo bývá pak používáno takořka jako -zlo
dějské svítilny, aby žádostem hledal a osvě
coval cestu k akojení.“

Intellektuelní vzdělání je věc výborná, ale
musí býti řízena mravní eiloa! Jest buď
k štěstí nebo ke zkáze! Je to dobrodějný nebo
zkásonosný stroj! Tentýž nůž, jímž řežeme
chléb pro chuďasa, může se státi v ruce vraha
zbraní smrtící. Iotellektuelaí vzdělání, vypé

se státi požebnáním, bez mravního řízení, bez
ethického podklada smrtící zbraní, kletbou
Jedovatá rostlina nepromění se rostonu v la
hodně chutaající plod, svíře e divokými pudy,
jež nebylo ještě zkroceno, sílíc a rostono, bade
stále jen nebezpečnější! Co nás se týče, trráme
v soublase s Nicolayem na tom, že „výchov je
veliký prostředek k obrození, že výchov ne
může existovati bez morálky, a že bez nábo
ženství není žádné pravé morálky.“

NES Slycem ; všici v jí býhi joými a spravedli
vými lidmi! by postnýmí o první

*) Vzato s knihy: Lss Enfants mal úlevé: per
F. Nicolay.

Dopis z Prahy.
Cyklistická jisdárna ma Žofíně. S ostrovem

žofinským, velikým nákladem zakoupeným a
udržovavým, zdá se, že pražská obec nemá
doposud štěstí, neboť není hned tak druhé
Nrepresentativníbýti mající“ restaurace vPraze,
na kteron bylo by nutno stále vyslýchati nové
stesky a ové žaloby. Doposud v živé paměti
jest, jak rok co rok bylo natno dožadovati se
pa Žofíně českých jídelních lístků ; proto však
přece němčina ze Žofina nevymizela. Jako na
Posměch veškeré českosti rozléhá se z ústředí
Žofina — « kochyně — němčina den co den
jen což | Jakoby nebylo českých kuchařů, jichž
schopnosti i jméno jsou 00 nejlépe vo avěté
známy a oceněny, mají na Žofíně kucheře
Němce, jenž neumí slova českého, a k vůli
npěmaž všichni v kocbyni žofinské němčí — —
Jsme to opravdu včeské Prase? — mobli by
chom se otázati, kdyby věc nebyla okatečností
přímo odpornou.



RestauratérKrátký . Argrseýmnínnost oavy G
Pyetine ej udržají, vidno « těchto okol

ností. Očekáváme, še po tomto veřejném vyt
čení stanou se snad kroky, aby na Žofíně,
v srdci Prahy, byla zachovávána českost, aby

jako na posměch nebylo měmčeno, ani v žofinské kachyci, jejíž výrobky jeou ostatně
nyní nesvyklé. Inu, německé výrobky — —

Zato na Žofíně zavedla restauratérka pí.
Joša Krátká jinou vymoženost: zuko ka
šdému svému člena mužského personálu kolo,
a všichni žofinětí číšníci projíždějí se pěkně
v bodinácb, kdy ostrov není hojně navětíven,
na kolech, v zástěrách i kachtíci z kuchyně —
Pěkná zajisté podívaná, leč nikterak nerepre
sentojící první, jakou má býti, restauraci
v Praze. Myslíme, še číšníci, ač proti tomuto
stava nemáme naprosto antipatií, měli by 86
raději projíždětí jinde, a ne na Žofíně, kde
udržování cest v pořádku stojí velké peníze.
Návštěvníci ostrova, jichž není mnoho, by ra
ději viděli, kdyby kuchyňeký personál i s ku
chařem Němcem v čele spíše vyzaal ae v ob
vyklé české úpravě pokrmů, než-li v jízdě na
kolech.

Malostranská volba do rady říšské. Všecka
pražská veřejnost hledí s velkým zájmem
k nadcházející volbě do rady říšské na Malé
Straně, kde každá s politických stran českých
ucbásí se o důvěru voličstva a kde také ně
kolik sumostatných kandidatur se vyskytne.
Strana staročeská postavila svého vlastního
kandidáta v osobě někdejšího ředitele Národ
ního divadla, v posledním roce ještě ředitele
divadla na Vinohradech, Fr. Ad. Šaberta. Neize
upříti, že tato kandidatura byla do jisté míry
sympatickou, že byla i vítána příslušojky strany
staročeské na Malé Straně, až do chvíle, kdy
vyšlo „Právo Lido“ v úterý 25. května, a kdy
rašeká veřejnost 6 úžasem zvěděla, že ředitel

Fr. Ad. Šubert šel se omluvit do redakce soci
úlně-demokratickéhodenníku, že kandidoje|

Věru, toho v Praze doposud nebylo, aby
se kandidát kterékoli strany politické šal omlou
vat do redakce listo, který podnikům národ
ním se posmívá a bratříčkuje se s mezinárod
pimi živly — aby kaadidát šel vysvětlovat
vůdcům politické strany, která nezná národ
nostních bojů, aniž národní ryzosti, proč ken
diduje, kdo ho kandidujea jaké má úmysly!To
musil tedy přijíti ředitel Fr. Ad. Šubert, jeden
s předáků strany staročeské, aby smutoým

ním odvrátil od sobe domočnka, že to
nemyslí snad s pány eociálními demokraty
sle — — še netřeba, aby s něho měli strach,
že or, bude-li svolen, nijak sle nezamýšlí jim
škoditi.

„PanředitelŠubertnavštívilnásvsobotu
v redakci naší“ — píše „Právo lidu“, „aby nás
vjisísl, šekandidaturajeho nemáostnuprotinám“(!!)
— — Tn to máme tedy černé na bílém — pan
ředitel Šubert jde ujistit sociální demokraty,
že jeho kandidatura nemá ostou proti nim|——

| Opravdu, to 6e povedlo! Rozumí se, še
kandidatara páně Šobertova za podobných o
kolností nyní není brána vážaě ani nejvěrněj
čími staročechy, kteří si ji představovali zcela
jinak. Jest smutným sjevem, že čehose Fr. Ad.
Šubert v poslední době dotkne, má jistý
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o

Koňské dostihy v Chuchli uplynuly letos
bez širšího zájma veřejnosti, zato však za
snačnější přítomnosti osob « polosvěta a dam
pražského vyvoleného národa, které se přímo
předstihovaly v chytání sympatií jistého vysoce
postaveného mladého muže, jenž přijel na do
stihy v antomobiln. Bylo na dostizích — na
které někteří obeonístarší vrátili lístky s odů
vodněním nesoablaeu povolení eubvence30.000
koran ročních jako na podnik německých šlech
ticů — pražského i mimopražského světa nad
bytek toilet nejfentastičtějších a drsosti pře
bytek. Pomalu bade slušným paním stydao
vyobázeti na hlučnější shromáždění lidu, neu
činí-li příslušné kraby opatření, aby dámičky
z polosvěta a prostitutky byly drženy na usdě.
Také sluší sasaamenati, že prohrány byly na
dostizích ohromné samy peněžité.

Obrana.
Liška nechala obášku v pasti, aby

život jakč takš zachovala. Bojaří agrární vůd
cové řepařstva jsou teď velice schlíplí. Po ju
máckém rozběhu a křiku najednou různé vy
kracování, výmluvy, „vysvětlování“ atd. Tatlání
a salbávání neprošpělo nic. Teď chudší řepař.
stvo vidí, že s kartelovaných cukrovarů, proti
Bimě ne veřejných ochůsích cedli agrárnici
hrosivou výpravo, vlastné tyjí sami zámožní
a vlivní agrárníci.

„Hlasy Ven.ova“ podávají o královéhra
doské schůzi důvěrníků okresaí řepařeké or

(konané 16. t. m.) dne 90. t. m. s
vu, z níž vyjímáme:„V otázce prorady eh
předáků vzato na vědomí (a také dokázáno?),
že téměř veškeré správy, šířené v tisku nám
nepřátelském, nejsou pravdivy. (Které jsou to
správy, agrární týdenníku? Kdybyste aspoň
čtvrtinu těch zpráv dovedli vyvrátit, epastili
byste proti jich šiřitelům lomoz, až by ušizs
lébaly). Tak poslenec Udržal, který sám jest
majitelem několika akojí cakrovaru moravan
skébo, musí řepu pěntovati, poněvadž jest k
tomu stanovami vázán. (Dobře; proč však
agrárníci zdvihali takový povyk proti akcioná
řům, když měli sami mezi svými vůdci akoio
náře? Proč Václav Udržal místo hřímání na
veřejných achůsích oepřiměl raději bratra, aby
buď působil k polepšení cukrovaru anebo akcie
prodal? A že má posl. Udržel několik akcií?
Výdyf přece rod Udršalův má v moravanském
cukrovaru120 akci. To je maličkost ?) Dle těchto
musel by byl posl. Udržal jiš v červnu r. 1908
prohlásiti, že řepu pro kampaň 1909 pěstovati
nebude, aby byl povinnosti dodávky zbaven.
V červnu však roka minolébo nebylo dosud o
stávce v pěstění řepy ani slechu (??) ani zdá
ní (!?) a není tudíž divu, že poslanec Udržal
příslušné opatření neučinil. (Vědyt přece proti
cukrovarům 80 brojilo již dávno; a kdo chtěl
stávku připravovati, fen roshodné musil věděti,
še heslo onesásení řepymusí se vydali dřív,neš
fest polovice řepy saprodámo předem. Kdo si po
číná Jinak, jest buď veliký nešika nebo potmě
šilý sobec). Poslanec Bergmann pěstuje řepu
pro svoji potřeba (tolik koroů ?) B. Svoboda,
předseda agrárního dorosta, pro sušírou k
výroběcikorie (zvláštní ! Proč jen nesázel raději
čekanku? Vždyť teď proti řepě dost dobře platí
a nevyžaduje tolik dření!) Posl. Zázvorka,
který jest akcionářem (ahal! Proč páni se k to
mu akcionářství nepřisnali dřív, aby malý ře
pař věděl, kdo ho vede a na čem je?), pěstuje
řepu na základě etanov. Ministr m. 8. Prášek
prohlásil čestně, že má sice řepu zasetou, že
však tato neprodá do cukrovara jinak, leda by
mu k tomu zemská organisace řepařeká dala
svolení.

Totoprohlášení mén. Práška jest nám me
jasné(77) a usneseno pošádati semské ústředí o
určité vyjádření. Naše organisace přivedly přece
své členy k rozhodnutí, že se pro rok 1909
řepa vddec nepěstuje. Jak může tedy někdo říci,
že řepu neprodá cukrovaru, leda (7) se svolením
zemské organisace. Zemská organisace přece
nemá více 00 svolovati, ta se již vyslovila a to:
že se řepa letos pěstovati pro oukrovar nesmé.
Jednání Práškovo bylo by tedy nejasno. (I

pes hodně jasno; tohle kdyby vyvedl katoik, byl by od vás pranýřován jako veliký
škůdce.) Nevyjasněnost budí nedůvěra a proto

chceme věděti úplnoa prevdu abychom 8e zaJednání min. Práška mohli postaviti aspoň tak,
jako za jedaání poslance Udržala.

Na Pardubicku, Cbrodimsko a Přelončsku
nastala dohoda © oorganisacemi dotyčných
okresů. — Jak k této dobodě mohlo dojíti přes
hlava organisace zemské, bude předmětem
jednání příští schůze ředitelstva.

Našim akoionářům radíme (dřív jste o
akcionářích agrárních nevěděli a taky jste jim
v pravý čas nic neradili) přátelsky, aby v pří
štích valných bromadách usilovali o aznání
našich organisací. Nechceme nemožnosti v pří
čině ceny, chceme jen důstojné, lidekosti od
povídající soužití.“

Tedy agrárníci samí chtěj nechtěj masili
Jeho Ex. Práška pokárati, jeho skutek odsou
diti, čČíměpronesli ortel nud svým do nedáv
na tolik vychvalovaným vůdcem. Ovšem tak
sprostáckých titulů Práškovi neuštědřají, jak
spilali řepařům jiným. Ale chtěla-li agrární
liška aspoň trochu ještě svoje kosti udržeti po
bromadé, mosela si utnout úd, za nějž v pasti
uvázla. Chce-li si Prášek vymoci od orgauisace
dovolení k prodeji, pak by se takové dovolení
musilo tím spíše dáti řepařům malým. Chadák
Prášek inoeil dělatí velikou výjimku, aby nouzí
nezbynul. Má jmění skoro čtvrt millionu, bere
roční pense 12.000 K a k tomu ještě jiné platy.
Pěkný dal příklad malým řepařům!

Zajímavo jest, še agrární týdenník
agrárním akcionářům pouze „přátelsky radí,“
ačkoli pří řepařské výpravě jiným spílal jako
nejhorším zločincům. A přece ví, že na nezdara

Peparokého boje mají sgrární akolonáři lvípodíl.
Kmotr Poubyl se mstí. Agrárnické

vedení řepařstva prozradilo úžasnou neschop
nost, kterou odnesou nyní řepaří malí. Ovšem
agrárním zemanům přitom upřímně nešlo o
pomoc tísněnémo řepařstvo, ale o politický čachr.
Ayslili si, še sorganisováním řepařstvapod jedním

jm hloboukem pasadí velikou ránu katol. m
mědálcům. Katolíci ovšem proti řepařské ové
pomoo nic nenamíitali; odkryli pouze kosly řá
dící v zabradě, poukázali na ukatečaé podpůroce
kartelo, jichž protiřepařaké jednání hleděla
strana agrární sakryti. „Selské Noviny“ protí
katolického agrárníka Alívnsa tného na
poaly o tom válečném tašení rytířů s papíro
výmbrněním:

„Co podnikli naší řepaří tyto dny, to
vohlede oamoeprávy semské přesshbujevšecky
meze. Spor čistě soakromý, čistě konkurenční,
který nemá vlastně a veřejností co činiti, do
něbož veřejnost, do něhož ani země, aai stát
nemůže zasábnouti, aniž by se dotkly soukro
mých právjedné nebo drahé strany, dnes pří
tábnou do sněmovny, aby —co dálef Aby byl
zvolen výbor, který by se informoval o záleží
tosti řepařskév celémstátu, vlastnéale pouze
v Čechách, veboť £ ostatních zemí podobné
stížnosti na onkrovaroíky jako zdo nebyly ve
deny. A výbor také zvolen. Ca pak se státi
má, nikdo neví.“ List zmiňaje se o podrobno
stech proti stanovisko agrárníků a praví na
konec: „Děláme to náramné pokroky v té
samosprávě, ale nazpět. Ale ta hraje podle
všeho ještě jiná věc svou úlohu. Ztoho útokn
na ministra orby dra Bráfa se strany agrární
je oltit člověčinu, a zdá ce, že vychází střelba
od soupeře, jemuž se ovšem nezachová žádný
jiný ministr orby nešli on eám.“

Na konec Šťastný pronáší proti svým kol
legům obvinění takového rázu, jakých nikdy
nače listy nepronesly. Ovšem že se to Štast
nému promine; nás by stihal agrární tábor
mstivě bned. Zatím se mstí, jak může a — jak
umí. V těžké svojí chvíli chtěli odvrátiti agrár
níci pozornost od evých kotrmelců vymýšloním

prohnaných lí. „Venkov“ v č. 114. ve
zprávě o hlasování v příčině řepařské akce
napsal, že katoličtí poslanci „nedovedli otajiti
svoji náklonnost azaplacené (!!) přátelství ke
kartelářům — oněměli a zbaběle před hlasováním
utekli“. Prý ze síně sněmovní se vytratili, jen
aby si neudělali špatné oko a vykořisťovatelů
venkovského lidu — u oukrovarnických rayo
nářů. A podvodník, který se odvážil tak hroz
ného balíka věšet na nos svým čtenářům, který
svojí prolhaností odkryl úžasnou nepoctivost
agrárního tisku před celou sněmovnou, ještě
měl tu nestydatost, že vysval venkovský lid,
aby si dobře sapamatoval „útěk českých kle
rikálů před pouhým pohledem (!) cukrovarni
ckých rayonářů.“

Pravdou jest tolik, že se sněmovoy před
tím památným hlasováním neufeki ani jedimý
máš poslanec, ale še naopak všichni přítomní
blasovali pro návrh Rychterův. Zesaméhona
čeho království ve sněmovně byli a hlasovali:
dr. Horský, dr. Myslivec, Šabata, Šachl, Prokop
Záruba. Ze 17 našich poslanců hlasovalo tehdy
13. Jeden katol. poslazec byl nemocen, tak že
celkem scházeli pouse 3. Agrárních poslanců
samých však scháselo více. A ani jediný agrární
poslanec neměl tolik citu pro spravedlivost,
aby ve svém orgáně ihned očistil čast kato
lických pomocníků při hlasování agrárním.
Teprve později „Venkov“ sám se podřekl do
snáním, še našich poslanců hlasovalo 8 agrár
víky třináct; tím se usvědčil bezděčně sám
£ nenávistné prolbanosti. Po „Venkova“ lhaly
v č. 31. „Hlasy Venkova“, které napsaly, že
„řepařský den skončil „přijetímagrárního ná
vrha celou sněmovnou, ač na známé „přítelíčky“
rolniotva-klerikály.“

Vážná otázka: Přejí si agrárničtí děcláři,
karteláři a čachráři, aby se katolictvo rolmictva
sastávalo? Patrně nikoliv, protoše projevují
nepokrytý vztek, kdykoli našinci něco pro
rolnictvo vymohoa. Agrárničtí předáci starají
se hlavně o blahobyt vlastní s proto by nej
raději viděli katolíky v práci protirolnické,
aby měli na koho svalovati viou. Za to, že ka
tolíci řepařstvu pomohli, dostali surový ko
panec.

Agrární tisk ve své nekřestauské slobě
mlaví o listech a možích katolických jako o
„kartelářských, zaplacených“ Vysývámetudíš
snovu, aby dietáři agrární pověděli,klerý cukrovar
našincepodplácelas kterýmisasobanýmikarteláři
vůbec jsme se radit o nějakém postupu prolt ře
pařstvu! Nejvíc příčin by měl k umičování
epravedlivých hlasů skartelovaný cakrovar mo
ravauský. Nuže, ať jen dokáže jebo správa, že
pičemné Jži agrároické o našem tisku jsou
pravdoo | Zde bude důkaz nejpohodlnější. Vídyť

pařstva“ p. Fr. Udržal rozhodné masl znáti
nanění i politické cesty téboš cukrovaru.
Má-li mocný semanský rod Udržslů na cakro
varu tom 190 akcií a vydělal-li sa jediný rok
na nich 10.800 K, zajisté má ve správě cukro
vara veliké slovo, jistě má vliv i na vydávání
cukrovarnických peněz a proto nechť otevřeně
poví, co který katolík sa „protiřepařský boj“
obdržel. A co jiné cukrovary dle hanebných
pomlav agrárních katolíkům daly, to zase mobon
pověděti jiní akcionáři agrární. Tadíž můžete
místo níského podezřívání vyrakovati s dů
kazy! Máte-li jaké, jisté o nich agrární, cbam
tiví akojonáři vědí!

Politický přehled.

Všecka Pe post soustřeďuje 00 nyní narozpočtový v poslanecké sněmovay, který
pracaje přepilně,aby byl do svátků s roz



počtem hotov. A podirno, oposice nalábá na
rychlé vyřízení rospočtu, kdežto vládní strany
pokoušejí se jedaání protáhnout. Vládě počíná
býti nevolno z toho, že rozpočtový výbor
opravdu precuje. Jí by bylo milejší, kdyby
nepracoval, aby měla omluvou případně k od
ročení sněmovny anebo příčínu spokojiti se jen
provisoriem. Čím více blíší se projednávání
oněcb položek, jejichž povolení považuje se za
projev důvěry k vládě, jež však naráží jiš ve
výbora na silný odpor, tím méně zakukleně
doporučují listy vládě blíské, aby poslala eně
movna na letní prázdniny a povolila si pro
visorinm paragrafem 14. Dle „Centra“ pomýšlí
prý vláda doxonce na rozpoštění říšské rady.
A to všecko proto, že vyhověním oposicí po
stavila by 8e vláda na stranu většiny slovam
ské, proti čemuž ovšem rozhodně se staví pa
nující německá menšina. Potéšitelno, že také
v krazích polských poslanců, kteří dosud po
většině vždy podporají vládu, počíná se vy
jseňovati a jeví se sklon k Slovanské jednotě
na říšské radě. Vůdce polské strany lidové a
místopředseda Kola posl. Stapinski podal totiž
jménem svých politických přátel návrh, aby
Kolo polské v důležitých otázkách postopovalo
v dohodě s ostatními stranami slovauskými.
Zmíněný návrh přikázán předsednictva k avá
žení a usneseno, aby při všech důlež. otázkách
Kolo vyjednávalo s předáky ostatních slovan.
stran; toť důkaz, že polské poslanectvo na radě
říšské za nynější vlády a ve spolku 8 němec
kými stranami nezískalo vajně dobrých zku
Šeností. — Poslanecká sněmovna sejde se zaBe
až 3 června a na řadě ocitne se nejprve pilný
návrh o bosenské agrární bance, která přes
všecky protesty rakouského poslaneotva zapo
čala ož svou činnost, potom přijdou na řada
fÚnaočnípředloby a pak pilný návrh Rasínů
o jazykové otázce v Haliči.

Rozpočtový výbor vyřídil rozpočet mini
sterstva financi. O finančním plánu vládním se
vlastně nemlavilo. Předseda hned na počátku
dotyčné vládní předlohy o zvýšení daněz piva
a kořalky z jednání vyloačil. Vyřízen i roz
počet ministra orby. Ministr orby dr. Bráf ta
prohlásil, že třeba věnovati pozornost otázce
vyvazení hypothekárních dluhů a otázce kolo
nistů v zemích jižních, zvláště v Dalmácii,
chystá se předloha o použití vodních sil, na
vláda uherskou bude ae naléhat, aby konečně
na peštské burae byl zrašeo terminový obchod
atd. Dále projednán rozpočet ministerstva
vnitra a ministerstva epravedinosti, při čemž
čeští poslanci kárali ostře jazykové poměry
u soadů zejména na zněmčeném území.

Pověstný zákon Axmann-Koliskův proti
českým školám v Dolních Rakousích nebyl
vládou předložen k sankci, prý pro formální

vady, ač vlastně o poraje základníma zákonustátnímu a pak schválení vyvolalo by bouři
všech slovanských národů v celé říši.

Ve Štyreku novými aněmovními volbami
utrpěli německé liberáloí strany nových ztrát.
Na sněmu mají Jiberální německé strany pouze
48 mandátů, ač ta mívali dvoutřetinovou vět
Šinu, křesť. sociálové němečtí dobyli 21, Slo
vioci 13, socialisti 5.

Předseda uherského ministerstva dr. We
kerle arovnává krisi ve Vídui, Dosavadní vlád
nocí strana nerada by postila otěží vládních
a proto se otlouká stará vláda s novým ka
bátem. Košuta chtějí postaviti v čelo vlády,
která má odstaviti otázku bankovní a projed
nati otázky vojenské a volební opravu. Ale
s nemocným a starým Košutem sotva bude
valná práce. Připravuje prý se i oktrojírka
nového volebního řádu.

V Turecku má teď slovo sněmovna, která
schválila i předlohu, dle níž svěřuje se nová
organisace námořnictvíanglickým důstojníkům.
V Albanii stále ještě panojí nepokoje. V Ma
cedonii vyskytují se ve značnějším počtu po
vetalecké čety, které hledí nabýti spojení ne
spokojenými Albánci.

Z činnosti katol. spolků.
Bousov u Renova m.D. Našesdružení

katol. mládeže sehralo dne 23. května dvě jedno
aktovky a to: veselohru „Ženu za každou cenu“ s
„Doktor Habakuk“ čili „Jak sedají vrány na lep“,
úertovný obrázek z vesnického života. Souhra pro
vedena ku všeobecné spokojenosti a odměněna
bouřlivým potleskem. Sál p. Václava Karálka,
který našemu sdružení ve všem přichází vatříc,
byl zcela naplněn. Vzdáváme díky všem milým
účastníkům a bostům, kteří k nám i ze širokého
okoli zavítali. Ve svornosti, mládeži naše, a s pevným
přesvědčením kráčej vpřed a nedej so sahanbiti
činností mašich nepřátel! V jednotě a svornosti

Jest naše síla! Po další moči a.Lomnice m. P. Po nnosti spol
kové, ješ zavivěna byla hlavně nedostatkem míst
bosti, pořádána jednotou naší v nedělí dne 23.

řikteréa laskavouochotou námnáš.
člen vadp. Th. Dr. Fr. Šulcs Hradce Král.

Na slovo vzatý řečník tento v přednášce přes ho
dinu trvající s přesnoudůkladností pojednal opří
činách a následcích bitvy bělohorské, jež tatáž přo
národ náš měla, při čemž také na pravou míru
uvedi moobá tvrzení našich nepřátel, jež na po
tupu katolíků předhazovány nám bývají. Odměnou
vadp. řečoíku za jebo velmi poučnou přednášku
byl nadšený souhlas a pochvala od velmi četně
ohromážděných, kteří nedavše se slákati krásným
jarním počasím, přišli poučení čerpat z předuášky
této. Vzdáváme tímto vad. pánu za jeho laskavou
ochotu a veškerou námabu s přednáškou spojenou
nejuctivější dík, který platí i pro hojně dostavivší
se účastníky s Libštátu, Nové Vai a sokolí. Přání
pak všech členů jest, aby jednota v činnosti své
neochabovala, různými překážkami a nepříje
moostmi od vytknutého cíle odvrátit ae nenechala.
Ka předu, spátky ni krok! Další činnosti zdař Bůh!

2bleté trvání a svěconínového pra
poru oslaví27. červnakatol. jednota v Hor. Jelení.
Prosíme všecky bratrské jednoty a katol. orga
nisace, aby se slavnosti té účastnily. Bližší správy
a program uvedeme později.

Pobtičií sástupcové mároda jsou povinni cho
vaté se s nejvčiší šetrností k náboženství, k němuž
náleší ohromná vdíšina národa českého, A sejména
cílíme povinnost chovati všelikou šetrnost k du
chovenstvu českému, ješ od prvopočátku tak věrně
stálo při národní straně a o národ náš tak velkých
zásluh si získalo.

Dr. Fr. Rieger v prohlášení s r. 1877.00
UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY

KNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

c východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
v EHradoi EKrálové.

(Založeno r. 1869).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Zprávy místní a z kraje.
Na katelický sjezd darovali:Vid. du

chovenstvovikariátuJaroměřského a Le
dečského po 130 K, vikariátu Vysokomýt
ského 100 K, Polenského 27 K (ee dříve
již jednotlivě kvitovanými K 61:06, celkem ayní
K 88:06 — vldpp.: Schroter, Tošovaký, Kučera po
3 K, Moravec 2 K, Ježek 4 K, Přibyalavětí dpp.
12 K) — dp. Širůček, kapl. v Opatovicích 4 K, p. dr.
Schmoeger v Chrasti 20 K. Zaplat Bůh! — Vedpp.
bisk. vikáře, ktořídosud ve svých traktech sbírku
nevykonali,snažně prosíme, aby tak dobro
tivě co nejdříve v zájmu dobré věcí učinili eir
culando sběracím arcbem. Jiný způsob
— dle nabyté zkušenosti — setkává gos nezdarem
sbírky. Prosíme, sby příspěvky pro ušetření porta
sasílány byly cheky č. 1701, snějícími na jméno
„Antonín Hrabý v Hradoi Králové“.
Chbekyty zašle na požádání Biskupská knibtiskárna
aneb Přípravný komitét sjezdový. Spolu snažně
prosíme, aby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy
jen na sjezd a nebylochekemtím ani tiskárně
ani komukoli jivémn placeno; vznikajít nám jinak
nesnáze veliké v účtování.

Z Klicperova divadia. Společnostpí.
Procháskové-Malé sohrala ve středu 36. t. m. za
pohostinského vystoupení p. Sedláčka, člena Nár.
divadla, Davisova veselobrau „Katakomby“. Dobrá
věc nalezla i dobrých interpretů a celkový dojem
večera vyzuěl velmi příznivě. Na prvním místé
ovšem jmenovati sluší vzácného hosta, jenž v ú
lose Bohrmana etrhl obecenstvo k applausm pří
otevřené scéně, což u nás v činohře jest zjevem

pela v zdařilé úloze Blimma. Rovněž velmí do

brými byli p. Liška (Sikert), p Skalický (Radisg),p. Král(president) a p. Dobrovolný (ministr). Zato
podání hlavního brdiny Mayreka nebylo správné
4 ve třetím jednání zcela chybně nesone te pla
čtivým tónem i tam, kde imponovati měla hrdost
sebovědomého muže. Z dámských samozřejmě vy
nikla pí. řiditelová(Nasta) i slč. Slavijanskáv ú
loze Ireny byla zcela dobrá. Za to roli Malvíny
slušelo by více karrikatury. — Souhra byla síce
dobrá, ale sěkdy mobla býti dokonalejší. Návštěva

tlušná. Dr. Alguie.

+ Prof. dr. Petr Durdík. Dae36.t. m.
semřel ma Smíchově teato vynikající rodák hořický
(* 1845), který, vystudovav gymnasiom v Hradci
Král., studoval flosofii a pak suploval na gym
pasin královéhradeckém, posději na budějovickém.
Stal se r. 1870 professorem v Praze a r. 1887
začal působiti jako soukromý docent gymn peda
gogiky na české universitě. Napsal množství výz
namných pedagogických úvah. Čestná památka
badiž zachována tomuto učenci|

Benefiee. V pátek dae 28. t. m. jest be
nefiční večer p. J. Skalického. Beneficiant zvolil
si rozmarnou a působivou oporettu „Mamzelle Ni
touche“. V úloze Denisy vystoupí pohostinsku
soubretta Tylda Leufková, bývalý člen Národního
divadis v Brně a divadla Praha VIII.

Z čítárny městského prům. musea
v Hradci Králové. Za příčinouodbývánívý
stavy obrazů akademického malíře Jana Honsy a
výstavy prací z kursů mugejních zůstane čítárna
až do 13. června uzavřena.

Drabý kara kroslířský protruhláře
nábytka za přispění c. k. ministerstva veřejných
prací, státní řemeslnickou školou v Jaroměři při
sdejším městském průmyslovém museu pořádaný,
ukončen byl dne 26. května 8 dokonalým výsledkem.
Rovněž kure knihařaký pro botovení barevných
ořízek za přispění technologickébo musea v Praze
moseem prům. pořádaný ukončen ve čtvrtek za
plné účastí všech přihlášených účastníků. Výsledky
praktické všech kursů musejních předvedeny budou
širšímu obecenstvu ve výstavce ve dnech 12. a
13. června.

C. k. místodržitolotvím komcosso
vané pěvecko-hudební škola Ludvika
Knopra a klavírní škola Ferd. Kmepra
pořádá veřejné šŠákovské produkce ve dnech 2.,
5. a 9. června o 3. bod. odpol. ve dvoraně Adal
bertina. Programy tamtéž. Vstup volný.

Vzteklina monstává. Purkmistrovský
úřad zdejší vydal tuto vyhlášku: Ježto dle sdě
lení c. a k, vysoké školy svěrolékařské ve Vídni
ze dne 14. t. m. č. 1368 byla u podezřelého psa,
patřícího p J. Komárkovi, klempíři v Hradci Krá
lové, histologickou prohlídkou mozku pes toho
sjištěna vzteklina, nařizuje c. k. okr. hejtmanství
v Hradci Králové výnosem za doe 15. května t.
r. čís. 15727 na základě 5 35. zákona ze dne
29. února 1880 č. ř. z. 86 následovně: „Kontn
mace psů v městě v Hradci Králové nařízená a
výnosem zdejším ze dne 10. ledna 1909 čís. 784
až do odvolání prodloužená, budiž co nejpřísněji
zachovávána. Dále vybízejí ae majitelé psů, by
přísně nařízení kontomační zachovávali a každý,
kdož by mohl dokázati atyk některého psa 8e
smíněným psam vzteklým, ihned to u podepsaného
úřadu purkmistrovského oznámil, aby usmrcením.
psů, možné infekci vysasených, dalšímu šíření se
této brozné, i životy lidské ohrožující nákaze za
bráněno bylo.

Ortel mad kočičím rodem. V pondělí
24. t. m. v jednom zdejším domě ozývalo se bě
dování majetnice 15 koček. Jelikoš v témž domě
vztekl se pes, pěchována celá ta kočičí rodina do
pytle pohodného, aby byla utracena k vůli přede
jití možné nákazy. Myslíme, že nebylo potřebí'
u bezdětné paní tolik žalostného prošení a hájení.
Vždyt bude lépe, dá-li pochoutky rosdílené dosud
tak rosvětvenéma kočičímu rodu raději chudým
dětem. Tak si získá oprávněný vděk.

Vyznamenání. Uměleckýústav c. k. dvor
ního fotografa, cís. rady J. F. Langhanse, vyzna
menán byl adělením titulu komorního fotografa
Jeho cís. Výsosti nejjasnějšího pana arcivévody
Karla Františka Josefa.

Hnmánní ústav ma obzerm. Zemská
komise pro ochranu dětí bodlá zaříditi « Hradci
Král.opatrovnupromravněafysickyohroženéděti.

Smrtelná rána a dobrovolaů drašba.
„Osvěta lidu“ zakopčila svůj referát o Macharově
otravě ve zdejším Klicperově divadle pathosem:
„Z rány, Macharem zasasené, hradečtí klerikálové
se nevzpamatují. Po disputaci v Adalbertinu u
trpěli dnes tím ailačjší rámu, a na lidech pokro-
kových sbývá, bade-li boj v dohledných dobách
dobojován.“ Jak patrno z těchto slov, zabývají se
zdejší pokrokáři sebevrašednými úmysly, neboť
chtějí stůj co stůj sahladiti hradecké katolíky,
jichž topením se dosud výhradně při šivoté udr
žovali. Nepomyslí chudáci na to, čím odůvodní savé
trvání, až katolíků nebude. Losčpohrůška tato
podobá ge vášnému ultimátu, takže jdeme v Hradci
vetříc vážným událostem. Když před3 roky vracel
te atarý Masaryk ze své výpravy na zablazení
katolické církve, pronesl prorocké slovo: „Kleri
kálové jsou na 10 let sebiti“. Tato věštba praž
ského proroka nezdála ae však zdejším pokroká
řám dosti spolehlivou, proto ai povolali vídeňského
traviče, sby svým jedem dílo zkázy dokonal. Jak
se dovídáme, jeví jed již avé účinky a proto ka
tolická strana, úsnávajíc noadržitelnost situace,
odbodlala se k likvidací a k dobrovolné drašbě
všeho svého majetku. Vyjednává se pilně, zdaž
by pokrokový štáb nepřevsal fandns imstruktus
s volné ruby za iaterience svých dvou generálů
dra. Klompara, jehož obratnost v hladkém pře
vádění realit je všeobecně obdivována, a dra. Ge
duldigra, jebož obětavá správa etavebního fopdu
sdejší synagogy šije dosad o vděčné paměti. Do



Adalbertina je projektována djslokace polsrokového
klobu ze zasedací síně sdejšího zastapitelstva, aby
nebyl nucen prováděti ovou blahodárnou čiunost
Ba útraty zdejších poplatníků v obecním domě při
obecním osvětlení a otopu s používáním obecního
inventáře, iokoustua papíru. — Hradecký klerus
opustí též v brzku všecky Školy, takže bude lze
výbodné szaopatřiti na uprásdněných místech ně
kolik nedozkoušených supplentů, nekvalifikovaných
pokrokových slečínek a p. Kubálka beze všeob
úplatků. Provedon-li se všecky tyto projektované
plány, bude oblášený boj pokrokových travičů
v dobledné době dobojováu.

Holice. Tamburašský večírek pořádanýdne
29..t. m. naším dělnictvem. „vydařil se znamenitě.
Temboraši královéhradecké jednoty hráli velice
zručně a získali si mnoho pochvaly; zábavné vý
stupy pp. Routka a Valenty rosveselily rutinovaným
provedením každého. Dík všechněm účinkujícím!

WWvůrHrál. Naše čilá jednota uspořádala
dne 9. t. m. tamburašský koncert Naši protivníci
ukázali svoje kulturní snahy odpoledne barbar
ským řáděním v naší schůzi. My zase jsme osvěd
čili touhu po kultuře jiným způsobem. Každý totiž
má jinou krasochnť Ačkoli bylo všecko rozechvéno
odpoledním randálem, ačkoli mluveno 0 nepakojích
nových, přece večer dvorana byla zcela uaplněne.
Mistroé výkony hradeckých tamborašů, paoí B.
Stuchlové a jiných přijaty s velikou pochvalou.

Pohřešuje se Fr. Feiglová z Dolno-Čer
nilova, n věku 72 let, jež odešla » neznámých pří
čin dne 11. t. m. z domova. Od té chvíle se o ní
neví. Poslední stopy vedou do poutních míst Vam
beřic a Varty. Byla oděna prostě; měla modrou
sukni, černou přilehající kazajku, černý šátek, ne
sla šedou loktašku. Vlas má řídký, prošedivělý,
mluví pouse česky. Kdo by podal o ní určitou
správu, obdrží odměna 20 K. — Jan Fejgl, Vý
rava u Hradce Král.

Pověrečné modlitbičky, protikterým
„Obnova“ i ostatní katolický tisk tolikkrát pro
testovaly, byly v minulých dnech podstrkávány od
Dežoámých individuí dodveří kstolických rodin.
Balamucení to rozhodně od poučeného katolictva
nevychází; jest to manévr našich nepřátel, kteří
zámyslně ohlupují, aby pak 8 farizejským povzde
chem lbali, jak ti „klerikálové“ zatemňují. Zvláštní
jest, že o takových modlitbičkách dozví se
vždycky dřív tisk pokrokářský než náš. Neběží
hned za tepla podat o tom rozesílání zprávu sám
jízlivý původce? Nutno na ty podvody, vypočtené
na mámení lidu, snovu upc.orniti, jelikož právě
dne 25. t. m. „Osvěta 1.“ už ze“ má teplou zprávu,
jak se rozesilají pověrečné modlitbičky na Čá
slavaku, Chotěbořsku a Nasavrcko. Právě v těch
krajích nepřátelé zlostí se necítí nad úspěchy ka
tolické organisace a proto pracují všemi prostředky
k zesměšnění a potopě katolictva. Kdyby takové
modlitbičky šířil prostomyslný chudák, který by
myslil, že tím prospívá, okázal by se světu a ne

pš by sé k příbytku katolíků jsko had — neboY 86 aspoň podepsal. Podrodné to řemeslo proti
katolických fanatiků tedy trvá dále. Nutno všude
proti němu pracovati.

Z Vřetevie de Černileva. Předodcho
dem a svláště při odchodu z drahého mi Černilova
projeveno mi bylo nesmírně mnoho lásky a přízně
ode všech, mesi kterými jsem po 12 roků žil a
pracoval, se kterými jsem vědy radost i bolest
cítil. Protože pak ještě i nyní, když již vzdálen
jsem, stále docházejí mne nové projevy a důkasy
lásky, a jelikož nemohu všem, jak bych si přál,
písemně odpovídati, ponžívám tohoto způsobu,
abych ještě jednou drahým a milým osadníkům
černilovským 2e srdce poděkoval a s Pánem Bohem
dal. Na prvém místě vzdávám veřejně nejsrdeč
nější díky svému vroucně milovanému šéfovi vidp.
vikáři a děkanu čermilovskému Janu F'r. Seidlovi
sa všechna dobrotu a lásko, kterou mne stále za
hrooval, za jeho otcovské vedení, kterým moe jen
k dobrému všdy nabádal, a páči, kterou po 12 roků
otcovsky o mne ae staral. Kéž dobrotivý Pán Bůh
jest štědrým odplatitelem sde a svláště na věč
nosti! Mé synovaké srdce bude vždy k Vám, vele
důstojný pane, Inouti vděčností největší a poslední
úder jeho bude po Bohu a Rodičce Boží patřití
Vám! Rovněž kéž Pán Báh odplatí milému spolu
kaplapu méma vip. Janu Petráskovi všechno jeho
přátelství a lásku, kterou ke mně choval, i všem
drabým domácím všecbnu jejich starost a trpěli
vost, kterou se mnou po tak dloubou řadu let
měli. Děkuji obětavému velectěnému řediteli choru

níkům za krásný večírek, který mi na rozloučenou

připravili a za jejich doprovod při mém odjesdučkuji všem družičkám za jejich přání, kterým
mne ma nové místo mé provázely, za krásné ky
tice, které mí na památku darovaly, rodině Prok

šové s Výravy za překrásný kříž, který mi vědybude milou opomímkou, rodiněMeaclové z Čer
nilova, rodině Havlasové a Kvasničkové z Buko
viny e „rodině Prokšové « Divce. A srdečaé:
seplat Pás Bůh“ volám vám všichni drazí a milí
toliel celé osady černilovaké! Na důkaz své u

přímné lásky darovati jste mí v upomínku draho
oeuný a umělecký kalich a nádherný obraz Spa
sitele našeho. Kóž vám to všechno odplati Kristus

Ba všech cestách vašich chrání
uši i na těle. V dojemném

8;

sboru na „rozloučenou“ volali spěváci jménem
vaším: „S Bohem boď a pamatují“ Na alora ta
nikdy nezapomenu a vědy s největší láskou a
vděčností budu vzpomínati na všechny vás. Jako
v Čermilové denně modlil jsem se za vás a za
všechny při měi ev. jsem prosil, tak ani nyní
nikdy ve svém životě nepřestanu se modliti za
vás; a léta, která jsem prožil mezí vámi, bodu
pstřití k nejkrásnějším vzpomínkám mého života.
A abych snad nikoho nevynechal, kdo mi co do
brého kdy prokázal, volám všem bez rozdílu z bloubi
srdce svého: „Zaplať Pán Bůb l“ Kéž Rodička
Boží, kterou tak vroucně a něžně ctíte, vyprosí
vám na Pánu Bohu všechno nejlepší pro tentoi
budoucí život! Buďte všichoi e Pánem Bohem!
Ve Vřetovicích, dne 22 května 1909. Josef My
nařík, farář.

Volební dozvuky v Třebechovicích.
(Opozděno). Je charakteristické, že mnobomluvný
„Ratibor“ dal si v události, jakou je volba do o
becního zastup., nábubek a moudře mlčí, ačkoliv
— jak známo — téměř v každém klepu, jek se
někde co šustne, musí míti slovo. Zato však ne
mlčí „Živnostolk“, Časopis na vyrábění goc. dem.
živnostníků. Kdo zná společenské poměry v našem
městě, věru se musí zasmáti smíchem apřímným
nad boncharonskými výrovy soudruha — živnost
níka (?) dopisovatele. Organisace soc. dem. živnost
niků prý se při volbách jak náleží aplatnila. Ni
koliv. Výsledek voleb je důsledkem spojení všech
živlů (za normálních poměrů vzájemně se odpu
zujících) se stranou vládní, radniční, proti osa
mocené, poctivé oposici. O výsaamu 16 organiso
vaných 80c. demokr. živnostníků, kteří přece tvoří
pravepatrné procento živnostníků soustředěných
V živnostenských odborných spoiečenstvech a jichž
předsednictva nalézala Be na kandidátce oposiční
— jest věru maroo mluviti. Výsledek voleb nutno
přičísti vládní straně radniční, která Bice na oko
nestavěla kandidátku pro III abor, ale... Pá
nové uvažovali: Nestavěním kandidátky oposici
zmateme, 80c. dem. upokojíme a z narafičeného
odstřelení soudruha Všetečky et comp. po způsobu
Piláta race si amyjeme. O mandáty so podělí-ne
v II. a I. sboru a zase to půjde z vesela od rope=
tice na tří roky a po nás ať třeba potopa...
Je-li toble jednání pokrokové, poctivé a vlastc
necké, nechť ci každý učiní sám úsudek Že to
takble a nejinak bylo, potvrzuje ostatně sám na
rozam si šlapající dopisovatel, který na jiném
místě dí: „Stín vítězství objevil se váak při ví
tězatví a to taktikou radničních pašů, poněvadž
jich přičiněním dva naši kandidáti nahraženi ji
Dými“ atd. Tedy jak rozsoudila strana — dle dc
pisovatele „radničných pašů“, se stalo a soc. dc
mokratický mouřenín hezky ostronbal kolečko.
(Loyálaě připomínáme, že tento skatek natno
příčísti k dobra radniční straně, Pozn. dop.) Máme
po ruce četné případy podvodného volení našich
Protivoíků; některé již na místě zjištěny. Ale soc.
dem. dopisovatel praví: „Výčitky jejich, že z naší
strany podvodně se volilo, nechají nás klidnými.
neboť strana naše k podobným věcem sě nepro
půjčí.“ Za tuhle záruku, milý soudruhu, ani my
ani kdokoliv jiný vám nedáme ani zlámanou grošli;
rozumíme? Také se holedbáte, že jste ve volebním
boji byli nováčky. I ne, všdyt « milosti a do
puštění radniční strany vaši lidé tam buď seděli
nebo sedí po celou řada let a ve věcech agitač
ních jste nepřekonatelaými mistry. Tedy písek do
očí sypati můžete jenom veřejnosti nesoudné. A
pak to podezřelé pletení pojmů a zneužívání slov:
pokrok, pokroková, pokrokové! Na schůzi u „Jar
kovských“ veřejně se vyčetlo vašemu zvolenci L.,
že on je jeden z nepřátel zřízení pokračovacíškoly.
Občan J. po léta zasedá v obec. zastupitelstvu —
tedy žádný noráček — a jářku — kdy pak tam
vůbec zadeklamoval o „pokroku“? Občan V. ko
likrát vůbec súčastnil se sezení? A tak by to
mohlo jíti dále. Více skromnosti by vám, pánové,
slušelo, ale o našich kandidátech slušelo by vám
věru mlčeti hRokursproti nezákonně provedeným
volbám podán a na kompetentním místé vzat k vě
domí. Ať se opět proti nám spojí voda a oheň,
občanská nepoctivost a ronegátství! Jedno je jisto:
buď čestně zvítěsíme aneb čestně padneme. Z vý
sledku váak sobě vyvodíme všestranné důsledky.

Z Nechante do Nechanic. Abyseslaben
byl dojem sv. missif, uspořádala strana soc, dem.
10. t. m. veřejnou schůzí s programem: Kultaraí
« hospodářské nebezpečí klerikaliemu. Ze zvěda
vosti sašel jsem se také podívat, abych poznal,
jakou jest obludou ten klerikalismua; ale sklaplo
mí. Návštěva byla dosti četná a mezi ní všechny
prý pokrokové živly naše. Přítomnost však vlád
ního komisaře způsobila, že soudruh Hampl ne

A to jest dvojí. Proto jsem si s celé feči nevybral,
v čem to nebezpečí vězí. Jedno však mi jest
divné. © vyspělosti našeho prvstětho lidu učinil
jsem si úsudek již s říšských voleb, kdy se stalo,
še řečatkům protivných táborů při polemice ce
bouřlivě tleskalo; tím se totiž naši lidé baví. Os
však říci o t, zv. jate oi, která na této schůsi
demonetrativaě tleskala? Či jest její vzdělání tak
chatrné, $e nedovede se povzoést nad všodoost,
anebo tak čicila zámyslně, aby strhla ostatní ?
Soudroh Hampl uredl mezi jiným, že klerikalismus
šíří se tiskem,tak jako byonj neměli ádný. PA
padámito jakov oné bajce,kdevlkmaboraím

toku stěžuje si na beránka stojícího dole, že mu
kalí vodu. Dále uvedl, že potlačuje volnost my

že týš řekl: Proti slova postavíme slovo, proti
knize knihu a proti organissci zase organisaci.
Ano, ale při tom na néco ukáži. Při jedné schůsi
před volbami do říšské rady řekl soudruh Hampl
jako kandidát poslanectví také mezi jiným toto:
„Náboženství si úctu vynutí“ ale nařekl jak,
zdali násilím či jinak. To naznačil však již dávno
před ním biskup Brynych, te náboženství si úctu
vynutí poučováním a vzděláváním. Na pamafku
Husově v Necbanicích stojí napsáco: „Pravda ví
tězí“, ale nestojí tam, kdy a kde. V Píamě av.
však dočteme se slov: „Pravda ouvobodí vás“, a
to jest zcela již něco jiného, to platí o nás samých
Kde však máme hledati pravda? |Tu otásku sod
pověděl dp. farář tím že povolal k nám missio
náře, kteří slovem pončovali lid. Proč ve schůzi
1. května bylo radéno, by se na kázaní missionářů
nechodilo, ba se strany pokrokářské bleděnoi vy
brožováním k tomu, by účel missí byl zmařen?
Č+ jsou soudrub Hampl anebo redaktor Pelant něco
jiného než missionáři nevěřících? Měli raději po
nechati volnost, by kiždý se mohl přesvědčit a
dle svého úsudku pak jednati.- To by bylo volné
myšlení, jehož největšími přáteli jsou ti nenávidění
klerikálové. Ostatně i u násavitá. Další bod týkal
se volné Školy, pti kterém přítomní učitelé dávali
svůj souhlas na jevo. V čem ta volná škola záleží,
jest také sporno. Dle mého mobla by býti volná
škola, ale zároveň by musela býti též volná ná
vštěva školy, totiž tak, abychom si avé děti mohli
posílati do školy, která by nám vyhovovala, a ne
museli na ty volné školy také platiti; vždyť takto
musíme míti obavu, že to, co rodina doma si po
staví, taková volná škola sase zboří. A to přece
není účel školy. Při tom dovolím si okázati, jský
je rozdíl v učitelích. Náš starý pan řídící Ma
tonšek si 8 námi dal vždy ku konci rka bodně
práce, aby nám radost způsobil, pořádaje zkoušky
veřejné a výlety. To byly schůze rodičů e učiteli.
Co se nanamáhal s námi, abychom v chrámu Páně
pěkoč zpívali! Působilo mu to radost, když zpěv
krásně šel. .A nyní podívejme se na nového; jaký
to rozdíl! Jak ho mají lidé rádi, mohl dobře vi
děti z drobé schůze, kterou pořádal s rodiči, když
všeho všudy přišlo as 40 lidí, a s těch bylo Šest
neb osm, kteří mají ditky ke škole. To — prosím
— inví sumo. V kostele ho též málo vidite.
Svědomitý človék se kostelu nevyhýbá, neboť tam
nestraší. Takoví učitelé mlaví pak o škole v duchu
Komenského! A tu, poněvadž mám za to, še již
desatero Boží zapomněli, dávám nárrb, aby jim
někdo vypracoval dezatero nové, a druhé přiká
zání, aby znělo: „Nevezmeš jména velikánů českých
nadarmol“ — Kukonci řeči citoval soudi ih Hampl
z „Havlíčka“. Tu podotýkám, že Havlíček také
napsal: „Poučeni trpkou zkušeností na nikoho ne
spoleháme než sami na sebe, a byť celý svět proti
nám se postavil, opřeni jsouce o své dobré právo,
svou vlastní prací a přičinlivostí domoci 6e mu
síme toho, co nám před Bohem i před lidem patří.“

Debřeniee. Kdybych psal fenilleton, na
depsal bych jej názvem: „Pan řídící a jeho pa
raple“, ale ve vášných věcech těžko žertovat. Jenom
prosrazuji, že parapletem pana řídícího Píče jest
učitelská organisace. Přemnozí z její ideálnějších
zakladatelů i členů by se aci divili, k čemu musí
organisace sloužit. Za onoho času, kdy p. řídící
Píč nebyl ještě finančně dobře sitaován, nemohl se
bohatě oženit, pomoblo mu vstoupení do organisace,
aby učitelská záložna povolila půjčku; letos zase
dovolával Be organisační ochrany, když po zavě
šení Husova obrazu p. farář byl nucen v zájmu
náboženských citů a uvědomění školoích dětí šá
dati za rozhodnutí zemské školní rady. Ve správě
„Orlických Proudů“ se dne 18. února prozradil to
na něho jeho obětavý přítel a přímo mu vytkl, še
má konat organisační povinnost, když se dovo
lává organisační ochrany. (Umíten
přítel brát na varhany sám?) Pan řídící poslechi.
Aby se nad ním spíše rostáhlo organisační pa
reple, kdyby snad shůry měl přijít déšť, praštil
tím „vedůstojným“ varhaničenír které mu, dokud
se mu upřímné věnoval, sískávalo úctu lidu s
bylo potřebným zdrojem vydatného příspěvku 'na
četná jeho vydání; ba i do novin si to dal, do
„Ratibora“, aby celý kraj věděl, jak p. Plé je
silně nadšen duchem „orgamisace“ a je tak fioančně
situován, že těch hezkých pár korečků a štolu ne
potřebuje. Každému oeřekae p. řídící, že přestal
býti ředitelem kůru chrámového, aby vyhověl
organisační povinnosti; vymlouvá80 na 8vó zdraví,
na rhouma v nohou. Kdyby to bylo pravdivou
příčioou, řekli bychom, že nemusil svými „nedřed
ními sděleními“ pomoci z Dobřenic mladšímu ko
legovi, jenž jako dohrý hudebník mohl býti jeho
vydatným pomocníkem na choru, ale měl poskyt
noati mu spravedlivý podíl na požitoích vlastaleh,
čímš moblo i jemu na zdraví i mladšímu kolegovi
finaněně býti pomoženo. Takto aspoň dělávali staří
učitelé a hudebníci chrámoví, na něž starší lidé pro
jich umění 1pevnou, poctivou povahu s úctou dosud
vspomínají. Pan řídicí nynější však užil jiných
prostředků. (Příště dále).

Dobročlinnostpp. Vaněnrya Franka.
Nás vDobřenicích velice sají pravdivé správy
O „šáslažně“ čisnosti p. Bob. Vančury. Masime
připomenoati však, že ocenění jeho obětavosti bylo



dosud v „Obnově“ neúplné. Vždyť jeho lné
srdce roznáší dobrodiaí i do o okolí. U nás
nechtěl být jednou nikdo baalčem. Lidé říkali:
„Kdyš si pořídili dva lidé stříkačku bes našeho
vědomí z obecního majetku, atsi také uní službu
konají sami!l“ Přijel však p. Vančara, promluvil
dojemně o záslužné činnosti hasičské a než odjel,
uš tu byli hasiči. Leč p. V. zapomněl přitom říci

Kapeůn stMkačky, že by byla do Dobřenic stačilastříkačka za poloviční cenu. Vědyť vody máme
málo a bramborů také. Ještě by nám měl p. V.
zaopatřit pro nečinnou stříkačku aspoň kominfka;

EaŮ aspoň byla paráda —když stříkačka jinakza Myovšem už tu máme jiného zaamenitého
výtečníka — p. Franka. Někdo zcela zdvořile bo
upozorní: „Pane důcbodní, nešlapte mám po polil“
A milý vzdělanec odpovídá nadávkami a vybrůž
kami; prý půjde s pole, až bude chtit. A jeho po
moosík ještě mu přisvakuje, že „kluk patří na
šibenici.“ Tot se rozumí, že takové panstvo jindy

dovede znamenitěmarkýrovat demokraty a nalezne
ještě zastání u „lidové“ „Oavěty lidu.“ Ap. Frank
dovede ještě jinší věci než nadávat. Není potřebí
tedy, abychom nechanickým záviděl: jejich lidu
milnou kapacitu. Máme tady úrodu na takové
přátele lidu taky.

Nový Bydšev. Našemu dopisovateli do
„Osvěty lidu“ nedostává se duševního materiálu
k úkolu vážného zpravodaje a proto obléká se
v antiklerikální livrej a domnívaje se, že takové
mu hrdinovi promine se i největší hrubost, štve

roti katol. nár. jednotě a špiní každého, kdo v ní
uď ku přednášce nebo zábavě sil svých propůjčí.

Posledně štval proti přednášce Svojsíkově a varo
val před účastenstvím. I hostinec jednohojj člena
naší katolické národní jednoty ho pálí a v póze
umravňovatele „kárá hostinského i kabaret, jenž
mimo bótel „u Lva“ a hostinec „u Saidlů“ i
hostinec „u Zeleného stromu“ navštívil a tam
8e produkoval. Nechceme zde omlouvati pořádání
nějakých podobných kabaretů, ale tolik s pro
dukci našich pokrokářů víme, že v mnohém
již podobné kabarety předčili a pravou cestu ku
vzdělání a sušlechtění přes svou patentovanou u
čenost a moudrost nenalezli. — Všeobecně oblíbený
náš cestovatel Alois Svojsík přednášel zde v sobota
16. t m. v sále „Na kopečku“ na pozvání katol.
nár. jednoty. Sál byl do posledního místečka na
plněn vybraným obecenstvem našeho města i okolí
a náš slovutný cestovatel odměňován dlouhotrva
ícím potleskem, s nímž u přemnohých spojeno

lo přání, aby ještě aspoň jedenkráte knám za
vítal s přednášel o své cestě kolem světa. Tím
dána také nejlepší odpověď našemu o pokrok
města starostlivému dopisovateli do „Osvěty lida“
na jeho invektivy proti katol. nár. jednotě a na
šemu cestovateli. Nedivíme se pánům pokrokářům!
Nenstále hlásají oblíbenou svou frási „klerikali
smus nepřítel pokroku avěd“ a teď jim najednou
vstoupí do cesty kaplan, jenž procestoval všech

k dílů světa, zná plynně šest světovýchjazyků,
a obranným ercm a„pblíbeným causenrem—to jest ovšem nemilé sprcha na paušální špinitele

všeho katolického v Čechách.Čistý výnos věnován
„Ústřední Matici Školské“, což je ovšem n našich
vlasteneckých křiklounů věcí vedlejší a také so
jim brojení proti vlasteneckým a vzdělavacím pod
nikům naší šurnalistikou snadno promine.

BRerbitá schůze. V neděli 9. května po
řádali nár. socialisté v Nov. Bydžově veřejnou
schůzi, do níž dostavilo se asi sto soc. demokratů
a lomozem a výkřiky způsobili, že posl. Bnříval
se nedostal ani k slovu. Vládní komisaf schůzi
rospustil. Dne 16. května pořádali nár. socialisté

ner novou, ale poslanec Buříval se již nedov

Okresní nemocnice v Pardubicích.
Dokud v pardubské nemocnici byly ošetřovatel
kami řádové sestry, každou chvíli přinesl „Vý
chodočeský Obzor“, takto tělesný žuroál nemoc
niční, nějakou vylbanou sensační zprávu o ta
mějších „hrozných“ nedostatcích, které — to se
rosumí — savinily tehdejší ošetřovatelky. Sotva že
se někde skácel hrníček anebo nemocný nechtěl
Jísti kaši, již novinářský reportér z nemocnice měl
report v redakci židovského šurnálu. Po odchodu
jeptišek jakoby uťal! Nemocnice se stala sakletým
sámkem. Snad dopisovatel „Východočeského Ob
zoru“ oněměl a obluchl anebo má tolik starostí
jinde, že mu nesbývá času pověděti nám ve svém
lajbiurnálu, co se nyní v nemocnici pělkuéhoděje.
Lháti jistě už nebude jako dříve, ale nějakou tu
pravdivou historku z nemocnice by nám před ve
řejností mobl aděliti; bylo by to snad opravdu
někdy sensační. Ach ano, nemí radno z ústavů
humáoních vynášeti všelijaké ty lidské chyby, řekl
tam drubdy jeden mocný pán. Jen se měl teké
touto sásadou říditi už dříve sám, ale kde pak,
kdyš to byly jeptišky, ma ty se můše aspoů
v novinách plítil

Přiští školní budovy v Pardubicích.
Město Pardubice při rychle vzrůstajícím počtu
obyvatelstva jest nuceno postaviti nové dvě školní
budovy pro nové město kolem nádraží. Za tou
příčinou sbotoveny byly plány, které byly již
okresní i místní školní radou po předobazích ohle
daeleb komisích schváleny. Rozpočet na novou mě
lanskou školu u sv. Jama činí 320.000 K bes
vnitřního zařízení a místo stavební 80720 K. Na

školu obecnou na chrudimaké uiluici páčí se ros
počet aa 220.000 a 12.000 místo.

Vítězství ubského
Známého pardubského sportsmana vrcha. vojen.
zvěrolékaře Bartoše našlo konečně dávno hledané
štěstí. Pan Bartoš zvítězil při koňskýh ohbuchel
ských závodech tak, že dosáhl dvakrát první ceny.
Vedle menších cen podařilo ae p. Bartošovi dobyti
tehdá při prašské steeple chase první cenu v ob
nosu 13.000 K a podobně při sbraslavské jízdě
dostihl jeho kůň první cíle. O p. Bartošovi jde
pověst, že jest jeden z nejlepších a nejodvážněj
ších jesdců v Rakousku. Sám pěstoje ustevričně
přes 20 až 30 závodních koní a béře ozobní účast
na všech koňských závodech v Rakousku. Často
pádem s koně vážně se zranil. Ale i při veliké
odvaze a obratnosti nepodařilo se mu přece do
sáhnouti první ceny; aš letos štěstí se naň blaho
sklonně usmálo.

Utepený v Labi u Pardubie. Dne21.
t. m. nalesli ramaři dobývající písek v labském
řečišti za plovárnou pod Hofmanovou loukou mr
tvolu utopence, který tu podle všech suámek le
žel patrně již několik neděl pohřbený v písku.
Mrtvola neznámého muže byla odvezena na hřbi
tov pardabský. Po policejním oznámení dostavily
se na břbitov tři ženy, jimž muži během tohoto
roku beze stopy z domů zmizeli a jedna s ních
skutečně v ntopeném svého zmizelého muže našla.
Byl to V. Holec z Časů u Sezemic, který již dne
6. března t. r. odešel z domovaa již se nenavrátil.

Oslava ředitele kůru v Pardubicích.
Sociálně demokratický zpěvácký spolek „Smetana“
uspořádal ku poctě p. J. Procházky, ředitele choru
při děkanském kostele v Pardubicích, zvláštní pě
veckou akademii v sále dělnického domu. Slavnost
konala se dne 26. t. m. v 8 hod. večer.

Z rychnovskéhe vikariátu. V úterý
gvatodušní dne 1. června o 2. hod. odpol. koná se
v Rychnově n. Kn. v chrámu Páně sv. Havla da
chovní rekollekce vikuriátního kléru, kterou říditi
bude vadp. kanovník a vikář V. Kleprlík. Řeč
k duchovenstvu z ochoty prosloví „srdce vikariáto“
vdp. kongistorní radu P. Rozínek ze Skalky, který
také av. zpověď bude slyšeti. Dpp. spolubratří
sousedních vikariátů se k této pobožnosti uctivě
zvou. Kdo by se chtěl súčastniti společného oběda,
nechť se včas kor. lístkem laskavě přihlásí up. J.

rarslného, hoteliera v Národním domě v Rychnově n. K.

dloubou dobu v milé upomínce všem katolíkům
naší farnosti. Přesně o '/„8. bod. ráno zavítal k nám
J. Exo. nejdp. biskup ku generální visitaci. Před
alevobránou pod kostelem čekala naň dloubá řada
organisovaných katolíků, ve bráně byl ovítán p.
starostou J. Ježkem B 12 členy zastupitelstva, p.
řiditelem továrny Havránkem a pp.starosty z Ro
škopova a okolí. Pan Čistecký vltal jménem orga
nisací katol., katolické mládeže a zemědělců advě
drašičky sa školní dítky. Místní duchovní správce
připomněl ve své vítací řeči, že tomu téměř 150
roků, co naposled vrchní pastýř diecése do chrámu
našeho vetoupil a vítal J. Exc. ku práci apoštol
ské. Arcipastýř zřejmě dojat děkoval za srdečné
uvítání aza zvuků hudby bral se do chrámu Páně
špalírem četných družiček, organisace mládeže a
školních dítek, kde po měj av. proslovilvzletné a
dojemné kázání. Po biřmování byla zkouška ven
kovských škol a prohlídka kostela. Odpoledne o
8. hod. odebral se J. Exc. do školy, jsa vítán ce
lým sborem učitelským a ve třídé krásně dekoro
vané byla skouška žáků, při níž mile dojalo kat
dého přítomného, jak dovede Jeho Excellence
s malými dítkami velice pělmě hovořiti. Přítomna

la celá místní školní rada a četní rodiče. Vo
u bylo biřmování školní mládeže a dospě

lých ze Staré Paky, k nimž promluvil J. B. M.
řečvpravděvelekněšekou,která působiladojmem
nezapomenutelným A nastalo loučení — 2 dru
žičky děkovaly J. Exc. a podaly kytici a duchovní
správce děkoval sa práci vykonanou, přeje, aby
dobrotivý Bůh „bodného pava biskopa“, jak ho
dítky naše pojmenovaly, dále provásel a dlouho
sachoval! Za všeobecného pohnutí děkovalJ. Exc.
a žádal modlitbu věřících a o '/6. odjížděl do
Lomnice. Překrásná pohoda zvyšovala slavnostní
dojmy, jež zanecbsl J. Exc. v srdcích našich.
Taktoí jednání J. Exc. odzbrojuje i lidi předpo
jaté — a všichni mlaví s úctou o nejdp. bisku
poví. Doufáme, že i Jebo Bisk Milost zachová
Starou Paku v milé apomínce. Zdař Bůh!

Nová Ves nad Popelkou. Památným
sůstane pro celou naší osadu den 18. května, kdy
konala se u nás generální visitace. Láska a pří
větivost, s kterou savítal k nám nejdůst. vrchní
pastýř dr. Doubrava, získaly duše celé farní osady.
O půl 8. hod. ranní shromáždila se celá farnost
k místu, odkudě očekávali jeme příjezd Jeho Ex
cellence. Jísdní banderium o 12 muších vyjelo Jeho
Milosti votříc a doprovázelo jej aš k slavnostní
bráné uvítací, kdež shromážděna byla obecní za
stupitelstva a ol. spolky. Místní starosta p. Ant.
Mizerá vzletnou řečí oslovil adp. biskapa akcea
tuje uvláště katolické smýšlení celé farnosti. J. E.
posdravil všechny členy obecních zastapitelstov,
dal si předsťaviti předáky spolků katolického, čte
nářekého, hasičského a omladiny s u dveří chrá
mových uvítán byl žákyní F. Páakovoujménem

Školních dítek a dp. farářem V. Mrštikom jménem
osadníků. Odpověď J. E. sanochala trvalý dojem
u všech přítomných, neboť kladl adp. biskup ve
své promluvě z důraz oa to, že přichásí
s láskou mezi svěřené sobě atádoe a s láskou
opět se shledává. Po představení pp. učitelů odebral
se ndp. vrchní pastýř do budovy farní, aby po
krátké chvíli přikročil k posv. obřadům mše sv.,
kázaní a ov. biřmování. Zkouška školních dítek, jíž
účastnili se p. okresní hejtman Bóhm, přítomné
duchovenstvo, místní školní rada a pp učitelé, uči
pila na J. E. dojem uspokojivý. Po přátelském
obědě, jehož účastnili se místní předáci, p. okres.
hejtman a duchovenstvo okolní odebral se J. E.
ještě do chrámu Páně, aby 5 osadou se rosloučil.
V kostele poděkovali J. B. M. žákyně L. Mise
rová jménem biřmovanců, dp. farář V.Mrštík jménem
farníků a vdp. J. Sehnal, bisk. vikář z Bělobradu,
jménem vikariátního duchovenstva. J. E. ráčil na
rozloučenou celou osadu povzbaditi k vytrvalosti
ve víře a v oddanosti k církvi sv. Potom uděliv
přítomným apoštolské požebnání, ubíral 8e náš
milý vrchní pastýř provázen všemi místními kor
poracemi za zvuků papežské bymny k svému po
vozu. Na cestu do Staré Paky, odkudž ndp. biskup
do své residence odjížděl, poskytlo mu jízdní ban
derium průvod. Zkrátka myslíme, že mluvíme ze
srdce všech našich osadníků, když tímto provolá
váme J. E. ndp. biskopovi upřímné: Bůh žehnej
Jeho Biskupské Milosti ve všech krocích a počí
návích ku blahu naší diecése! Ku konci ještě
vzdáváme díky sl. obecním zastupitelstvům v Nov.
Vsi n. P., Syřenově a Žďáře, dále al. spolkům,
budbě, drušičkám, jakož i všem, kteří jakýmkoli
způsobem k oslavě památného toho dne přispěli,
srdečné: Zaplaťt Vám za vše Pán Bůh!“

Koupě| Obstarávámí Prodej

Antikvariát
„doporačuje co nejsdvořileji

Velký seznam na požádání zdarma.

Agráraický randál vChuchil a naše
schůze v Hořmaní. Náš katolický spolek
„Vlast“ svolal na den 23. května veřejnou schůzi,
na niž povolal se řečníka vip. M. Kloudu z Ro
nova n. D. a p. Ant. Zemana z Čáslavě. Schůze
zahájena byla p. Jos. Ježkem, starostou « Pakšic.
Neš nastojte! Sotva schůze zahájena, spustil zá
stup agrárních semanů harooský řev a snašil se
jednání znemošniti. Nejvíce vysoamenal se pan
poštmistr Karel Hadinec z Malče. Je to velmi za
jimavá fgurka. Tento pán apolu 6 p. učitelem
Linhartem naučili se pracné dvéma řečem, nota
bene dobromady, t. j. kašdý jedné. Paa učitel „O
výchové dítěte“ a p. poštmistr agitační řeč. Ač
řeči ty přednášeli: mnobokrát, přece p. poštmistr
svoje umění prostě čte. Přihodila še jim však
v jedné obci velmi nemilá nehoda, že totiž ty u
mělecky silácké výkony nikdo nepřišel poslech
nout s ta nezbývalo nic jiného, než že 6i museli
naši milí páni z dlouhé chvíle zebrati karty. Pao
poštmistr také braje ješté jiné nástroje (snad jako
malý kolovrálek) a tím chytá své vérné. Byla sdo
opora strany agrární, kterou zmínění pánové sa
stupovali ze svých obcí, velmi silná. Téměř všecky
sloupy okresu chotěbořského přispěchaly, aby U
kázaly, co dovedoujejich silné hlasivky. Přítomni
byli kromě jipých pp.: Alois Mixa, velkostatkář
s Nové Val, Karel Nerole, mlynář s Vísky, Ant.
Lebduška, rolník s Běstviny, Fraat. Tarek, rolsík
se Lbotky Vestecké, Josef Holab, nájemce Drora
s Přísečna, Jos. Pustine, rolník s Podhořice, Fri.
Vilím, storosta s Hor. Lhotky, evangalík. Mimo to
pp. učitelové v řadách smíněných siláků. P. před

seda „pikle vybízí k pořádku, než vše marmo.Vip. Kloudavystapuje několikrát ma židli a sa
rečoje každému svobodu slova po výrodech obou
řečníků s naší strasy. Pan měl tolik
drsosti, že chtěl vlp. Kloudovi předpisovati, jak
dlouho má fečniti, aže musí řečník protivná strany
ihned po jeho vývodech dostati slovo. Věra pe
matojme si to,katolíci, dobře. Část agrároíků byla
u dveří a částí byl obklíčen hostisee. Měli jeto
sa to, že jsme někde mesi Indiány, olyšíce ne
přirozené, hlasu lídskéma nepodobné zraky. Za
vřavy, která neustávala, přišel p. Lobdaške zBést



viny k velp. Kloudovi a tento mu

odpovídá: „Stydímse sa to surové jednání; nemám
však vlévu žádného na naše stoupence.“ Poněvadž
silácké výkony agrárníků ani pob0 minutách neu
staly, rozpustil p. předseda schůzi a avolsl schůzi
novou do Heřmaně. Sem přišli všichni naši stou
penci v Chuchli shromáždění. Vlp. Klouda ujímá
se slova a probírá program strany katol. lidu ve
příčině organisace, se zvláštním zřetelem na ži
dovský „klerikalismus“ a beslo „Svůj k svému.“
Jebo řeč, 8 vervou přednesená, byla častým po
tleskem provázena. Poté mluví p. Zeman o pro
gramu organisace mládeže v Čechách. Zdůrazňuje
dva důležité momenty a významné pro naši dobu
a to „práci a šetrnost.“ Řeč tohoto mladého řeč
níka přijata rovněž s potleskem. Ke aloru nehlásí
se nikdo, schůze skončena. Po schůzi však p. u
čitel Turek, náš rodák, počal vykládati avoje roz
umy, že prý řepaři nasázeli letos proto každý
více cukrovky, aby bylo čím krmiti. Dále co nám
bylo na učitele české matky nejdivnější, že počal
chváliti na výsost vídeňského Rotschilda, že prý
jest to pravý dobrodinec lidstva. Vlp. Klouda tyto
naivní verse přivádí taktním způsobem na pravou
míru a potése s námi loučí. Vzdáváme srdečné
diky oběma řečníkům, pp. Jos. Ježkovi, starostovi
z Pukšic, Jos. Simonovi starostovi z Jeřišna a J.
Jiralovi, lesnímu hajnému z Přísečna za fizení
schůze. Máme u nás nový doklad, jak jest třeba
zakládání organisací a čtení katolického tisku, aby
náš lid nesurověl, vide, jak strana agrární roznmí
slova svoboda jen pro sebe a jak neomaleně píše
„Cep“ a „Venkov.“ Katolíci dobří, atůjme pevně
na stráži!

Brandýs nad Orlicí. Každoročněopoutní
slavnosti v den Nanebevstoupení Páně — zavítá
do města veliké množetví lidu z celého okolí.
Letos však řídká slavnost svěcení dvou krásných
soch přivábila daleko ještě větší zástupy. Nejme
novaný dobrodinec věnoval farnímu chrámu Páně
překrásné, umělecké důč sochy: Bož. Srdce Páně
a Srdce P. Marie (v ceně 500 K). Posvěcení
těchto soch vykonáno v zmíněný den dopoledne.
Za hlaholu zvonů, hadby, dlouhé řady malých
dražiček a věřícího lidu vykonác se sochami
průvod městem do chráma Páně, kde vsdp. J.
Kaplan, bisk. k. rada a vikář traktu kosteleckého
za assistence vadp. V. Biera, rytíře řádu F. J. I.
a probošta v. v., vidp. Jos. Doležela, faráře v. v.
a farního dachovenstva obě sochy posvětil. Slav
nostní proslov pronesl místní kaplan Thdr. C. A.
Mikan. Slavnostní měi sv. nato sloužil vsdp. V.
Bier; při ní provedeny velmi krásné liturgické
spěvy řízením p. ředitele kůru J. Bittnera. Odpo
ledne zapěny byly litanie k Božskému Srdci Páně
s modlitbami — a vzdor tomu, že Skoro V po
slední chvíli vše bylo připravováno — díky oeu
navné činnosti p. ředitele — provedeny byly i
tyto litanie velmi krásně a nemálo přispěly k do
vršení elavnosti. S hlobokým dojmem odcházeli
věřící s chrámu Páně s prosbou na rtech, aby to
Božské Brdce Páně i Srdce Panny Marie byla jim
útěchou a elastí nejen v tomte životě pozemském,
ale i odměnou jednou v nebesích!

Z Humětátu. Na zdejší farní osadě, která
čítá 3280 katolíků, byly konány ve dnech 16.—26.
května za vedení vidp. superiora Jana Můllera
a Redemptor. J.sefa Bauera a Jana Feichtnera
z Králík ev. missie pro lid, které ee potkaly se
skvělým výsledkem, neboť během av. missií přijalo
2554 osob av. ovátosti. Náš prostraoný chrám Páně
nemobl ani pojmouti všecky posluchače slova Bo
žího. Za tento zdar děkujeme horlivosti a doved
nosti pp. missionátů. Bůb sám buď jejich odpla
titelem| —Na Orlických horách leželo tak mnoho
sněbu a ledu, že následkem toho tráva vyležela,
na loukách jsou místo trávy holá místa, která tak

ned nesarostou. Bude zde málo krmiva a pršeti4 eChCe.

EELERELÉE
Právě vyšla

nákladem Politického družstva tisko
vého v Hradci Král. důležítá a cenná

kniha

s Ukoly n
sociální politiky.

Napsal Th. Dr. Fr. Beyl, docent křesť.sodiologie.

Kniha v přehledném obrazci projednává na 820 atr.
obrovskou látku sociální politiky vesměs praktickým

směrem, se zřetelem na Časovépotřeby a rakouskézákonodárství. V literatuře české je růbecmálo pů
vodních spisů o sociální politice, v katolickéliteratnře
je.to první kniha svého druhu. — (Cena knihy te

sásilkou pošt. 3 K. Objednávky vyřídí

Administrace „Knihovny Obnovy“
-vHradeiKrálové. m

ddddddddi3

Různé zprávy.
Svatořečení P. Klementa E. Dveřá

ka a spolu Josefa Oriola £ Barcelony konalo se
dne dne 20. května v chráma sv. Petra v Římě,
pří čemž sv. Otec předčítal listiny, jimiž bl. P.
Dvoták a Oril prohlášeni za svaté. Chrám pře
plněn poutníky, hlavně rakouskými, španělskými
a polskými. Mezi poutníky moravskými na před
ním místě byli arcibiskup Olomoucký, biskup
brněnský, zem. hejtman br. Serényi, « ka
novník vyšehradský dr. Zapletal.

Jesnita P. Sleprawski, pošpiněnýnej
horším způsobem listy rudými a pokrokářskými,
pokálený nejhoršími nadávkami, byl soudem uznán
za novinna; a tak fanatické denunciace rudého
tisku neměly účinku. Potupený kněz žaloval pak
soc. dem. redaktora Jakla pro hnusné nařčení.
Rudý pomlavač pak (odsousen na 14 dal do vě
zení nebo k pokutě 300 K. Což kdyby měl žalo
vati Sieprawski pokrokářské listy české, které po
vyčerpání svých útoků ani slovem 8e nezmínili, že
potapený kněz byl očistěn? Taková „charakter
nost“ jest u pokrokářekého tisku pravidlem. Tu
je také doklad, zda ten tisk chce bojovati pro

akutečnoa pravdu či sda pořádá zákeřnévýpVny.Strach před počešťováním. Před Cechy
paskakuje pomalu Němcům husí kůže. Tak na tá
boru lido v dolnorakouské Kremži něm. liberální
poslanec Richter prohlásil, že počešťování Dolních
Rakous pokročilo prý tak daleko, že některá živ
nostenské společenstva jsou úplně v rukou českých.
V přijaté resoluci vyzývají se proto něm. poslanci,
aby působili na vládu, by tato neustanovovala v Dol.
Rakousích české úředníky. Strach před Čechy
ovládl už i Němce v Sasku. Příslušné úřady saské
zakázaly totiž zřízení českých soukromých škol
v Sasku, za něž byly požádány. V Sasku bojí se
počeštění, neboť přistěhovalectví Čechů do Saska
stouplo prý v posledních dvou letech o více než
400 procent.

Vídeňská obecní rada na mámlu
vách. Křest. sociálové něm. stejně jsko Slované
rakouští úzkostlivě sledují každý krok maďarské
kliky, která kde jen může bezohledně rabuje pro
své velkomaďarské cíle. Proto obecní rada vídeňská
zajela si v minulých dnech na jih, aby tu pod
rášela nohy vlivu maďarskému mesi Jihoslovany
a získala je pro sebe, pro Rakousko „německé“.
Ale ke starostlivým otcům vídeňským chovali 8e
téměř věnde jak v Dalmácii tek v Bosně a Her
cegovině upjatě, zdrželivě, nedůvěřivě,Nedivno, že
se dostalo Vídni takového přijetí, vždyť ona 8e
ve sdecb svých k národnostem slovanským, pře
devším Čechoslovanům chová až příliš macešsky.
Námluvy se tedy nezdařily, z čebož projevují Ma
daři velikou radost.

Český kapitál můžese také měřitivý
kazy spořitelen našich, které tím, že skýtají zá
ruku nejjistější, mají také hojnost vkladatelů.
Celková částka vkladů u českých spořitelen vy
kasuje koncem r. 1907 K 634,683 217-40, jež slo
žilo 501.385 vkladatelů. Vklady za posledních 7
let vzrostly okrouble o 250 mil. korun a řada
vkladatelů sa tu dobu rozmnožila se asi o 195.000.
Ústavy spořitelní koncem r. 1907 vládly vlastními
fondy v částce 86,473.24832 K. V zápůjčkách by
potečních, okresům a obcím měly epořitelny in
vestováno koncem r. 1907 K 471,016.767-94. Na
daních uhradily spořitelny venkovské650204 68 K.
Výtěžek těchto venkov. spořitelen činil r. 1907
K 2,537.503 50 K, účelům dobročinným a obecně
prospěšným darovaly 1,138.410-39 K, celkem vě
nováno jimi dosud účelům tém 20,535.280 84 K.

Tak svět odplácí. Sociální demokrati
opovídají boj F. A. Šubertovi jako staročeskému
kandidátuposlanectvíza MalouStranu—Hradčany.
"Témuž Šubrtovi, jak „Hlas Národa“ uvádí, který
pro sociální demokraty v nejkritičtějších chvilkách
udělal v českém životě vícenež 10 jejich poslanců.
Na jevišti divadelním zdobili Šuberta rudým ka
rafiátem, na jevišti politickém házejí po ném ka

Počet a osobní poměry chadých
v království Českém. V „Obzoru Národc
hospodářském“ uveřejňuje p. dr. Karel Engliš pod
výše uvedeným vúázvem sajímavou, statistickými
daty hojně doloženou studii. Dle jeho práce bylo
v roce 1902 158.988 osob podporováno obcemi.
Na 1000 obyvatel připadají 24:1 osoby chudé ob
cemi podporované. Největší procento těchto chn
dých připadá na okresy: Polná (60 proo.), Hory

ašperské (5-2), Stříbro (49), Crikov (49),
Blatno (49), Vodňany (46), Jablonec (45), Rum
burk (4:4), Humpolec (44), Liberec (město) (43),

Benešov (4:1) atd. Nejmenším se jeví toto pro
cento v těchto okresich: Žižkov (0'1 proc.), Král.
Vinohrady (0-6),Duchcov (0:8), Teplice (0-9), Klad
no (1:0), Most(1:1), Chabařovice (1-1), Děčín
(11), Smichov (1:2), Falknov(1:5), Karlovy Vary
(13), Loket (1:4), Stody (1:4), Velvary (1:4), AS
(15) atd. — Pozoruhodné jest malé procento pod
porovaných v Praze, vlastné vjejích oousedaích
předměstích velkoměstských a ve velkých stře
diskéchprůmyslových,-cožjest snadnovysvětli
telno, -ježto sodřený© k práci 

domovaké obei. .

Živnostenské banka pro Čechy a
Morava v Praze vypisuje novou eubekripci
svých ukcif vydáním 50.000 nových akcií po K
200:-— v cbnosu korun desíti milionů. Lhůta u
pisovací koučí 16. června 1909. Kurs sabskripční
ustanoven na K 232.— pro akcionáře, na K 2389.—
pro neakcionáře. Vše bližší v dnešním insertu.
Akcie Živnostenské banky, jejíš rentabilita při
dnešním kursu obnáší 5-30*/, považována v kru
zích kapitalistických meri nejvýhodnější hodnoty
dividendové. Živnostenské bance jako nejstarší s
největší naší bance obohodní přísluší i nejpřed
nější význam v našem životě hospodářském. Její
pracovní program zahrnuje v soběveškerou činnost
bankovní v nejširším slova smyslu. Rozsab činnosti
zřejmě označen v cifře obratové. V roku 1898
docílila banka celkového ročního obratu korun
14.262,415.715664, tudíž celkem přes 14 miliard.
Nejpřednějším úkolem banky byla již od prvních
jejich počátků péče o potřeby našich domácích
záložen, které sobě kdysi Živnobanku za své
bankovní ústředí zřídily. Silnou čionost označila
banka na poli průmyslovém, sjednávajíc na jedné
straně nejrůznějším odvětvím průmyslovým pro
středky provozovací cestou úvěrovou a pomáhajíc
na druhé straně svou činností zakladatelskou vy
tvořovati nové podniky průmyslové. Za její Bou
Činnosti vznikla celá řada akciových společností.
Banka pěstuje i rozvětvený obchod komissionářský
a od sveho vzniku patří mezi nejpřednější komissi
onářskébanky cukerní na pražském tržišti. Dále
provozuje banka i komissionářský obchod uhlím,
železem, petrolejem atd. Před 2 lety vešla ve styk
i s domácími zemědělskými lihovary a zřídila ve
styku s pražskou filiálkon Rakouského úvěrního
ústavu ústřední prodejnu lihu v zemědělských li
hovarech vyrobeného. Banka sorganisovala oddě
lení bypotekární; v prvním roce vydá dlužní ú
pisy v obnosu K 8,500.000—. Vklady, jak na
běžném účtě tak i na vkladních knížkách ozna
čují silný rozmach. Koncem roku 1908 vklady na
knížky obnášely 95,389.802-99 K. 81ť filiálek u
stavičně se rozšiřuje. Do dnes zřídila banka fili
álky v Brmě, Budějovicích, Jihlavě, Krakově,
Lvově, Mor. Ostravě, Pardubicích, Plzni, Prostě
jově, Táboře, Terstu a Vídni. Založila v Ustí n.
Lab. obchod uhlím, zřídila v Londýně vlastní agen
turu obchodu železem a přikročuje právě k zalo
žení filiálky v Olomouci. Mimo zřizování vlastních
závodů odštěpních zakládá samostatné ústavy pe
něžšní s kapitálovou na ní účastí. Tak povatala
před několika lety Lublaňská úvěrní Danka v Lu
blani a v nejbližší době zahájí avou činnost Chor
vatská zemská banka v Oseku. Zvýšení tudíž ka
pitálu odpovídá nejen dnešnímu významu Živno
stenské baoky, nýbrž i rostoucím nárokům na ni
kladeným. V ustavičoě se atapňující a nejrozma
nitější formy nabývající obchodní Činnosti Živnosten
ské baoky leží záruka, že nové prostředky nalez
nou záhy úrodnou půdu a stejně přiměřený výnos
jsko kapitál dosavadní.

(Zasláno.)
Velectěný pán,

p. Bohumil Bek, sochař
v Hoře Kutné.

Za laskavé zaslání velkýchkříšů vyslovojí svůj
dik a úplnou spokojenost v úctě oddané

Škol. sestry de Notre Dame
v Chocni.

NVAZ
A 5)

Dne 25. března 1909.

VBOTUKIEKYPHSSIP a
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venetvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelem, křížových cest
i-veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celé

nová chrámová zařízení
v každém slohů a provedení čistě uměleckém.
Pláby a rozpočty zhotovojí úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na pošádání taktéž

bes nároku na cestovné.

„Mnohopochvalnýchuzmánípo racea bromsová
+ otátnímedeiliesvýstavyvPardubicich.

UNP*>Závod založen r. 1898. JM .
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RS. Živnostenské banky pro Cechy a Moravu v Praze. 88
4 , Www =.E í Z
rý Na základě nanesení řádné valné hromady Živnostenské banky pro Čechy a Morava v Praze ze dne 17. března 1907 u
jé-4 | © správní rady ze dne 19. května 1908 přikročuje Živnostenské banka pro Čechy a Moravu ku zvýšení své akciové jistiny re
Da Že
z a KaM IF- z třiceti na čtyřicet millionů korun "3 S-Z s

REA| vydáním 50,000 nových akcií po 200 korunách hodnoty jmenovité v úhraném obnosu desíti millionů korum a zve tímto P. T. m
.. Pp. akcionáře banky a i nejširší interessenty k opisování těchto akcií za následujících podminek: 0 “

a) adětovist děje se zvláštními listy upisovacími v centrále Živnostenské b v Praze a v jejichfiliálkách: v Brmě, KDSM6602| Českých Budějovicích, Jihlavě, Krakově, Lvově, Morárské Ostravě, Pardubicích, Plzai, Prostějově, e, Terstu a vo Vidal. (>

o Upisování počíná dnešním drem a končí dne 15. červoa 1909. DZ

E Kurs subekripěníustanoven na K 232— pre akcionáře,K 238'— pro moakeleníře. zép n : E n

x " Na tři staré akcio připadá v zásadějedna nová akcie. 9
Páni akcionáři, již sobskripce se eúťastní, nechť předloží při vykonání úpisu své akcie stará (bez kuponových archů), VOD

jež badou po označení o vykonaném úpisu bned vráceny. (©

Současně s m o mové akcie musí složena býti kance K 60— ma hotovosti za každou upsanou zovon | MO
akell. Tato kauce bude 4, p. a. zárokována a po akončené repartici opisovatelům jako první splátka na přířkonté ukcie KE
i s úroky súčtována; eventuelní přebytek bude botově vrácen. by

Repartice upsaných akcií přísluší správní radě. 5AS
Druhá s K 100— budiž vykonána nejdéle de 31. červomos t. r. Úplné splacení přiřknutých akolí, složením | ak

poslední splátky K 72— resp. K 78-—, staniž se nejdéle do 30. září 1989. Nové, úplné splacené akcie badoa P. T. pp. 2
subskribentům vydány začátkem roka 1910 jediné proti navrácení pokladní stvrzenky o vykonaných splátkách. Nab

Kdo by v ustanovené době nové akcie nesplatil, ztrácí všechen nárok na ně a jím složená kaace propadá ce prospěch o
resereního fondu banky. Vykonané splátky badou ode dne splacení až do 30. září 1909 zúrokovány 4 ze sta. kc

Vw7.
Na přiřknuté akcie nahradí banka předem 4“,, úrok p.a. z emisního kursa akcif od L. října t. r. do 31. prosince 1909. FSE

Za správní rok 1910 budou pak míti nové akcie stejný nárok na dividendu, jako akcie staré, x

K opisování potřebné tiskopisy obdržeti lze zdarma o filiálky Živnostenské banky v Pardubicích. 3

Pilálka. Žimnostnské banky pro Cáchy e Morara v Parůnicků (88

VČDCDTC I NCODKCOI(CI)(COTCDTCMČOTODMOIC CO1GCONCIACOVGOI1CI C<ZATO V MNAASA AAORLA PVA ANAKOSKSNAAAGO GE)

Nákladem Spolku sv. Bonifáce v Praze

| Litanii s Prodají se = PRF:vyšlapro,městečerveni né
k nejsv. Ordci Páně demu8 kanybrodkověke3 == Pobožnost =s notami
nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů5 K) ve snížené ceně 100 27memato 1XNejsy, Ordo JEŽÍŠOVU,Jabloň : I Délka2:86m.| stř.síla 27 cm.

kusů sa 2 K. II > 1473 0 o BO obsahujícílitanie, modlitby,Šest písní
. , , , 1, , s motami, pobožnost ke sv. zpovědia

Zásvětná modlitba Páně.100 pe Hruška: “ » 138 > > 2 48 » av.přijímání,zaslíbenía krátká poučení,
sa 90h (místozaK 120) II. > 2 > a Cena 20 haléřů. u

| bnihh Bez: I. > 145 > > > 20 > Objednávky vyřídí: m

Biskupská Inihtiskárná II.o > 125 > > > D0 S ] k Boni tácev Hradci Králové. Adressu sdělí administrace t. 1. polekK SV.
v Praze — Emauzy.

Rozš te Veledůstojnéduchovenstvo,račiž se ujati nejhojněj
šího rozšíření této praktické knížky, hodící se kněn Časovéúvahy!!|*33:5

A

HARMON IA Šicístroj 20 století.

RudolfPajkrácspol. SINGER vševnejlepším„88korcipo

pořádku.BližšíumajiteleJ.Kratěnyč86tamtéž

paděsletošníúrodoua

celým

Wp“seprodá"U
zrodinnýchpříčimzvolnérnky.Staveníjezděné,

korét 156=. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. — Singerovyšicí stroje

v Hradci Králové. 66 8 E
Sklady: , , E 8

Badapešt, VIII.ker József- Jest nojmovější anejdokonalejší rodinný živí stroj. a

veSlatiněuHradceKrál. zemkůazahrados,popří

nt“ nejvyššívýkonnostipro všechnymožné účely

Gemelkyajerma « obdržíte jen v našich krámech shořejšímznakem. i
Najnlšíměsíční Singer Go. akciová společnost pro Šicí SÍroje,

splátky. HRADEC KRÁLOVÉ, Jiříkova tř. 270. i

m P. T. dnchovenstvuuvláštnívýhody- a

Majitel: Pelitleké dralstvo tiskové vHradci Králová. —Vydavatel a sodpovědnýredaktor AntonínPochmom.—Tiskembisk. knihtiskáray vHradci Král.



Příloha
Kulturní hlídka,
„Úkoly soeiální politiky.“

Právě vyšla kniha, dosud v katolických čes
kých krasích postrádaná. Napsal ji Th. Dr. Fr.
Reyl, docent křesťanské sociologie při boboslo
veckém ústavě v Hradci Králové a dlouholetý
pracovník v popředí českého hnutí křesťansko
sociálního.

Nepopíratelná přednost kuiby záleží v pře
hledném a přitom přece obsažném zpracování ob
rovské látky sociální politiky, takže poskytuje pra=
covníkům našim spolehlivé vodítko a stoupencům
našim bohatý zdroj poučení. Nalezáme v prvém
oddílu kniby výklad o rozsahu sociální otázky a
působnosti sociální politiky.

V druhém oddílu koiha pojednává o součin
nosti států. obcí, zaměstnavatelů, církve, rodipy,
Školy, intelligence, denního tisku, svépomoci, orga
pisace a kléru v sociální politice. Oddíl tento je
zároveň apologií sociální činnosti církve. Jednotlivé
stati jsou tak zpracovány, že še hodí za přednášku
beze vší zvláštní úpravy.

Třetí oddíl uvádí nalehavé předměty péče
sociálně politické, která má se ujímati slabých ve
společnosti lidské. Pomoci potřebují chudí. nemocní,
dělník, žena a dítě. Dle těchto 5 hesel antor zpra
coval přehledně otázku chudinakou, zdravotnickou,
dělnickou, ženskou a dětskou va základě nejno
vějších statistických dat, což je nemalou předností
kniby.

Ve čtvrtém oddíla nastíněn je myšlenkový
základ spravedlivé sociální politiky, kterou je
autoru politika katolického lidu v Čechách.

Jestliže v celé knize téměř vyšetřují se úkoly
sociální politiky vůbec, vystihuje poslední čtvrtý
oddíl povýšenost křesťanské politiky nad politikou
ostatních stran českých. Samostatná mladá strana
katolická potřeboje theoretických základůa ty se
siluje kniba dra. Reyla. Knihu vydalo svým ná
kladem Politické družstvo tiskové, jehož publikace
prodávají se za výrobní cenu, proto stojí 320 stran
čítající kniha jen 3 K. Minule vydaný spis téhož
autora „O reformě manželství“ nepřišel ani na trh
knibkupecký, protože byl během měsíce rozebrán,
a není pochyby, že stejný zájem vzbudí i „Úkoly
sociální politiky“ Objednávky vyřizuje „Knihovna
Obnovy“ v Hradci Králové.

Kulturní jiskry.
Macharovský výchov. Nic snazšího, než pra

covat k rozvratu a zvláště k „revoluci mladých
grdci“. Mládí dá se chytit na lep myšlenek bont
livých, radikálních nejsnadněji. Jest to přirozeno.
Nevospělí boši mají ještě příliš malou průprava
k stavéní, k založení dobře promyšlené positivní
práce; zvláště v nynějších spletitých poměrech80
ciálních a politických, kdy Často klesá hlava nej
skušenějším odborným pracovníkům, nelze čekali,
že mládí snadno kus skutečně zdravé práce svede.
Jelikož však mládí jest ctižádostivé a mladá krev
rychle se pění, chce se aspoň uplatniti v práci
nejpohodlnější, kterou zastane každý a jež přes
svůj bořivý směr na sebe obrací velikou pozornost.
Jak lehká práce, která nevyžaduje sebezáporu,
úmorného studia, ale která naopak jest vítaným
prostředkem k výbuchům jízlivosti a jiných ne
pěkných vlastností! V Olomouci při přednášce
proti křesťanství bylo mnoho studujících. Jaká
slast pro mládež, slyšeti, že vlastně křesťanství
jest „jedem z Judey“, a že tedy přísná pravidla,
křesťanstvím předpisovaná, nemusí se zachovávati|
A hoši odnesli si nadšenou horlivost pro „nové
obzory“! Dne 13. t. m. zašli si někteří na májové
kázání k Dominikánům, kdež kazatele, mluvícího
o Božství Kristovu, přerušovali hučením, dupáním,
smíchem a voláním banby. Největším a nejvbed
nějším trestem pro takové janáky by bylo vyzkoušeti
je před veřejností okamžitě, co z poměrů palestin
ských za doby Kristovy s vědeckých spieů znají.

Přismaný terorismus. Sociálně-demokratický
poslanec Severing takto poučoval své soudruby:
„Nesmíte s křesťanskými sociály mluvit, nic jim
ukázat, aby nic nevydělali. Není to sice krásné,
když křesťanští sociálové dostanou bití; když Be
však už jednou rozehřejete, pak jim už dejte, aby
to sa to stálo“ — Pak se ještě divte, proč se
rudí s Macbarem tolik bratříčkojí! Zaloší ti lidé
společným úsilím znameniton humanitu|

Rysí křesťanství agrárníků. Housno vapo
mínati, jak v herecké póze sgrárníci Ibali, že musí
bájiti křesťanství proti — „rejdům“ katol. semě
dělců. Prý agrárníci nesmí dopustiti, aby křesťan
ský duch v naší semi upadal. Teď „Hlasy Ven
kova“ v č. 21. tvrdí, že apoštol nevěry Machar
(který nazval přece křesťanství jedem s Judey a
nehoráznými Itemi je potírá) „zaslouží 8i úcty
moderního českého člověka“. Prýměl raději před

> ášeti v Hradci Král. v den katolického sjezdu,
aby so tak vykonala schůze protestní. Jak pak,

rni týdeagiku, ař by maťalMacbar porážetí
to rysí křesťanství sgrárnické poukazováním na
„křesťanské“ dioty, sabrence, akcie, strýčkovatví
a komediantetrí? Proti takovému křesťanství by
měl důkasů po race plno.

Volnomyslitelská zmalost bible.
Světoznámý velikán pan Pelant omočil si v

theologii přeloživ Cbamberlsinovo „Stvoření svě
ta.“ Při jebo hlubokých theologických védomo
stech nedalo se nic jiného očekávati, než co 80
skutečně stalo, že se nehorázaě pořezal. Každý
jazykově vzdělaný theolcg ví dle Chamberlaina
Pelanta, odjakšiva, že v bebrejském znění prv
ního verše nestojí vlastně ani slova s běžného pře
kladu „Na počátku stvořil Bůb nebe a zemi.“ Dle
jmenovaných dvou „biblistů“ jest prý překládati:
„Když nejprve démoni půdu a vzdušnou říš roz
loučili.“ Ptáme Be: Kteří to jazykově vzdělaní
tbeologové takto překládali? Proč Pelant neuvádí
jejich jmen? Af nám jmenuje aspoň jednoho jedi
ného vážného theologe, který překládá tak jako
Chamberlain-Pelant! Ať nahlédne pan překiadatel
do řeckého překladu ze století třetího před Kri
stem pocházejícího, ať bledá v řeckých překladech
z druhého století křesťanského (Akylův, Thbeodc
tionův, Symmachův), ať vezme kterýkoliv překlad
starý (syrský, latinský, aramejský, koptický). af
projde všecky překlady nejnovější (na př. prote
stanta Kautzache), ať vezme si na pomoc překlad
a výklad radikálního racionalisty ©německého
Gunkla (Gótiogen 1902 str. 89.), at si vezme slov
ník hebrejský a bledá, kolikrát znamená v bibli
slovo elohim Boba a zda, kolikrát a kde znamená
démony; ať bledá, kolikrát -slovo „bará“ znamená
v bibli „etvořil“ a kolikrát „rozloučil“ ! Dle způ
sobu, jakým Chamberlain-Pelant překládají, byl by
i jiný překlad možný: Místo „berešíth“ mohlo by
se čísti s opravou tex:u „beráším“ t.j. ve hla
vách. Misto „bará“ mollo by se 6 opravou textu
čísti „béaš“ t. j. „způsobili pach“, tedy: „Ve hla
vách způsobili démoni puch v ovzduší i půdě.“
Žádnému pak smrtelníku nemůže býti pochybao,
o kterých hlavách se tu mluví — ohlavě Chamber
lainově, Pelantově a comp. Poněvadě ovzduší jejich
hlav i půda, na které se pobybují, jsou zkrz na
zkrz prosáklé zápachem démonickým, vysvětlujeme
si jejich počínání.

== POŠŤUJTE SE NÁ ŽIVOTZZ
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Hospodářská hlídka.
Pánům delegátům valné hromud

„Ústřední Jednoty českých hospodář
ských společemstev pro král. České" !
Přátelé! V úterý 1. června koná se valná hromada
„Ústřední Jednoty“ v Praze. Abychom se poradili,
jak na téže počínat 6i máme, abychom se případně
rozbodli, zda i nadále u „Ústřední Jednoty“ zů
staneme neb k našemu „Zemskému Svazu“ pře
stoupíme, zvemo Vás všechny, kdož jste našimi
stoupenci, k přátelské schůzce na pondělí svato
dušní do Praby dne 31. května 1909 o 8. hod.
več. v restaurantu Choděrově, Ferdinandova třída,
I. poschodí, kdež o dalším se poradíme. Za více
stejně smýšlejících delegátů: Dom. Brázda, farář
a vikář v Drahno Ujezdě, starostefRaitfeisenky.

Polský návrh na zrušení cel obíl
mích přijat v národohosp. výboru, a sami egrární
poslanci přidali k němu návrh nový: zrašiti clo na
kukuřici, kdežto Poláci stáli jen o zlacinění obilí
ehlebového. K žádosti té přidali se pekaři vídeňští,
problásivše, že v zájmu lidu jest letos nutno po
starati se o lacinější obilí. Ovšem odročením sně
movny až po letnicích i kdys by sněmovna chtěla
zákon rychle přijati, nemůže býti dříve vyřízen,
než až někdy koncem června. A „pak by nastalo
tepre dlouhé jednání s vládou uherskou. A teprv
kdyby tato přivolile, a stejný zákon vnesla a
schválení jeho v uherských sněmovnách se skutkem
stalo, mobla by cla býti zrušena. Tedy až někdy
přede žněmi nebo ve žních nebo po žních, kdy už
toho asi nebude třeba. Jest snámo z miaulýcb
zdražovacích roků, že nejdražší bývá vždycky
květen. A letos květen také opravdu 80 stále tvaří
bladověji a hladověji. Ceny pšenice už vystoupily
nad 39 K metrák. V zásobování západní Evropy
poslední týdny Amerika ustsla a nastoupilo zase
silněji Rusko. V letoším květnu vývoz raský pře
výšil roky 1908, 1907 i 1906, tedy i roky velmi
úrodné (1906 a 1907). Rusko sačíná přes loňskou
elabou úrodu svou vyvážeti samo víco než Argen
tina a Spojené Státy pospolu. Zdá se, še Spojené
Státy chtějí dodržeti vysoké ceny hodně dlouho.
Ceny pšenice na obou barsách v Nov. Yorkui
v Chicagu stále stoupají. Farmáři američtí zásoby
asi úmyslně sadržejí. Praví však, še jichnemí, že
už na podzim se rychle byli vyprodali.

Sjezd něm. křesť. sec. rolnietva
konal se minalý týden ve Vídni za velmi četného
účastenství. Dostavil se i ministr orby dr. Brál.

Řečníci pronášeli požadavky zemědělská akritiso
vali emlouvy 6 balkánekými státy uzavřené Žádali
zvláště, aby vláda postarala se 0 to, aby rakouský
dobytek mohl býti vyvážen na západ. Poslanec
Paute ostře kritisoval smlouvu s Německem, která
naše zemědělství daleko více poškozuje než smlouvy
se státy balkánskými, s nimiž již v zájma míra
musíme žíti v dobrých stycích hosp dářských. Ve
smyslu těchto vývodů přijata bylu též resoluce.

Význam družstevnictví v zoměděl
ntví ukazuje především Dánsko. C> tam bylo
dosaženo ve vývozu Da př. vajec, jest podivu
hodno; r. 1870 vyvezlo se s Dápska vajec za
20.000 K. r. 1900 za 18 millionů kor. Výroba
másla v Dánsko se od r. 1876—1898 zdvojnáso
bila. stav hovězího dobytka vzrostl od r. 1861 do
1891 o 569, ze statistiky pak vyjmouti lze ja
kožto zajímavý úkaz ještě to, če ze sčítaných
180.000 chlévů jen 4*/, jest těch, kteréž Čítaly
přes 30 kusů hovězího dobytka, zato ale 39%
s 1—3 kasy, 299, s 4—9 kusy, takže jest tu
ztejmá převaha malých držitelů proti středním a
velkým, jako a nás v dražstvech venkovských
malí a střední hospodáři mají velkou převahu.
Také vývoz vepřového masa z družstevních jatek
dánských roste stále, dánské družstevní výrobky
při třídění jakostním vždy do vyšších tříd posta
pují a následkem toho ovšem také lepší ceny do
stávají. Tyto výsledky usilovné práce družstevní
v menší a méně úrodné zemi, než jscu Čechy,
ukazují zřetelně, že bedlivost a svědomitost ve
výrobě a odbytu k velikým úspěchům vedou.

Vyhubení pýru. Důkladné odvodnění
pýrem zapleveleného pozemku jest obtížné a drahé,
opětované mechanické zpracování půdy jest pro
nedostatek pracovních sil též neproveditelno, od
poručuje se tedy následující prostředek: Zapýřené
pole budiž hned po sklizni co nejmělčeji loupáno
(kde nemožno upotřebit lonpadla, nastoupí ovšem
1—2radličný pluh) a jednou vláčeno. Pak se čeká,
až pýr, který nenschl, vyrazí, načež 8e znovu
loupá a kde toho třeba, hojně povápní. Po druhém
vláčení zůstaví se pole opět klidu, aby pýr znova
vyrazil a lonpáním byl odstraněn. Výhodné jest
pak pohnojiti pozemek 4 g kainita a 3g moučky
Th. masovy po ba, načež by bylo zasíti tam hustě
směsku ze svatojanského žita a vikví. Když pak
pýr, zatím seslabený a hluboko zaoraný, znovu
vyrazil, směska jej již potlačí. Na jaře jest již
dosti hustá, aby nedala vzejíti pýru, a ekýtá bo
hatou sklizeň píce zelené. Po sklizni pěstujeme
rostliny k zelenému huojení, nejlépe 180 kg vl
čího bobu a 20 kg seradelly, nebo má-li v po
stapu osevním následovati okopanine, tož pěstu
jeme tuto, čímž se pýr nalézá stále ve stínu.
Jsou-li prvější rostliny v květu, zaořeme je mělce
a pak zaválíme. Hmota rostlinná záhy ge počne
rozkládati a jestliže plevel přece ještě někde vy
ráží, potřebí jej odstraniti. Takto vyčištěné a mnoho
násobně zpracované pole, oseté ozimem, odvděčí
se pak bohatou sklizní.

Chlév za 600.000 K. DleMlékařských
Rozhledů má továrník A. Gropp v Berndorfu ne
daleko Vídně světovou továrnu na výrobu stolních
příborů a vzorný velkostatek v rozloze oa 300 jiter
Krásné údolí Berodorfu obklopeno pahorky, jejichž
mírný svah poset jest vilkami, obydlenými úřed
víky továrny a velkostatko. Na vrchu stráně, upro
střed horské louky, postaven nádherný moderní
eblév, který svou polohou a imposantní stavbou
vzbuzuje dojem nějakého velkého léčebného ústavu.
Při stavbě pamatováno bylo na prvním místě na
zdravé okolí a proto voleno místo vysoké v blíz
kosti lesa. Chlév sám budí všeobecný obdiv nejen
svou rozlohou, ale také svou účelností. Ve chlévě
postaveno 300 vybraných krav plemene monta
funského Vzdor tomuto hromadnému umístění je
vzduch ve chlévě čistý, chlév je prost zápachu,
protože je vysoký a opatřen účelnou ventilací,
kte:á umožňoje výměnucblévaího vzduchu 8e zdra
vým okolním. Mohutné betonové stěny a stropy
udržují příznivé teplo. Učelné zařízení a prostorné
chodby omožňojí vsornou čistotu. Chlév opatřen
jest strojovým dojením, jež zařídila snámá švédská
společnost Alfa Separator. Způsob dojení spočívá
ve vytlačování mléka ze straků. Nadojené mléko
stéká do vzorné hygienické mlékárny, která opa
třena jest stroji na odstřeďování smetany, na pa
steurisování a chlazení mléka; dále nacházejí 80
zde stroje na čištění a ploční labví. Mléko chladí
ve až k bodu mrazu. K dosažení tak vydatného
ohlasení je mlékárna opatřena zimotvornými stroji.
Tímto nákladným zařízením dociluje se mléka
sdravébo, trvanlivého, vyhovujícího požadavkům
hygienickým, ale cena jeho měla by býti nejméně
dvoj- až trojnásobná proti tomu, 00 Se sa mléko
utrží. Mojiteli nejednalo se zde o výdělkářský
podnik, ale o opatření zdravého mléka pro úřed
níky a dělníky. Nad chlévem nachází se potřebná
zásoba sena, které přímo pod střechu se sváží,
takže možno pohodlně vozem po celé délee pod
střechoa projížděti a píci rychlo avážeti i ukládati.

Podcelýmchlévemnachásí se velká,o ksesklepní místnost, do níž padá mrva s chléva,takle



odstraňování mrvy je velice snadné. Nadbytečná
močůvka hromadí se do prostorné jimky. Úprava
píce děje se v komoře, ješ spojena přímo se sen
níkem. Veškeré práce konají se parním strojem,
který vyvozuje elektrickou eflu a pobání několik
elektromotorů. Při této úpravě podobá se chlév
skutečné továrně, v jejíž nejbořejších míetnost=ch
je: surovina, ve viastním cblévě děje se spraco
vání této na mléko a -ve spodních místnostech
bromadí se cenný odpadek Při chlóvě jsou upra
veny pohodlné byty pro úředaíky a čeleď. Vysoká
Buma, obnášející více než půl milliona koran,
která byla zaplacena za tento chlév, nijak nepře
kvapí odborolka po důklaioé prohlídce této nád
berné, účelné a vz-rné budovy hospadářaké.

Jos. Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.
OM

Sklad vlastní frlněného | bavlněného z
v cenách továrních.

MS“ Pište sl © vzorky! JN
Ručníky: Kapssníky:

č. 860 bílý lněný |1. bílé 1 tet. K 220
tet. 6 K 30 h|1. barevné přezné

č. J. B. bílý Iněný K2%
tet. 8 K40h Kobile

směkkounáprsenkou

1 kus z véby za K2-50
1 8—0) „ . 2.

an |1„ plátěná „450
7801 * jma . 6-50

Prostěradla: | Di; objednávcekošil
č.230 1. IněnéK 250| nutno udati míru
č.290/, „270L » kol krku a délku
©2561. „la, 490 rukávů.

Skladdámskýchláteknašaty!

č. 68 Iněně ,„
č. 766 Ima ,

Školský obzor.
Z brusu nová zásada pedagogická.

Dr. B. Jodl, předák německé voloé myšlenky a
liberál, řekl v pražském německém kasinu v řeči
proslovené na oslavu školských zákonů: „Chyba
liberálního školního zákonodárství byla, žepolo
žilo přílišnou vábu na rozamovou stránku. Dále
žitější nežli obšírná učebná látka jest však duchovní
a duševní propracování osnovy. Kdy liberální zá
kony se tvořily, musili jsme od učebaé osnovy
odděliti uáboženské vyučování; dnes však jest
třeba, abychom do školního programu vložilivy
učování mravnosti. Myšlenka tuto přijal za svou
i morálně-paedagogický kongres, který 8e konal
v Londýně. Jest pravda, že náboženství, které ži
votu našemu dává obsab, nedá se nahraditi žádným
jiným předmětem; mám však sa to, že cíle svého
nejlépe dojdeme tak, vložíme-li do paragrafu ještě
tato poznámku: Učel školyjest výchova mravnía
náboženská. Náboženskou obstarávaly by si kon
fease, mravní učitelé“. — Jak toble vlastně srovnati
8 programem volné myšlenky? Te přece zapovídá
i rodičům náboženský výchov dětí. Jak by však
to dvojaké vyučování (dle Jodlova návrhu) šlo
dobromady, aby se církev s volnomyšlenkářským
učitelstvem navzájem doplňovaly? Kdo jen trochu
o věronce křesťanské přemýšlí, pozná, že věrouka
určuje směr mravouce aže tvoří její základ ; dále
výchov náboženský zabrnuje v sobě zároveňvýchov
morální. A konečně — jakou morálku by chtěli
volní myslitelé vlastně do školy zavésti? Nitaehe
ovakou či soc. demokratickou, která otevřeně praví,
že na udolání človéka z jiného tábora jsou do
voleny lži a podvody? Či by zavedli morálku ma
charovskou, která vůči „spátečníkům“ jeví chuť
k utínání rukou, stavění šibeniček a k pěstnímu
práva? Anebo morálku dra. Bartoška, který od
poračoval pokrokovým studentům vyjídati chlapecké
semináře, určené pro kandidáty bohosloveckých
studií? Napřed by se „osvícenci“ rozhodně musili
shodnoati aspoň trochu na jednotné morálce; pak
teprvo by mobli žádat sa vřadění její do osnovy
učebné.

Dobrodiní volné školy. Ve francouzském
„Universu“ napsal Arthur Loth: „Od těch dob, 00
víra přestala býti ochranou mravů, všude lze po
sorovati vzmáhející se snemravnělost mládeže.
V Paříži jest mravní skaženost mladého dělnictva, co

šlo z obecné Školylaické, hrozná. Hanebnosti, které
před desíti roky ještě byly nesoámy,teď se denně

pocbají S takovou mládeží navracejí se mravyy.Velikéjestslo.Nikdovícenemůšeza
mhuřovati před mím oči.“

Meč dvojsečný. Ti, kteří chtějí vyloučiti
náboženství ze škol, počínají si s badí chytrostí,
poněvadž krvavá pokrokářská inkvisice posud
možna není. Volají tedy většinou obmyaslně,
že náboženství do škol nepatří; nechť si vyačají
křesťané své děti v nábožen.tví mimo školu, pri
vátně. Podívejme se blíž na ono heslo, které se
zdá být aspoň trochu svobodomyslné a jež se tváří,
jako by nechtělo dáti věřícím otrocká pouta a Za
bnati je do katakomb! Zeptáte-li se takového po
krokáře, popřeje-li katolictva tolik svobody, aby
děti byly vyučeny náboženství zrovna tak řádně
jako ve škole, hned farizejsky přisvědčí. Ve sku
tečnosti však výluka náboženství ze školy jest
prvním velikým krokem k stížení nábožeaského
vzdělání vůbec, kdyby se náboženský výchov vy
loučením ze školy nezdržoval, nemařil, přestali by
pokrokáři o výluce té mluviti. Ale — anaží-li se ba
lamutiti lid tvrzením, že náboženský výchov může
zcela zdáraě proapívati i při vyloučení ze školy,
mobli by zase katolíci říci pokrokovým učitelům,
že tedy jiným předmětům by sa podle toho dalo
též zcela dobře učiti | mimo veřejnou školu a že
nemusí svěřovati svoje děti pokrokovému učiteli
k výcviku v tom předmětu, jejž sami dobře ovlá
dají. Hlásají-li pokrokáři, že by dítěti plaě stačilo
soukromé vzdělání náboženské, pak musejí připu
stit, že by soukromé učení zeměpisu, počtům a
tělocviku také stačilo. Cbtějí však ti iišáci popřáti
opravdu rodinám volnost privátního náboženskéh»
vyučování? Jestliže Ibou drze, že jim jejich vědu
(ll) kazí katecheta, pak by přece privátní výchov
náboženský jim vědu „kazil“ takó —Blahosklonné
dovolení, aby rodiče dměli děti v náboženství vzdě
lávati, jest jen lišáckým manévrem z nouze, protože
plné odkrytí pravých úmyslů by se dosud oevypla
tilo. Ale jen pozor! Heslo „s náboženstvím ze škol
ven“ jest rozhodně mečem dvojsečným, který může
ranit zrovna toho, kdo jej v ruce třímá. 8
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Nákladem V. Kotrby v Praze. „Český
slovník bohovědný“ postoupil k 2. sešitu. Kdo jen
zběžně problédne bohatost článků (aoceotus —
adoratio cracis) zde uložených a případnou řadu
ilustrací, jistě dozná, že první náš theologický
slovník je velmi pečlivě založen a předními našimi
odborníky řízen. Články, psané vesměs osvěděe
nými pracovníky theologickými při své stručnosti
vyčerpávají všechnu látku, a připojená bibliografie
na konci každého pojednání případně ukazuje, kde
čtenář nalézti může zprávy Širší a podrobnější.
Českým věcem je tu samozřejměvěnována zvláštní
péče. Svědčí o tom na př. krásné články o Ada
mitech, administratorech za dob husitských atd.
Jest to vlasteneckou a spalu kněžskou porinaostí
našeho duchovenstva, aby vycházejícímu slovníku
bohovědnému věnovalo svoji pozornost a podpora,
tak abychom so mohli ve své theologické litera
taře pochlubiti rovnocennými velikými díly, jaký
mi se vykaznje theologické písemnictví francouzské
a německé. Jen tak ukasuje se na duchovním zá
vodišti véha a rovnocennost, ba i převaha a vítěz
ství národního ducha nad jinými. — „Český alov
aík bohovědný“ pořádají dr. Jos. Tampach a dr.
Aot. Podlaha, vydává V. Kotrba v Praso-IL Vy
bel seš. 1.—2. Na 10 sešitů předplácí se kor. 14
i 8 poštovní zásilkou. — Dr. Al. Kudrnovský:
Splritismus. Beš. 3. Vzdělavací knihovny katol. sv.
46. Za 50 hal. Pořádají dr. J. Tampach a dr. A.
Podlaha. — Ladmila. Sbírka zábavné četby pro
Jid. Roč. XI., seš. 1. a 2. Oldt. S. Kostelecký:
Kaadidát šílenství. Na Ludmilu (ročně 6 knih)
předplácíse 320 K. —Leciná obrázková knihovna
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mládeže. Pořádá V.Spaček. Roč.I., seš. 2.: Zbožná
rodina. Píše V. Špaček. Seš. za 20 hal. — Rejeká
Zahrádka. Časopis pro mládež školní. Ročník 18.
Seš. 7. a 8. Řídí V. Špaček. Roč. předpl. na 10
seš. 160 K. — Rádce duchovaí. Časopis kočžstva
českoslovanekého. Řídí F. Vaněček Roč. 16., č. 6.
a 7. — Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idef
náboženských v českém školství. Řídí V Špaček.
Roč. VIII., čís. 8. Vychází dvakrát městěně za 7
K ročně. S přílobou „Obrana“ pravdy křest. ve
veřejném životě a „Rodinné vychování“; toto vy
chází jednou měsíčně za předpl. 2 K ročně říze
ním J. Šauera z Augenbarga.

Z nakladatelství »Unie« v Praze. Rai
sovy spisy řada II: Pantáta Bezondek. Vypravo
vání o jeho radostech istarostech. III. vydání.
Seš. 11.—17. po 32 hal. — Methodický výklad
velikého katechismu katol. náboženství. Složil ThC.
M. Lhotský. Část druhá: O naději a modlitbě. II.
vydání. Cena 140 K — M. A. Šimáčku sebrané
spisy XIII: U řezaček. Obrázek z opuštěného
světa. Seš. 99 —106. po 32 hal.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Vi
límkova Humoristická knihovna. F. K. Hejda: Pod
věží. Seš. 3—8. po 30 hal. — Malý Čtenář. Roč.
28., seš. 14.—17. Pořádají G. Smetana a F. Pro

ckázka. Vychází dvakrát měsíčně za roční před
platné 2 K. — Vilímkův Jízdní řád pro Čechy.Za 30 hal.

Z nakladatelství J.Otty v Praze. České
knihovny zábavy a poučení sv.25. S Newcombova
Astronomie pro každého. Přeložil dr. B. Mašek.
Seš. 4. za 24 bal. — F. Heritesa sebrané spisy
IV.: Maloměstské povídky, řada II seš. 1.—3. po30 haléřích.

Dobré duše. Moravskéobrázky zeSlovácka.
Napsal Al. Mrštík, II vydání. Nákladem družstva
Máje v Praze za 2 K.

Exhorty ke katolické mládeži škol o
becných měšťanských a nižších tříd škol středních.
Sepsal Ed. Waechitza, přeložil F, Šebestik. Knibovny
Kazatele č. 26. za 2:40 K. Nákladem R Prom
bergra v Olomouci.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá
F Vaněk. Roč. VII, čla. 7. a 8. Vychází v 10
čís. do roka za předplatné 660 K na rok nákla
dem R. Rappa v Pelbřimově.

Ve službách královny. Věstník marián
ských družin českých. Roč. IT., čís. 1. Řídí To
varyšstvo Ježíšovo v Praze. Nákladem Mariánské
družiny v Praze. Předplatné vůbec 120 K ročně.

Cyrill, časopis pro katolickou hudbu po
svátnou. Orgán a majetek obecné jednoty Cyrillské.
Řídí Dobr. Orel. Roč. 36., čís. 5. „Cyrill“ vychází
měsíčně mimo prázdniny desetkrát za rok. Roční
předplatné6K přijímáKi. Kuffaer, farářvPraze VI.
Hudební příloba kč 5. obsahuje mariánské skladby
J. Zelinky a Fr. Musila.

Vychovatelské Listy. Časopis pro paeda
gogiku a kritiku method vyučovacích. Roč. IX.,
seš. 4. a 5. Nákladem Katol. spolku čes. učitelů
na Moravě. Vych. Listy vycházejí měsíčně, kromě
Srpna a září. Roční předpl. 6 K přijímá admini
straoe v Ivančicích na Mor.

Studentská hlídka, List katol.studentstva
českoslovanského. Řídí V. Bitoar. Nákladem Čes.
ligy akademické v Praze. Roč. I, čís. 4. Ročaí
předpl. na 10 čísel 2 K, Administrace: Praha I.
Anenské nám 209.

Časopis katolického duchovenstva. S pří
lobou věnovanou tbeologické literatuře národů slo
vanských. Řídí dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tumpach
a dr. A. Podlaha. Roč.50., seš. 4. Nákladem kn.
arc. knibtiskárny v Praze IV. Vychází desetkrát
za rok, 8 přílohou čtyřikrát vroce saročaí před
platné 9 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný
zájmům křest. charity, zvláště opuštěným dětem.
Řídí A. Hoffman. Administrace oa Král. Vinohra
dech. Předplatné na celý rok 2-40 K.

Přímoří a Dalmatsko. Praktický průvodceo slovanském jihu. Sepsal M. Fačík. Še17 o
brásky, plánem Tersta a 6 mapkami. Nákladem
nakladatelského družstva Máje v Praze. Za 1:50 K.

Kvítka. Časopis katol školní mládeže. Vy
chásí desetkrát ročně. 1 výtisk 60 bal. Roč. I,
čís. 7. Administrace v Praze IL., čp. 505.

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

vá správy o úvěrahodnosti firem obchodních
šivnostafků, jakož i veškeré zprávy soukromé,

OS" provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd. ———



Doporučujeme

AGEJ)X ČSJ KGB X GPIX KPIX

žJan Horák,*soukenník
i v RychnověnadKněžnou Xzasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci 
nejnovějších druhů pravých:

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo=
v zemských.
Cetná uznání zvlášté z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry. x
Též na oplátky bez zvýšení cení

XEPI 89 x 683 X GeDxce Ě

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
Mě jehly ajiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

4 Jan Kalis, zlataíka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
| hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

CSDXČEJXIX

bednáchzvláštní

692XGBD|XIGODX

již třikrát opravený a jak vidno
ještě dosti slušný pochází od

| Jos. Dwořáčka
| w Hradoi Kral. poblíž Grandhotelu,

který kromě moderních eh klobouků má
též na skladě eylindry, jemné zdravotní
měkkékloboukyz plstí a vlny,'slaméné

bouky z prvních českých továren, SPOTLOVNÍ

čepice jak "pánské,lak: chlapecké a dětské.

Vše v nejmírnějších cenách.

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelo) :

přijímá vklady na kníšky

== za 49 až 5%—
úrok ato dle výpovědi.

SMY“Složnílístkynapožádánízdarma."UB

Uhlí z2zžíjskrece nejlevněji. :

(non,
fonografij

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v olektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Pp. sklenářům a zabradníkům
nabízíme sxlo tabulové do pařenišť

Ž4krát?4 cm po 11 h) 10 kg tmele sklenářského

A 24krát30 cm po l4 h Skl26krát?o 3h enář. zaručeně vyzk.
Oem bo diamanty kus za 5 K.

Dodáním
kamkoliv drabou.

K. V. Skuherský,
c. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“.
Přioplných

okaáklišmo ře a

SVÍCE CERÁMOVÉ
pravé voskové

vlastní výroby, přesně dle liturgi
ckých předpisů zhotovené, nabízí

J. Pilnáček,
továrník a cís. a král. dvorní dodavatel

l v HRADCI KRÁLOVÉ. l

W Litomyšli má voskové

l svíce Pilnáčkovyna skladě jen l

„AnnaBraunová
Dolní náměstí.mL

Poznámka: Zárod Pilnáčkůvbyl
již v r. 1888. Ordinariátním listem nej
důstojnější biskupské konsistoře v Hrad

a ci Králové veledůst. duchovenstvu k ná

u knpu oltářníhosvětla doporučena v roce

a

MN

—

1908 Jeho Biskupská Milost osobně Pil
náčkovu továrnu Svou Vysokou uávětě
vou poctíti ráčila, a co nejohvalněji ©
zařízení téže se vyslovila.

O900000000000000000000000

Nejlevmější nákupní pramen
veškerých příprav

aozdobprošvadlenya krojší,
kučšokých kolárků a náprsomek

Fejgi 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice.

Prádle — Nákrčaíky — Deštaiky.
Šle — Kapesníky — Rukavice.

Šačrovačky. —
Výhradní prodej „Triumfaly.“

9000000000000000000000O0000000C000000000000

© o900000000000000000000

takbílýjako prádlo,jemuž
přidándo vyvářky

£SAPODIT s
svůní fialkovou.od firmy
JOSEF JELÍTEK, HYDLÁK
V HRADCI KRALOVÉE'

[> Plšteslocenu:

doporučuje se uctivě el. patronátním a veledůst.
farním úřadům.

Provádí veškeré práce v oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových čest atd. dokonale a slohově
Odborné a bodiivé opravy, zlacení a polychro
mování oltářů, soch neb uměleckých památek
s plným zřetelem na původní sloh. Opravy a vý
zdoby pomníků a soch vemku se nalézajících. Vše
s mnohaletou zárukou. Rozpočty, nákresy atd. bez
platně. Mírné ceny a solidnost závodu dosvědčují

četná písemná uznání.

Vlastní dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů
atd. Sklad uměleckých výrobků, velký výběr obrazů

a zrcadel.

WB*Založeno 1801. i

Pozor! | Zbytkyl
12 m damašku růž., modr. neb červ.

prouba s bílou.. . .. .. .. . K 960
20 m sefírukošilovébo . ...... K 8—
80m „ atového . . . .. .... K 12—
40m —„ různě sdružených . . . K 16—

edině náchodeké výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou proti

dobírce zasílá

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

kásku franko bes závaznosti koupě.
Vše 00posílá posvěcené. Práce ruční.

« jako :

AE TJků, pratřakůnárrmkPek) o řetěsů
» W, jídelní náčiní zestříbra pravého

1 čínského vědy na skladě.
Stará slate, vbříbroa drahokamykupuje na nejvyšší ceny

JAN STANĚK,paolěacisolour

Praha I., ul. Kareliny Světlé, neé a.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujeui dopo

Pmějti veškeré kostelní nádoby s
náčiní A to: monstrance, kalichy,

cibáře,nádobky, ténky, pacifikály,
tvícny, lampy, telnice,kropenkyvýroby, předpisůmatd. svd v

církevním vyhovující. Staré před
ně opravuje v původní inteaci! a
v ohnizlatí a stříbřínebo protido
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u

jE



] ©mem BE

strany katolického praktick á j k | = TADLÉUDlidu w Čechách

8%o 2 listechdostatilzeza6 h - Mxí n

v Biskupské knihtiskárně = © 72velo osy nabízíG A a spolkow
v HradciKrálové. V S i v provedeníuměleckémdoporuO“ a o Cy E čuje přicenáchnejpříznivějšícha

zlatník a stříbrník,

přísežný E. p L
soudnízualeca odhadce ah úlů,Nejlepší sukna, v Hradci Králové.

moderní panské i dámské látky a slalých, stříbvných obvo 8 a c. a k. dvorní fotograf
potřeby krejčovské hodinvšehodruhu. Hnejlevnějikoupítev prvnímryzečeském, radec Králové.

osvědčenémvolkozávodě Prodej se zárukou. (Adalbertinum).Lužný A Trlica w Brně,
mkTeltitonm,čs.90,mhTaliu. č A. (© Z M "U

Skvostné veorníky zašleme na požádárí
zdarma a vyplaceně ponze na mistry krej
čovské. Žádejte je proto všdy u svého mi

stra. Uspokojí vás v míře netašené.

Zbytky
ka věemu se hodicí máme atále na sk'adč.

Jen umělecky pracovanéSOCHY*; 1 ostatn
zařízení chrámové

—= levně provádí ———

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

absolrent c. k. odborné Školy sochař. a řezbář.
: , Biskupská knihtiskárna.

Nikdy nechybíte, DOAUNÍLBEKV HUDEKULNE. -|

optáte-lisenaněkolikamístech, J osefa Mi | ku Ice
srovnáte-li ceny a jakost,

(dodavatel J. E. ndp. biskupa)
když si zařizujete byt, chystáte výbavunebi když odborný závod pro veškerékupujete jednotlivý kus

kostelní práce pozlacovačské, řezbářské, malířské atd.

nábytku čtkoberce Vera eranovádoporučuje se uctivě vld. duchovenstva ka provedení veškerých

záslon a čehokoliv, co ku zařízení bytu přísluší.

v obory tyto spadajících prací.B"
Dopište ještě dnes

o naše vejnovější ilustrované cenníky, nákresy a na oltáře, kazatelny, boží hroby, křížové cesty atd., zhotovoji

Mákrosy a rozpočty

rospočty, přesvědčítese, že úplně bezplatně, bez nároko k objednávce.

HRekonstrukoe a opravy
oltářů starých provádím co nejsvědomitěji, o čemž vvědčí četné

doporačení vld. dachovních.

Založeno r. 1999.

budete překvapeni,
jak veliké výbody při nákupu Vám může poskyt
nouti

Ad. Novolný A SUL,
urárananábytok6kde Záložna v Hradci Králové

a v Týništi n. Orlicí. 1 (založenaroku1862)

Vlastní výroba dětskýchkočárků, == přijímá vklady a m—————————sb Nejemnějšíanejvroséjí s“ 4 až 4AJ

dě dětské vozíky dle výpovědi ode dne vložení do dne vybrání.u velkovýrobce firmy Vklady možno Činitíipošt spořitelnou.
kA Jos. Ježek, Složní listy ochotně a bezplatněse vydají.
DĚ Žádejte cenmiky. Půjčky na hypoteky a úvěry stavební

, 1 : s úmorem libovolným. U

Mk L Ořýbanéhodřeva f Půjčky na cenné papíry a skvosty.| ř
Půjčky směnošnéna úvěrosobníneb sručiteli.

Židle z ohbýb.dřeva Křeslu bonpací í J Eskontují se směnky a účty obchodní i živnostenské.
v různých úpra- od ka K 0—
vácbuod K 370 Křeslo i P 9- Členům možno prostřednictvím záložny zaopatřiti si výhodně na libovolné

čšák Křesla oa šroubo © u splátky jakékoliv losy.Stojanya věšáky od... K 19— u
z ohýbaného Sedátkanašronbu Po každém tahu obstarává čenům svým bezplatně DUdřevaod K 0— od... K12— revisi losů.

a jiné, v nejmodernějším provodení

WW m v cenách nejlevnějších 9% Úřadovnynalézají se ve vlastnich domechna Malém
usbiný vefkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Mndřišekáutlee 1:

náměstí čís. 117-8.

Záložna podléhá 6 revisi „Jednoty sáložen v Čechách“ a byle
pod vidována roku 19081905, 1907 a.1908. 7R



Předplainí na čtvrt roku 8 A50h
> na půl rohu gk — AČíslo 22. |

Vůz syna Heliova v mrákotách
a bahně.

I avážlivější vzdělanci smýšlení proti
katolického chytají 8e za blava při nynější
masopostní honbě za protikřestanskou Macha
rovou antikou (8tarořímskými a starořeckými
směry kulturními 4 sociálními). Masarykoveké
pokrokářství také nikdy se tolik nezesměšnilo,
nikdy nezlebčilo tak svoje „reální cíle“, nikdy
veprojevilo tolik svoji rozkladnou, negativní
činnost, nikdy nedokázalo tak křiklacé kome
diantství jako při elavnostuí jízdě syoa Hali
ova. „Čas“, který dřív káral každý silnější
výraz časopisů jiných jako hrubost, který pc
okazoval na Masaryka jako nejvhodnějšího
vůdce národa, pěje nadšené bymny na básníka,
který ze všech českých básníků dovede sou
časníkům aspílati nejsurovéěji a který kope
bezohledně do toho, co Masaryk schvaloval a
národu odporočoval. Masaryk s chytře líče
Dou skromaostí se nazval učedníkem Ježíšo
vým, jeho intimní přítel Machar píšeo Krista
s jízlivým pohrdáním, posmívá se lidem,
kteří ještě Krista ctí. A přitom ještě „ačedník
Ježíšův“ místo vážného protestu dále Machara
chválí.

Masarykovský tábor div že necchraptěl
voláním po vývoji, neustálém pokroku, Machar
zas velebí poměry, jaké panovaly před tisíci
letím a které odsaozovali sami inteligentní
pohané.

Socialisté křičí po volnosti a rovnosti,
masarykovský tisk uctivě jim přizvakuje,
třebaže ví, jak ti hrozní ovobodomyelníci za
vádějí „svoboda“ častým otloukáním lebek
protivníků. Machar 8e s rudými bratříčkuje a
při tom chválí na výssst dobu římského otro
kářství, kdy život člověka mosolně pracujícího
nebyl ceněn výše než život zvířete, kdy děl
bíkovi nepřiznána ani desetina těch lidských
práv, jaká jsou nyní dána těžkým zločincům,
sedicím v kriminá.e.

Masarykovské tiskoviny projevojí veliký
despekt vůči militarismu, tváří de, jako by
horlivě pracovaly ke kýženémo věčnému míra;
Machar chválí dobu, kdy tisíce ubobých zotro
čených gladiatorů byly boněny k vzájemnéma
vraždění za velikého potlesku smetánky římské
inteligence. Chválí dobu, kdy zpopný milita
rismas dostoupil vrobolu, kdy klidní sedláci
byli vyháněni ze svých usedlostí, aby jejich
polnosti byly darovány komiením vojákům.
Bůh nás chraň před tou dobou římského im
peris (císařetví), kdy nafonkaní důstojníci se
sazovali a pastolovali, škrtili a hájili římské
vládce dle libosti! Je-li Macharovi krvelačný
obmezenec Nero LěčÍm větším než onen křesťan,
který rázným sakročením překasil krcavý zá
pas gladiatorský, měli by dokázati ostatní
masarykovci, že jim zbyla aspoň špetka vol

-ného emýšlení, svobodného úsudko. proti
katolická zavilost s nich dělá otrocké sluby
všech protikfestanských frází.

Slyšíme-li, jsk Machar sa potleska pře
vrací na roby odůvodněné historické úsudky
předních uvětových dějepiseů všech konfessl
(i nevěrců), seznáváme-li, jak chválí to, co
sam! pohanští osvícenci věku antického (na
př. Cicero, Tacitus, Sokrates) s roztrpčením
odsozovali a řezavon kritikou etihali. tážemo
se v údivu, proč vlastně pokrokáři tolik vo
lejí po zřizování škol, proč křičí, aby histo
rické nestranné bádání kvetlo. Ano — proč
'kladoa pokrokáři tak veliký důras na src
bodnoa oniversitní vědu, když náhle tleskají
člověku, který se přímo mívá výskamům
univorsitních odborníků, uteří sešedivěli v dů
kladném stadiu historie? Naš jen jest tedy
potřebí vysokých škol, kčemu slosží vědecké
cesty historiků, k čemu jsou t odborně vsdě
laní pokrokářští profeesoři historie, když

"Machar svojí emělou fantasií dělé přes jejich
"řádky silné Škrty? Lijé, kteří div se meamlu
vili velebením vysoké vědy, posvou si k histo

"rtoké přednášce člověka, ktarého bysal Ms
saryk nonazval dějepiscem.

Hej, styďte se všichni pokrokoví bisto
rikové! Vy všichni dohramady po veliké práci
neačinili jste tak veliké objevy, jako neodbor
nik Machar! Zač ta vaše práce stála? Jaké
jste si to dali vysvědčení, když jste „objevům“
Macharovým tleskali? Soad jste chtěli svým
potlexxem potvrditi bankrot pokrokové vědy?
Vy, kteří dobře víte, jak Machar dovedl směle lháti
o lidech dosud šíjících, snad byste mohli pochopiti,
Še o poměrech a lidech, zamiknuvších před lisíci
letím, lše se ještě pohodlněji a že doba tak vsdá
lená jest vděčnějším, povolnějším předmělem k u
kojení famatické lhavosti. A přece tolik tleskáte!

Dejme tomu, že by začal chváliti katolík
patolízalské stvůry římského imperatorského
dvora, které dle Tacita nejprobnanějším způ
sobem si pomáhaly k výnosnéma postavení.
Dejme tomu, že bychom chválili urozené řím
ské otrokáře, kteří si vydržovali chlebařské
sofistické filoscfy, uúmějící každ.u zvrblost
svých chlebodárců ozdobiti ornamenty na
rychlo sestavené filosofie. Dejme tomo, že
bychom chválili bezcítné, marootratné předáky
starého Říma, kteří masem zotročených děl
níků krmilirgby. Mrskali byste nás bezobled
ně a poštvali byste proti námpluky sociálních
demokratů. Ale ani jedinou lež syna Heliova
rázně nezakřiknete. Toto ostudné chování, to
modluření, které dostoupilo nejvyššího stapně
právě ve chvíli, kdy volné rnyslící pokrokář
měl rázně protestovati proti mrzačení vědy,
ukázalo vaši charskternost, vaši „toubu po
pravdě“ v plném svétle. Propadli jste ve
zkoušce pokroku nacelé čáře; nyní vidí každý,
že vaším předním cílem jest akojení protikřes
fanského vzteko, při němž házíte vědu na
smetiště.

Obnova antiky ve Francii.

Machar se vyjádřil: „Kde moblo dnes
lidstvo být, kdyby místo jedu z Jadey přilo
žilo k ústům duše třeb: jen pohár Mark Au
reliovymoudrosti!“

Podle téhož Machara aai nevíme, jak jsme
prý oloupeni zánikem antických poměrů| Pc
divno, že sami učení Římané rádi z té antiky
prchali a že sami pohanští inteligentní déje
pisci dávali svým římekým krajanům za pří
klad mravy některých barbarských národů
(také pohanských), které ještě oebyly zkaženy
kaltoron římskou. Aby se nehorázné zpátečai
ctví Macharovo ještě lépe poznalo, připomí
náme, že obnova antiky v širokém rámci prc
váděna jiš od jiných bezvěrců — za veliké
revoluce francouzské. Celé to tažení skončilo
hrozným fiaskem a velikoa komikou, až ee
původci toho „krásného obrodu antiky“ do
duše. styděli. Všecky životní poměry chtěli
fanatičtí demag gové ve Francii naraziti na
formu antického života (ovšem otroctví za
vésti zatím nobodlali). Páchány antické ko
medie, až vlasy rozumným lidem vstávaly.

Professor Guóroult vydal sbírka státních
ústav Spartánův, Athéžanův a Římanů, která
byla pozdravena od jakobínské vlády jako
„vznešené evangeliam zákonodárců.“ Dosmou
lios chtěl zavésti republiku dle vzora římské

Vláda se rozhodla dle násorů Aristotelových
Da stejnoměrném rozdělení pozemků; dle pří
kladu Athéňanů. roshodnoto, že mají rodiče
právo děti pohoditi; roshoduuto, še „despotí
emus manželství" masí býti zročen — zcela
ve smyslu aotiky. Zavedeny hry a závody dle
vzoru her olympských a hostiny dle vzora
Spartánů. Zbodován amfitheátr. Závoděno bě
hem i sápasem dle gladiatorů římských. Re
formátoři vzpomněli si náhle, že Bratus, Scae
vola, Scipio nenosili paraky. Proto pryč s níl
Zaváděn římeký a-řecký kroj. Jiš r. 1798 ob
jevili se zákonodárci v togách, splatých na re
meni. Francoszská řeč husté promítena výrazy
řeckými a římskými. Občané a občanky rychle
sačali si dávati jména Focká a římaká. Vkate
oblumo republikávském byla bohem přiroda,
sákladní aatoritou „oxrchovaný člověk“, obo

rem všeho jednání „šití dle přírody“ atd., atd.
Zkrátka franconsští bezvěrci už před sto lety

Inserty se počítají Irvmě.
Olmova vychází v pálek v poledne.
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se činili ve smysla Macharové. Apřítom vraž
dili ve jmíáno svobody jako šílení. Ovšem
dlouho ta renaissance trvati nemohla. Zpáteče
nické bláznění přivodilo strašcé škody hmotné
i mravoí; lidé přicházeli o zdravý rozum. An
tika odh.zena. A ti, kteří stále dřív provolá=
vali „smrt tyranům“, oajednou jako poslušná
kuřátka poddali se vládě tyrana Bonaparta,
moderního vojáka.

Proč jenom nyní nechtějí Francousové obno
viti to, co před sto lety končilo u mích rychlým
krachem? Všdyf | jim „černá příšera, hydra
klerikalismu, jed z Judey“ ami trochu nepřekáší
nyní obrodu antiky! A jsou přece ve Francii
velicí učenci, kteří aotika zoují o mnoho líp
než Machar. Proč jenom nynější strašné bo
láky franccnzské republiky nechce nikdo ho
jiti balsámem antiky? Poněvadž vládnoucí
francouzští bezvjrci při všem protikatolickém
fanatismu zachovali si přece částečné rozum
a rozvoho.

Vždyť sama Francie v dávných dobách
jako soočást říše Římské hřála se na sytých
paprsacích antiky. Proč nechce nynější repu
blika vzkřísit antický život? Proč o ta antika
nestojí teď ani zednáři římští? Ti ji přece mají
stále před očima a rozumějí jí líp než Machar.

Projevy nekatolikův o antice a křesťanství.
Sám pokrokář dr. Chalapný napsal spis,

v němž pádojmi důvody dokaznje, jsk Ma
charova znalost antiky prozrazuje veliké me
zery a odsazuje pádnými vývody jeho pří
Jišnou láska k té době šlechtické bezcitnosti.
Spis dr. Chalapného „Antika a moderaíl život“
praví (oa str. 18) o Macbarovi: „Chodí Ří
mem jako školomet archeolcg: chodí, pláče,
vzdychá u modlí se nad každým kusem ka
mene v areně a i jinde („vy svaté mramory
řecká“), ale nemá jiskřičky citu pro lidi, kteří
tam byli štoání na smrt pro kralocávli břicho
páskův a lusy „nejosdělanéjšího mároda.“ Cha
Jopný dokazuje, že si svykáme na základě au
tické četby vidět antické lidi v nadživotních
pósách a v bengálové záři, kdežto ve sku
tečnosti měli chyb až běda. „Předvádí se nám
několik největších, výjimečaýob velikánů těchto
nárudův a navykáme si věřit, že tyto ojedi
nělé vrcholky neb i výjímky jsou typickými
představiteli prostředí. Jaký nedostižný pocti
vec byl Aristides, a jaká báječná byla doba
takových Aristidůl — myslí si zbožňovutelá
antiky.

Jenče „doba Aristidů mikdy meeristovala,
Aristidesbyltakovávýjimka,Bedostalažsvláštní
jménosa to —še klassickýnárodho vyhnalsvlastí
fen sa to, šebyl poctivec... A když si připo
moneme, jk opravdu klassických mičemáv a
darebákůvsešlov amtice,copak ješlě s neko
nečnosti božské antiky sbude?“ — A co umění?

Antická socha Apollona Belvederského
má dokonalost výjimečnou, jíž nedosahuje ani
deset jiných výtvorů řeckých .. . Každý nad
Šenec žasno nad jiným městem a tito „svoje
názory promítají do minalosti těchto míst. P.
Machar ma př. mohl chodit Římem se savřenýma
očímuabyl by napsal Řím“ stejně; nenašellam
nic nešli ike: (smyšlenky), které sí tam s sebou
přinesl uš s Vídně. Ve skutečnosti am'ika jako
celeknaprosto není vsoremprokulluru moderní a
vůbec| pro kleroukolé jinou.“

Řecký smysl umělecký byl partikalářní
(jednostranný, částečný), velice úzký. Raoře
nalisen řecký měl neblahý vliv i na antickou
tvorbu uměleckou. O tom vapsal pokrokář
Šalda r. 1897 v literárních Listech: „Při vší
barmonické dokonalosti a jednotnosti je přece
does ta harmonie pro nás mrtvě klidná...
Teprve tváří v tvář této mrtvé kamenné bel
monii, chladné, tuhé a těžké... cítíme, jak
náboženství bolesti, křesťanství, vmiklo do
naší krve, sjemnilo 'a differencovalo (roslišťlo)
naši představivost, citovost i obresivost...
Poznáváme, jak prodauševnělejší je stoderní
typ, jak voíternější a bolestnější. Ano, ses

Hil se, ohromně rozšířil pojem krásy proti
antice.“ (Tai tedy naponl vám veliký:přítel
Macharův. Posa. red.) :



Dále poukazuje dr. Chalopný, že ty
lokým brdinou starých Řeků jest probnaný

Jišák Odyssens; Římané prováděli heslo:
Účel avětí prostředky. V II. století před Kr.
Řím tak nízce klesl, že africký barbar Ju
gortba na zákledě dlouholetých zkošeností se
výjádřil: „Prodejné město, zralé k zahynutí,
kdyby ee našel, kdo by tě chtěl koupit!“

Protestantský dějepisec Mommsen napsal
(v Róm. Gesobichte TII., 164). „Římská republika

sah nikoli sevním násilím, nýbrá vnitřním ú
politickým, mravním, nábošenským a lite

rárním a ustoapila nové monarcbii Caesarově.
V tomto ovětě, jak jej Caesar nalezl, bylo
moobo ušlechtilého dědictví zašlý h (tedy za
šlých! Pozn. red.) století a nekonečné množství
nádhery, ale málo ducha, ještě méně vkusu a nej
méně radosti v šivotě a se Šivota. . . Jitřol čer
vánky se nevrátily, dokud nenastala noc úplná.“
Tak napsal učence, kterého sám Machor prohlásil
sa nejlepšího malce Říma. Proč jen Macbar to
díž neotiskl konečný, zbuštěný úsudek Momm
senův, který jest výslednicí obrovité, dlouho
Jotá práce onobo dějepisce? (Bezpochyby Ma
char z velikého díla Mommsenova četl jenom
něco sem tam — a tak noaběbl. Pozn. rad.)

-| Zoamenitý filolcg a nadšenec pro aotiko
Nebeský napsal o antickém Řekovi: „Věděl,že
bohům dána blaženost, lidem ale svízel a strast.

Nejlepší ma světě jest nebýti narosenu, a potom
přijde hned: brso umříti. Koho bohové milojí,
ten omře mlád. Na světě není nic strašnějšího
a bídnějšího než člocěk.“ Dion Chrysostomos,
miláček císaře Trajana, napsal: „Je pak toto
místo, které jmenujeme světem, žalář krotý
od bobů zrobený, plný výparů morových.“ (Ta
kové tedy byly radosti z pozemského života i
n pohanských vzdělanců dobře postavenýchl
Jaká byla teprve elast ze života u tehdejších
ubohých otroků? Srovnejme s těmi pochmor
nými názory jásavé city a naděje, které se
v erdci křesťana ozvou při slavnosti „Vzkří
Šeni!*) Antický filos<f Solon řekl, še nikdo
z lidí živých není šťasten. Dále d«kazuje dr.
Cbalopný, jaké hrozné pověry a kratosti vládly
v době antiky, jak přední myslitelé pobanětí
představovali zoufalou skupinu atd.

Zkrátka dokazovati Široce, že antika
při červáncích křesťanství sestárla a se vyšila,
že netěšila, že plodila hoofy zoufalců, bylo by
nošením dříví do lesa. Vídyť samo radé „Právo
Jida“ opravilo Macbara, dosvědčojíc, že pře
chod zantiky do křesťanství značil přirozený
vývoj, že křesťanství dobře odpovídalo ideál
ním toohám lidi, kteří v antice nemohli na
Jézti uspokojení. A teď si všimněme, co řekl
Machar v Hradci Králové: „Proč se díváte na
antiku stále ještě, jak vám ji líčí potměšilí
páteři, splašení básníci, sentimentální filosofové
a nekritičtí malíři ?“ — I ne, Machare/ Rosumní
lidé dívají se ma.amliku tak, jak ji kreslí skušení
smalci, odborní učenci 1 nekatoličtí. Platí-li justa
mení a přání některého řanalika víc msš skutečná
věda, pak ovšem by váš údiv měl cenu; nechť
věsk přitom masarykovská družina pověsí na
hřebík všecky svoje fráze o důležitosti blabo
kého vědeckého bádání, pokroku, osvěty!

Palacký proti Macharovi praví (v „Ději
nách“ I U. vyd., etr. 10): „Císařský Řím...
sestřediv veškeru veřejnou moc a vůli v jedné
hlavě, udusil konečné všecko samostatné vyvíjení
se ducha, všecku samočinnost a nost, jak
jednotlivých osob, tak i celých obcí i národů. Pa
novník, aníživ sám vše mímo sebe pod důstojen
ství člověka, nemohl však sám vebe i pr
tomkův svých achrániti práva přírody a zba
viti křehkostí lidských. Všeobecnévysílení a sa
hradní, ochablost na ičle i na duchu, byly nevy
bnutelné následky onstřednosti ©přepiaté a
mpohověké, a konec všeho nenchranný pád
říše římské. Jediný jen živel v ní měl tolik
síly, že odolav všeobecné záhubě, zárodkem
stal se nového život+; so bylo náboženství kře
sfanské.“

A sám dr. Drtina napsal, že křesťanství
eslo světu spásu, lásku k bližaímu, že kře

sťanská morálka jest vyvýšena nad morálku
řeckou. Poukazuje na to, jak křesťané i ne

r milovali,dodává: „Takovéúčinkylásky

pro ni jména.“ Starověká štědrost sledovala

„jediný cílsobecký, povenáni sama sebe... Křesfanství působilo a vtělovalo s0 vo
moohá zřízení humanitní... V uskutečnění
křesťanské lásky k bližnímu bado vlastně také
uskutečněno vykonpení lidstva, po němž sta
rověk tonšil.“© ©

Který masarykovec má tedy pravda: sda
Machar, který velebí „helénský jas“ a nazývá
drso křesťanství jedem a Judey, či Drtina,
který v tom „jeda“ vidí hojivý balsám? A co
říci komediantům, kteří chválí Machara i
Drtinu zároveň, ač s těchto pokrokářských lidí
jde kašdý zcela jioos cestou přisvých zásad
Bích vývodech? Af ještě přijdou pokrokářští
kojklíčí tvrdit, še chtějí šířit vědecký názor
Jivoteí! Strasou masarykovskoa vyceporán
sástup zavilých fanatiků, ktořís moslemínskou
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omezenost kývají ko všemu, co podpaloje
jejich protikatolický vztek. Těm můžeš na

mlarití proti církvi všecko. Přivedešje ksměně
„přesvědčení“ třebas dvakrát ročně, jen když
posypeš výrobek pokrokářské kochyně hodně
„protiklerikální“ paprikoa. A takové kotrmelce,
tak křiklavé znehodnocení vědy pácbají Jidé,
kteří odvašejí se zároveň s noslýchanou drustí
tvrditi, jak jim jest drahé nestranoá věda!

Proč tolik zanedbané mládeže?
u

„Jen více vszdělání“, volalo se věnde a
volá se i dnes. Cholle pozemského ráje u štěstí
ubodí, jakmile vzdělání pronikne do nejpo
elednější chaloupky nejmenší vesničsy, To byly
8 jsou snad j any v mooha hlavách bes očí a
bez uší. Jak viděli jsme předešle, jedaostranaé
vzdělání, jež na srdce a vůli zapowminá, ráje
Dazemi navyvolá; naopak zjedoá peklo „Kdyby
pravdou bylo“, píše zmíuěný Nicolay, „že nedo
statek nutného učení je příčinou všeho zla,
musili bychom dospěti k těmto dvěma soci
újním důsledkům: 1. mravní čistota v kraji, kde
učení není na tak vysokém slupní jak) veměstech,
je menší; 2. ciť povinnosti u šeny musí býti slabší
neš u muže, který více studuje a duševné se
vadělává.“

Je tomu ta? I tu zkošenost náspoučuje
o opaku! Města, v nichě čkolství na tak 7y
sokém stapní je, kde tolik výborných sil na
školách působí, kde tolik příležitosti ku vzdě
lání, a jichž obyvatelstvo jest jen menší částí
obyvatelstva země, vykaznje a vydává téměř
polovičku obžalovaných: 3:1. Statistika dále
stanovila, že žena asi čtyřikrát méně se do
pooští přečinu a šestkrát méné.zl čiou než
mož! V jednom čtertstoletí z 5000000 pře
činů přichází jich 4000.000 na muže: Co ae
zločinů dotýče, jichž maži se dopastili — prů
měrně vzato — přichází jich 84 nu sto, u žen
však jen 16 na 100. Ze 7570 sebevrahů pak
jest 5960 z mažův!

Odkud tento zjev? Přemýšlejme a dospě
jeme notně k důsledku tomato: Důvod tohoto
zjevu je v tom, že děvčeti i podnes dostává
ee výchovu, chlapci jenom vyučování, Děvče mívá
více erdce než rozum zušlechtěno, u ohlapce
pěstí se více a snad výhradné jen rozam| A
i když soad žena přestane na výchoru, jehož
se jí z mládí dostalo a nezdokonaluje ho, ne
doplní ho, přece trvalý a hluboký dojem tohoto
výchovu ge o ní neztrácí. Ona vyrůstá — di
dobře Nicolsy — neznajíc sofismu falešného
filosofs, neznajíc paradox (protimyslných do
mněnek) řečníka, neznajíc Smmělostia odváž
nosti polovědy| „Ea molieres tenent semper,
gose prima didiceroot (To podržují šeny stále,
čemo se z mládí naačily)i“ dí jistý autor.

Mysleme jen na Aspasii, Alžbětu, Kate
řinu a jicé ženy, a nebudeme moci připustiti,
že, jak se tvrdí, nevědomost srdce žony kasí.
Ženy tyto nebyly nevědomy, rozamorě saned
bány, a přece erdce jich bylo plao uloby,
bříchu a nepravosti! Ženy tyto byly příliš vy
učeny; jen ardce jieh bylo zanedbáno| A jistý
satyrik proto nedí nepravdu, míni-li: Žena,
která je velmi dobře vyučena, je často jen
velmi moc vyučena. Volnomyšlenkáři proto,
dobře vědonuce, jak věda vnáší skepticismus
v lidské srdce, aby získali ženy prosvou pod
kopnickou práci, enažili se a snaží, aby vycho
vatelce lidského pokolení, reipublicaesalus aut
damnum, jak dí Seneka, plníce dacha jejího
všemožnon vědou a pavědou, v erdce vrhli po
chybnost. Není to sad nejlepší a nejjistější
prostředek, v koření utlumiti a udositi nábo
ženský cit?

Tak přeopává se dnes nejen rozumchlapců,
ívek všemožným věděním, tak

"počíná se dnes -ij u budoncích čen a matek
srdce zanedbávati; a důsledek toho bude, že
skepse (poohybovačnost) rozešere | náboženský
cit ženy a otřese posledním pilířem křesťan
-ského a náboženského výchova a rodiay. „Běda
době,v níž cif vsrdci matkya šmy ustoupí
suché vědě; kdy místo, aby dle plána božské
prozřetelnosti byla maži intimní zprostředko
vatelkyní Štěstí a mracnosti, bude žena pro
své dítě jen vychovatelkou a pro svého muše
jen opolužákyní . .! Od té chvíle bude rodina
ezistovati jen dle jména“

Proti našemu tvrzecí, še učení nevycho
vává, tvrdívá se rádo toto: „Důka:, še učení
mravně působí, je tím podác, že ze 100 slo
čineů jen 2 nebo 3 navštěvovali vyšší školy.*

Prosím, to má býti důkaz! Naivní lidé
dají se na něj ohbytiti. Celý ten důkas mé tolik
ceny, jsko kdybych řekl: „Na 100 zločinců
přichází jeden brbáč a dva jedacocí; na 20
sločinců jenu 8 spětílců a 1 ošdvobozený tre
tanec. Naže, jednvocí — dle této |.fiky
spětilí a trestanci jsou mravnějšílidí ostatníchJ

Nojeoa vzdělanci a očení jes menšinou
ve společnosti a to menšinou prau a?
Poněvadě jevu jen slomkom maličkým společ



postí, musí i zločiny, jež 06jim za vínu kladou,
býti daleko řídší než zločiny, jef se n lidí
ostatních přibázejí. Vetměme mazdařbůh sto
lidí ve společnosti a počítejme, kolik je mezi
nimi těch, kteří mají vyšší vzdělání! Je-li tadíž
kategorie nevědoucích, neučených stokráte
větší než kategorie očených, pak kategorie ne
učenýchmůžei míti otokráte více delikventův!
Chyba děje se tu v tom, že ta usnzujeme,
jako kdyby učených a neučených bylo poměrně
stejně na ovětě. Pa. ovšem můžeme dojíti
k tomuto tak falešnému závěra! Ostatně ne
smíme zapomenouti i toho, že vyšší stadio
dávají základ a příležitost k takové finsoční
situaci, která vylačoje většinu oněch pokušení,
jimž cbuďas tak často propadá.

Všimněme si ke konci jen krátce obec
ného školství, všeobecného a lidového učení!
Tote učení je nejrozšířenější, a právem, ježto
je i nejdůležitější. Ve Francii na př. vr. 1826
bylo 30000 škol; dnes má jich Francie asi
80 000. Vyačování dostává se tam todíž kde
koma dnes; jeť přece škol skoro 3krát tolik
jako v roce 1826. Nuže — jak atují to s mrac
postí mládeže Francie? Odvážíme se říci, že
mravnost franc. mládeže vzrostla? Toho 84
dnes nikdo tvrditi neodváží, kdo jen statistická
data o této věci měl před očima. Před30 lety
bylo v Paříži průměrně 6—6 mlad;ch zločinců
ve utáří 16—20 let; v r. 1880 bylo jich již 70,
v 1895 již 85, v 1898 již 120, v 1900 již 140!
„A kdo mohl by popírati“, píše Nicolsy, „že
ještě nikdy ohavné zločiny cebyly tak často
páchány mládeží, jež požívala vyššího učení,
daleko častěji než mládeží, jež poživala jen
učení obecných škol?

Moderní lidé volají etále po faktech.
Ejhle fakta, fakta nepopěrná a brůzná. A co
s nich plyne?

„Co od slého odvrací a zdržuje, lo nejsou
vědomosti ducha, ale cífy srdce. A ly pěstí nikoli
ačda, ale náboženství.“ V. L.

UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY
KRNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropakých jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví
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Volné listy,
Povaha šivota šivočišného.Vídeňský „Vater

land“ dne 17. dubna dotekl se předmětu, který
často od materialistických darvinietů jest prc=
jednávác a který by mohl býti označen otáz
koa: mají-li zvířata rozum či nikoli Kdo bez
určitých vědomostí pročítá Brehmův „Život
svířat“, nemůže býti ani obvilko na pocbybách,
že zvířata skutečně rozam mají. Brebm vy
pravuje takové věci, které napiňojí úžasem a
které překvapují. Pamatují se, še čta jako gy
mnasista dílo to, nevědomky ablišoval jsem
zvířata 8 člověkem a podkládal jim myšlení a
oítění lidské. Podoba zvířat se mi ztrácela
s myslí a měl jsem jen na zřeteli jejich život
duševní, tedy to, co jest právě základem a
podstatou bytosti, kterou nazýváme člověkem.

Tomuto kouzelnému vliva rozomějí dobře
materielisté a neopormíjejí nikdy vymyšlenými
doklady lehkověrným lidem Gesilovati běžné a
povrchní mínění, že mezi duševním životem
člověka a zvířete není podstatného rozdílu. Ta
kových nesvědomitostí v pokrokovém a mc
derním životě páchá se ostatně dnes mnoho.
Mnozí svobodomysiní jak tak názorů takových
6e semocnivše, se sebevědomé výše dívají se
s pobrdou na život náboženský, ač, nemohouce
a neumějíce proniknoatí k jádro svého, jak 60
domnívají, lepšího poznání, ve hlavách mají
vše velmi zamiženo. Mnozí tak zvaní vědečtí

vůdcové nesprávnými názory svými očkojí splečnost lidokoa neustále, předkládajícevejména
vědy smyělenky, ke kterým jest dvou podmínek

potřebí : předně emělosti, ba často drzosti kaProalovení a sa druhé daševoí lenosti se strany
obecenstva,které- takové pohádky přijímá za

málo oraženo.
Jenský professor Ziegler na příklad tvrdí:

„Kosdil mesi daší lídskca a svířecí, či jinými
slovy názor, že člověk má rozum a zviře jen

ud (instinkt), pochodl z ofrkevolbo učení a
Jest hlásán takovými spisovateli, kteří opírají

80 o zděděné dogma, jako na příklad War
mann, jenž zdůrazňoje, že shoduje se v tom

r ohledu s Tomášem Aguinským a jinými cír
kevními spisovateli.“ Tedy prof. Zieglerovií
rozdíl mezi rozamem člověka a pudem zvířete
již proto jest závadný, že sonvisí s článkem
víry. Jeho pobrdání zděděným článkem víry
však jest tím směšnější, čím jistěji nepřetržitou
zkušeností rozdíl ten jest potvrzován. Avšak,
abychom poznali povahu takové vědy ještě jas
něji, uveďme další slova Zieglerova: „Jestliže
člověk povstal ze života zvířecího, nemůže býti
zásadní protivy mezi duší lidskou a duší zví
řecí.“ Však právě, to jestliže! Jest smutným
svědectvím pro takovou darvinskou vědu, že
stavi své závěry na tak vratké půdě, jakou
jsoa četná jestliše. Každý průměrně myslící
člověk pozoává, že ono „jestliže“ není skuteč
ností, nýbrž podmínkou a že na této podmínce
universitní professor a vědec sestavuje ne dů
kazy, nýbrž dohady, které, rozsávány jménem
vědy ve vrstvy lidové, podvracejí základy ná
boženskc-mravního života.

Zase jeden doklad, jak darvinisté nemi
losrdně natahojí, zkracují a rozsekávají sku
tečnosti, jen aby se hodily do jejich teoretické
přibrádky, kteroo si tak hezky a pečlivě vy
robili a vymalovali. To jest vědecká donkichc
diáta. Jak teprre aboze vypadají necdborníci,
kteří v obecném životě vhod a ještě Častěji
nevhod takové fantasie vytřásají ! Maoozíz nicb,
zejména ti okázale protináboženští, kdyby ne
by.i oikdy slyšeli, že jest na světě věda, nikdy
by toho slova neužívalí. Třeba jen otevříti ten
který časopis,ať již se jmenoje „přítel přírod:“,
„přítel zvířat“, anebo jak jinak, a sbledáme, že
onen veliký omyl, jakoby zvířata měla rozam,
podává se čtenářstva jako něco samo se roz
umějícího.

„Jest omylem“, praví svrchu citovaný
Ziegler, „aplrati rozam zvířatům“. Na vyjas
něnon této otázky dlažno předem na jisto po
etaviti výměr rozu1u, neboť prof, Ziegler a jiní
mají v tom ohledu pojem velmi nejasný. Hle,
z čeho dovoznjí rozam zvířat: „Kdo chce
střelbou s třešní špačky zahnati, prvoa ranou
jich mnoho pobije; ale brzo ptáci ti poznávají
nebezpečenství a stávají se velmi plachými.
Kdo denně krmí drůbež, ví zajisté, že k němu
slepice přibíbají a zdaleka blas jebo rozezná
vají. Kary tedy naučily se znáti jeho postavu
a jeho hlas a vědí, že se jim dostává od něho
krmiva.“ Ziegler z toho uzavírá toto: „Rozum
tedy záleží v tom, že se zvíře něčemu naočí
a nabývá zkušeností, jimiž řídí se jeho konání.
Rozom umožňaje učiti se a podmiňoje indi
viduelní zkušenost; základní činnost rozamo
způsobuje vtiskování dojmů v paměť a tvorba
sdružujících se představ.“ — A v tom že zá
leží podstata rozumu? Daleko toho chybal
Rozum znamená mnohem více, než učení se
prostřednictvím paměti a než vtiskování vzpo
minkových představ. Právě takoveho rozumo,
jak jej Ziegler vyměřuje, zvířatům nikdo ne
upírá, nebcí to není nic jiného, než učení se
smyslnými představami. Právě u zvířat nachá
zíme zjevy poznávání smyslného, jež jeví zdání,
avšak tojiko zdání poznávání vyššího. Příklady
pak, které uvádí Ziegler o špačcích a slepicích,
nejsou nic jiného, než poznávání smyslné.

Že toto posnávání smyslné nemá co činiti
8 rožumem, jak jej darvinisté zvířatům přisu
zují, a že často jim selhává, dosvědčají pří
klady tak časté jako přesvědčující. Proč pak
zajíc na příklad, jenť smyely může poznávati,
že rány z pašek střelců jsou ma nebezpečné
a jemaž často dostává se broků do kožichu,
proč pak tento zajíc tak hloupě civí ve brázdě
s vyčkává smrtolnou rána, když může se
útěkem v čas zachrániti? Proč pak vlaštovka,
jež jest jinak tak čiperoou, celá staletí a tisíci
letí nemůže poznati, žo za deštivých dní, ne
majíc mucb, může ge živiti i červíky jako jiní

práci Proč pak strnad, jemuž bylo sničenonízdo na semi spletené, opělně buduje ko
lébka pro svá mláďata na zemi, kde všeliká
nepřátelská havěť mé k němu tak snadný pří
stop? A tak bylo by lze uvésti mnobéa mnohé
příklady, s nichž bylo by zjevno, že zvířata
ve vlastním smyslu slova rozama nemají a že
i tak zvané posnávánísmyslné, nazývané pc
všechné inteliigencí zvířat, je opouští a selhává.

Rozum jest voikání ve vnitřní spojitost
věcí, a tento rozum schází zvířatům docela a
zásadně. Rozam jest schopnost odvozovati, 8pc
všechňovati a vynalézati, schopnost vystiho
vatí a chépati sásady, pravdyzákladní anatné,
skotečností nebmotné jako jeou: příčina, jed
nodachost, jednota, mnohost, pravda, hřích,
ctoost, dobro, krása, čas, prostor, nekonečnost
atd. Rosum jest podetatmon podmínkou 6vc=

: body, odpovědností, duchovostí a nesmrtelnosti;

schopností nižších, tím méně jakožto důisn
ústrojů pouze hmotných. Kdyby rozam byl
výslednicí vývoje z nižších schopností zvíře
cích, pak zajisté člověku a jeho úsilí by se
podařilo leckteré schopnější zvíře £ dosavad
ních jeho omezených hranic duševních vyvésti
a dosáhnoati u něho skutkův a projevů, pc
dobných projevů.. rozumu lidského. To však
nikdy se nepodařilo u nedaří, byť věnována
byla účela tomu námaha sebe zoufalejší. U zví
řete zůstává trvalá jednostejnost, protože není
schopno uvažování, vynálezů a pokroka.

Poznávání smyslné, jež člověku i zvířeti
jest společné, chápe toliko předměty jedinečné
a konkrétní, tato určitou věc, tuto arčitou
osobu, tato rozkoš, tato bolest, tato potřebu.
Poznávání to zavírá v sobě paměť zjevů smy
sloých, mobotnost podržeti, připomínati sobě
a slučovati navzájem dojmy zevnější a stačí
úplně k tomu, čemu dává se jinéno „intelli
gonce zvířut“.

Naočme psa skokem stiskati klika a dvéře
otevírati; bude to opakovati mechanicky ne
ustále. Ale zastrčíme-li dváře šnpačkoo, jest
pes se svým uměním v koncích. Připevněme
kliku tak vysoko, aby jí nemohl skokem do
sáhnouti, a nebude si věděti rady. Naproti
tomu dítko úvahou dospěje k tomo, že šupačko
odstrčí anebo když klika jest příliš vysoko,
přinese si židli, vystoupí a kliky dosáhne. A
byť tato práci dítěte viděl pes tisíckrát, přece
sám jí nevykoná. K tomu potřebí jest rozamu,
to. jest porozumění spojitosti věcí.

Mezi učením se a učením 80 jest veliký
rosdil. Padlík učí se umělým kvuskům, díté
učí se psáti a Čísti. Ale kde pa« jest pudl,
jeož umělým kouskům oaočil svá mláďata nebo
jiné podly, kdežto žáček své vědomosti jiným
dovede vštěpiti snadno a hravě? U padla jest
to dressara a a dítka jest to učení se, a pudla
učení se na podkladě smyslných zkašeností, u
dítka na základě rozamao.

$ +
*

Pokrokářská slavnost ma počest Apolina.
V mioalých „Volných Listech“, vzhledem ku
pohostioskému Macharovo vystopování v Če
chách p-dotekl jsem žertem, aby tedy pokrc
káři, když tak vyjeveně přednáškám o pohan
ském životé uaslouchají, po libosti ei bo dc
přáli a obaovili jej i s bohy i 3 otroctvím.

Veliký a nemilosrdný výrobce dějin Machar
v Hradci Králové posluchače tak popletl, že
žert můj stává se skoro již skutkem, neboť
básník Lais Křikava v Besedách Času vkládá
dělatkovi do úst tato slova:

A já... já nevěři)jsem plné.
Teď vidím: v antické té vlně
a v síle hollenského sna
lze vskatka pohřbit prázdné smatky,
sklamané věky, prázdné skatky
a hořkou bezvýzpamnost dnů.“
Vskutku, teď to už začne. Orieue, jenž

písněmi zastavoval řeky, jest proti Machbarovi
poabým hadrem. Orfeus zadržoval proudy, jož
běžely ku předu, ale Machar zastavuje tistci
letí, která se na „čisté rovině“ obracejí, há
nějíce po způsobu „orientalexpresu“ do zadu,
aby pohřbila své prázdné skatky v holénském
snu. Jest tedy vhodno, aby tento obrat, jejž
způsobil Machar v Hradci Králové, stal se
slavností, dojímavou a vznešenoo idylou, při
níž od jednoho konce Čech ke drabémo všichni
pokrokáři raka v ruce přijdou přisáhnouti na
uový životní program, na novou společenskou
smlouvu belénskou, a to 80 zpěvy, tanci, se
slzami dojmotí, a výkřiky radosti a 8 jedno
mysloou shodoa, neboť, a Bacha, kdo by se
zpečoval, saslvaží, aby ho Sstihaly divoké
Erioyjel

Dlužno uspořádat slavnostní průvod ko
poctě Apolins, či jak Mechar říká, Helia,boha
to slunce; všichni ctitelé Macharovi oblekou
se v řasnaté řecké togy a ponesou v tomto nábo
ženském procesí loutay, harfy, lýry, formingy,
citery, píšťaly, dlouhé zahnuté baciny a cym
bály. Před nimi bade se bráti dav otroků.
Půjdou také lidé, ověnčení myrtoo, róvou a
všelikými květy, hlasné volajíce: Evoel Nevy
rovnatelný vyn Helidv, Machar, oblečen v bí
lou taoika a hlavo maje ovénčenou vavřínem
8 forming)u v rukou pojele na voze bohatě
vykrášleném a bade pěti písně na počest he
lénského života. Až dospěje průvod na místo,
k tomu účelo zvlášť vybrané a nazvané polem
řeckým, promlaví Machar řeč, kteroaž před
tváří bohův acelého světa vykoná zásnuby své
se utříbrolukým Apolinem a zásnuby svých pří
vržeaců se slunnoa Heladou. Po řeči udeří vo
struny, aby sepěl závěrečný hymnus celé olav
nosti, po čemš sahřmí bogře potlesku a vý
křiky: „Buď zdráv, božský eyau Heoliův,vítej,
vítězaýl“ — Po všeobecnémobjímání rozjedou
se pak do domovů svých, ten do Pardabie,
onen do Chradimě a oya Helišv, Machar, do
Vídněk aréma Rot dovi.... -o.



Jed sJudaey. Oddělivšene od řádků shora
uvedených, řekněme, že čertem mlavíme vlastně
moobo pravdy, jejíž jádro jeví se v tom, že
toto nocé helénské bratrství jest skutečně po
břebním průvodem zdravého rozomuo,cirkoso
vými dostihy masopastních šaškův a trinmfem
pomatení nad střízlivou úvabou a inteligencí.
A to vše děje se pod patronátem strany res
liatěcké, jejíž vůdcem a zakladatelem jest Ma
saryk, mož tak „positivní“! Člověk by ani ne
vvěřil, kdyby 8e vše neodebrávalo za bílého
dne a před očima lidí. Strana, jejíž nejpyšně;
ším bodem programovým jest lidskost, rovnost
a bratrství, slovem bumanita, dává zapřáhnonti
do vozu člověka, jenž velebí dobu, v které
člověk prací opovrhoval a v níž otroctví bylo
nejhnosnějším vředem. Patrao, že tato intelí
gence půjde za Macharem, i kdyby jí doporu
čova| vznešenost E+kymákův a s úctou ocení
jeho nesmysly, i kdyby je přednášel oafrických
Zalakafřích.

Nezarazili-Ji se lidé nad elovem „Jed
z Jodaey“, lze očekávati od ich všechno možné
a ještě více nemožné. Yrhoouti takové slovo ve
tvář dějinné skutečaosti, potřísniti jím všechna
pravdo, uraziti tak ioteligenci vzdělanců, zalo
žiti na tomto bezměrně a drze lživém slově
celou kaibu, bledati toto slovo rozmyslně, zaa
mená zoufalost nad člověkem dvacátého století
— a touto slávou pokryl se Macbar. Jsou lidé,
kteří promluví slova veliká a posvátná, a json
lidé, kteří vyrážejí z hrdla děsné skřeky. Duch
vsteka pronikl Machara, aby prommlavilslovo,
jež odevzdává bo sondu přítomnosti a badou
cnosti. Viktor Hug napsal v „Bídnících“: „C:e
ear byl muž veliký, poučení, jež plyne z jeho
pádu, jest tím větší. Jeho třiadvacet ran nedo
jímá mne tak, jako plivnutí na čelo Ježíše
Krista. Caesara prokláli dýkou senátoři: Krista
poličkovali holumci. Po větší potopě pozn
váme Boha.“

Slovanská vsájemnost. Čeho bychom mohli
včekávat pro slovanskou vzájemnost od tako
vých Poláků, jako jest dr. Glombiňský, do
svědčojí vývody jeho v „Polském S.ově“, které
zaslahují pro svoji otevřenost a posupné 80
bectví, aby byly uvedeny v širší známost.
„K rozvrácení nynějšího parlamenta“, dí tento
slovanský bratr, „přispívá nernálo postop, ja
kým provádí svou oposici Slovanská Jednota.
Jest prý to postup ryze osobní, talicherný a
dětinský. Chybí rozumná myšlenka a jasné
blavy.. Za všemi deklamacemi jest prý docela
jasně vidět, že dr. Kramář chce míti šéfem
kabinetu bar. Becka a že pánové Prášek a Ša
sterčié chtějí býti ministry.“

„Slovanskou Jednota“ skovaly společný
zájem a obrana Slovanů, a právě to, že takový
útvar byl vybudován, jakého posud ve sně
movně vídeňské nebylo, svědčí o velikém ně
meckém nebezpečeoství. Dr. G'ombiňský posu
soje SlovanskouJednotu jako zapřisáhlý Němec,
čímž zapírá své slovanství a poskytaje ostat
ním bratřím slovanským příležitost, aby se za
něj blaboce styděli. Chápeme tedy, že poslanec
Stapinskývedevpolskémklubuoposici,neboť
zná ledví tohoto Glombiňského asi ještě lépe,
nežli jak jest prozrazeno řádky evrchu oitova

vědomujeme si také, jakými potížemi byl asi
savalován Rieger, když v českých věcech od
kázán byl vždy na takové spojence, jakými
byli předohůdcové Glombiňského. Dovfejie,
že zdravější doch, jenž vane mezí některými

poslanci polekými, bude mobutněti a že apuečná věc slovanská a bratrská láska pomalu
politika polského kola uvedou va cestu, po
které Poláci ve slovanské většině snud lépe
budou získávat svých prospěchů, než v nedů
stojných slažbách německých.

*
*

Hra na slepou bábu. Každý člověk užíva
Jící zdravého rozumu ví, če koule jest kulatá,
trojúhelník že má tři úhly, že vlétě jest teplo
a v simě studeno, Ale jsou v Čechách lidé,
kteří odělati z antisemitismu otázka, tedy
vlastně projevili neznalost toho, že koule jest
Jsulatá a v zimě že jest stadeno. Otázka tato
byla projednávána mezi židovským listem
„Rozvojem“ a „Přehledem.“ „Rozvoj“, rozepsav
80 o antisemitismu, odvolával se na Havlíčka,
že aatisemitism jeho nebyl nepřátelstvím proti
židovskému náboženství, nýbrž odporem proti
germanisaci židů a některým jejich vlastno
stem. Toto vysvětlování jest velmi zbytečno,
neboť věc jest velmi jasna. Nikdo s české in
teligence ani z obecného lidu není antisemitou
náboženským, nýbrž blavoě pro němčení šiJů
a pro některé jejicb vlastaosti, jako jest lich
vářatví, podskoky, megvědomité odírání křes
fanského lido, věrolomnost, „příslovoá drzost,
ehrabovéní národního mejetka ber práce a
mnoho Jiného. Vlastnosti tyto táhnoo ge celý
mi stoletími a s nimi a BĚ ruvOJCODBĚO
dršaje se aptisemitjsm. A naříkajícli sl šidé

do tohoto antisemitismu a lomí-li advokáti je
Jich — pokrokáři —nad lidem českým rukame,
pak jest to pohoršení farizejské, které nemůže
se ani dosti odsouditi. A píše-li „Rozvoj“, že
Havlíček byl antisemitou pro oěmčení židův
a pro jejich odporné vlastnosti a odvozoje-li
s toho neoprávněnost antisemitismu nynějšího,
pak vlastně přelévá vodu z jednoho hroka do
drahého, nebu — jinými slovy — dokazoje, že
pět a tři není osm, nýbrž vlastně bez dvou
deset. —

Ostatně to neustálé dovolávání se Havlíčka
mělo by již také přestati. Havlíček byl zname
nitý český vlastenec, bystrý politik své doby
a obratný novinář. Vážíme si ho jako zname
nitého člověka a neohroženého zastance národ
ních prár. Můžeme a máme si věímati, jak
soudil orůzných otázkách svučasných, ale jest
malicherno, cituje li se neustále, aby rozhodo
val o sporných nebo nejasných věcech doby
přítomné. A k tomu ko všema, dovolává-li 60
ho kdo, aby podloadně zastíral jeho jménem
vepříjemné bolesti a mátl úsudek veřejnosti,
pak páchá břích na jasné památce jeho a s vý
znamem jeho hraje si na slepou bábu.

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořileji

Dobdan Meliehar
knihkupectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát

Obrana
KMomuse vede v „uklerikalisova

ném“ Rakoustu nejlépe? Zodnářskýlist
„Zirkl“ due 13 prosince 1908napsal: „Třebas
v Rakousku je svobodné zednářství ne-li do
cela zakázáno, jisté alespoň ne právně dovo
leno neb trpěno, přece se tam myšlence zed
vářské zcela dobře daří. Netřeba si ani přáti
oficielního (úředního) připoštění zednářstva ...
V Rakousko žije a vládne evobodné zednář
stvo tak mocně, jak snad toho časo nikde na
světě“

Zkrátka pod plachtou a za kulisami se
zednářům lépe pracuje, než kdyby vystopovali
se vším na veřejnost. Užívají ti lidé nejma
zanějších prostředků k svému zkázonosnému
dílu Kde ještě lidé trochu věří, tam velebí
volní myslitelé věřícího Hasa, jinde však osla
vují Haeckla a podvracejí víra v Boba. Pc
znají-li odpor, najednoa zkroušeně dovedou
balamotit lidi, že prý v Boha věří, že kuždému
náboženskéma přesvědčení přejí svobodu ; jindy
zas křičí, že masíl netoliko knočsbýt vypuzen
ze školy, ale že docela amirodiče nemají práva
vychovávati své děti nábožensky. A vede se
těm nesvědomitým komediantům dobře. Na ve
řejoých scbůzích topí naše přesvědčení, už
brůza poslouchst. Nestane se jim za to nic.
Kdyby někdo tapil víru židovskou, kdyby ka
tlík tak okázale rozkasoval vypusení židů
z naší země, jako voloj myslitelé vykazují
kněze ze školy, bned bade sedět v kriminále.
Tedy „Zirkl“ sám si libuje, jak je zednářům
v Rakouska dobře; tím odkryto celé poz-:dí
farizejského nářka těch lhářů, kteří říkají, jak
jest „volnost“ v Řakousku eklorikalismem“
atiskována. V Praze s velikým chechtotem
volní myslitelé dělali při svém sjezda eurové
vtipy na existenci Boží, předtím plivali kato
lickému průvodu do očí, mečeli za kutoliky
jako zvěř. A nestalo se jim nic. Proti Bohu,
proti Krista dovolají se pošklebky; kdybyste
však zavadili jen málo o tida, bned vám jest
doračena obsílka od souda. Proto každý upřímný
katolík má pochopiti důležitost svojí organi
0ace.

Politický|přehled.
Rozpočtový výbor poslanecké sněmovay

připravil vládě naší více trpkých obvil, po

slední patřila ministra spravedlassti dr. Hc
obenburgerovi. Kritika správy ministerstva
spravedlnosti byla místy přímo zdrcující,
všechno strannictví aunás i na jika vůči Slo
vanům páchané přišlo na přetřes, i otázka ja
zyková, i jazykové předlohy bar. Bienertha.
Poslanci čeští byli solidároími v jejich odmít
nutí a ke stanoviska naprosté rovnoprávnosti
ve všech zemích korony české. MHszhořčení na
straně české i jihoslovanské způsobila progra
mová řeč ministra spravedlnosti, který neví,
má-li souhlasit se stanoviskem očmeckým, že
$ 19. zákl. st. zák. týká se jen míst, kde Češi
nebo Němci hromadně bydlí, aneb má-li sou
blasit se stanoviskem českým, že rovnopráv
nost $ 19. zaručená tyká se celých zemí, kde
dva kmenové různé národnosti bydlí. Pro re
volta německých soadců má ministr dr. H.
chenbarg-r jen slabé pokrčení rameny, českým
soudcům brozí disciplinárními tresty, kdyby
jim 8n1d napadlo i ve vnitřním úřadování po
užívat češtiny, poněvadž není zákouu o pace
ném užívání němčiny, Není proto divo, že 8e
vše slovanské postavilo proti vládé a že pouze
jediný blas zachránil vláda před úplnou po
rážkou, zamítnatím rozpočta ministerstva sprá
vedlnosti. 20 proti 21. Vláda zacbránili soc.
dem. Hybeš, který dopoledne byl ještě ve sně
movně, ale odpoledne omlavil se cboravostí a
rosíoští posl.Olešnickýa bar. Vasilko, kteří se
dali přemlavit k odchodu. Ochuravéní Hybeše
zdá se podezřelým; jest to známá taktika soc.
dem., když jest s vládou zle, zachránit ji
zdržením se hlasování. Pro vláda nehlasoval
také něm křesť sociál posl. Schraffol, ponbvadž
prý jest rozhorlen, že dr. Hochenborgar chce
přispět k reformě manželského práva. Vlada
ocitá se takto v sitaaci čí v dále horší. I Kolo
polské od vlády se pomalu odklání. Vůdce
polské strany lidové, která čítá 17 poslanců,
posl. Stapiňski v „Gizet) Powzechné“ vytýká
předsedvictva polského Kola, te polský k.ub
sklesl až na kampáaství Wulfa a Malika. Po
slanci polské strany lidové přičinili se vše
možně, aby odvrátili toto ponižení. Posl. Sta
piňski problásil také v předsednictví Kolu a
před bar. Bienertbem a ministrem Weiskirch
nerem, že polská strana lidová nemůže zůstat
v polsko-německém bloku a nemůže podpo
rovat vlády, která o tento blok se opírá. To
zuamená, že bar. Bie.erth už ani na papíře
nemá většiny. Tím stává se sitaace pro vládu
téměř kritickou; nelze 8u proto diviti, že 80
přetřásá otázka nového ministerstvu, k čemaž
dal i poduět ministr obchoda dr. Weiskirchner
svou dlouhou audiencí u oísaře a který po
uládá se za příštího předseda ministerstva.
V rozhodujících krazích ve také úž uznává,
že se v Rakousko nedá ani wyslit ministeratvo,
v kterém by nebyli zastoupení Slované. —Po
zornost vzbudilo účastenství německého mi
pistra krajana dr. Scbreinera ua valcé hrc
madé německého oe-holvereina v Bílsku a
zaslané sem pozdravy min. dr. Weisskirchoera
a býv. miu. Gessmanna; ministři staví se tak ve
řejně na strana výbojného tohoto spolku proti
slovanského. — otázce italské právnické
fakulty nastává pojednou obrat. D sad všichni
Němci i vláda odporovali přání Vlachů, aby
jejich právnická fakulta sřísena byla v Terstu.
Němci se totiž pojednou obávají, že by zří
zením vlašské práv. fakolty byl ohrožen ně
mecký ráz Vídně a proto obtějí vyhověti přání
Vlachů; ovšem šádají za to, aby 90 Vlaši za
vázali, že se přidají pro všecka bodoucoost
k bloku německému.

V Uhrách zápasí se nadále akrisí. Uher
ští mioistři nebyli dosed povoláci do Vídně
k audienci. Jisto jest, že se ve Vídni Maďarů
až tak nelekají.

Na slovanském sjezda v Petrohradě schvá
lena resolace, dle níž politická část otásky
hosensko-hbercegovské nepatří do kompetence
sjezdu. Drabá resoloce žádá dorosamění rusko
polské na základě úplné rovnoprávoosti ná
rodní.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanovenijsoa: p.

Váci. Drořáček, b. vikář, farář v Kostelof Lhotě,
sa faráře do Niškova; p. Váci. Gyurkovics, ka
techeta v Kaklenách zástupcem katechety při o.
k vyšším gymnas. v Hradci Králové; p. Viac.
Hyxa, farář Kališteký na odpoč, za fundatistu v
Trpině; p Ludvík Jelínek, koop. ve Skohrové, za
administratora tamtéž; p. Bohum. May, kaplao v
Železnici, sa kaplana do Kaněšic; p. Jos. Filipi,
kaplan, za administr. v Janově; p. Adolf Odvárka,
kaplan v Knóžicích, sa kaplana do Nebeské Rybné;
p. Hago Bittermann, koop. ve Vrbíci, za sdmi
nistr. © Kostelaí Lhotě; p. Ludvík Moláček, ad
miolstr, v Nížkově,sa kaplana do Losenice. — Na
odpočinek vatoupil: p. Viac. Hyxa, farář v Ka
lišti a p. Jan Bobule, farář v Janově. — Zemřel P.
MatbodLaudín, O.S. B. b, notář. duchovní správce
v Machově, + 28. května. — Uprágdobná místa:
Kaliště, (are, patroo. nábož. matice, od 1. května;



-od 1. června; Kostelní Lhota,fara, patron. náboš.
matice, od 1. června b. r.

Svatodušní svátky. Jsou-li velikonoce
evátkem naděje, jest Boší hod Svatodušní svátkem
povzbazení, útěeby, posvěcení. O svátcích Svato
dušoích veliká davy věřících přistoupily k av.
spovědi. U Sw. Ducha slonžil v neděli slavnou
pontifikální mi sv. Jeho Exeelience ndp. biskup a
V pondělí vadp. gen. vikář dr. Al. Frýdek.

Pro utižené zomětřesením v jižní
Italii sešlo se z naší diecése značně příspěvků,
které Jeho Excellenc>, ndp. biskup, v obnosu 4000
lir zaslal Sv. Otci. PMepěvkemtím vynikla
diecése Hradeckánad- mnohéjiné diecése. Sv.
Oteo vzdává. zvláštním| tistem, zaslaným
Jeho Excellenci, za dar ten srdečnýdík, a
žehná všem, kdo přispěli těžce navátíveným oby
vatelům krásné, ale nyní s uutkem zastřené Italie

Jubilonm lidamilnéhe spolku křes
ťamského. Tiše, skromně, ale zato vytrvale,
s pravou křestuvskou obětavostí a láskou pracuje
v Hradci Král konference Sv. Ducha „Spolku av.
Vibcence z Psnly“. Dobročinností spolku tobo
setřeny elzy tisicům chuďasů. Právě o hodu B.
žím Svatodušním slavila konference 25leié trvání.
Za tu doba rozdala velké množetví šatstva,
prádla, dříví u pod. Na peuézích darovala cbu
dasům zoačně nad 30.000 K. — Ratolest Sp“lka
sv. Vincence ujala se v Hradci zdárné. Nevyzoěl
na prázdno apel k duším šlechetným. Doufáme,
že nyní, kdy amrt učinila ve spolku některé mo
sery, vyplní místo zesnnlých hojný počet nových
dobroliaců. Věru krásný t» deuní účet k večera,
může-li dobrodinec říci: „Dneu setfel jsem slzu
s tváře chudého spolubratra, does vykonal jsem
skutek lásky.“ K alze té přidá Kristus slzu ra
dosti svojí. Duch Svatý, Bůh lásky, av. patron
kooference naší přiloží nám tu perlu cevy ne
smírné k našemu dobru, až snad kolísati bude
váha věčného vsndu našeho. Kristus bude pa
mětliv svých slov: „Blehoslavení milvsrdní, neboť
oni milosrdenství dojdou. — Cožkoliv jste uči
pili jeduomu z těchto nejmenších bratří svých,
mně jste učinili“ Proto dávejte dle výzvy Piama
av. almažnu; buď ji světte ruce sběratele Vin
cepciáva nebo v děkanské kanceláři, kde konfe
rence zasedá, anebo do kasičky „Chleba av.
Antonína“ v chrámech zdejších! Vděčoě s: při
jímá i obnoševý šat, prádlo, pal:vo, potravivy,
ano i dětské hračky, obrázkové kulky, Všdyť
chudému dítěti i nejmenší bračka jest dárkem
vítaným. Jaké spousty věcí často v domácnostech
ee zbytečně pohudí nebu zkazí! Mějme stále na
mysli bídu lidakou a nemařme nic, z čeh» by
mél obdarovaný cbuďas radost! Sami sobě dobře
Čivíme, konáme-li skatky křesťanského milosr
denství; prospívati chuďasům pro lásku Kristovu
znameoca sebe posvětit, ka Kristu se přiblížit.

Smetanův večer v Klicperovědivadle
arranžovala jednota ochotníků „Klicpera“ ve :tředu
dne 2 t. m. Těžištém večera byla přednáška p.
řed. Saberta, která, ač znalcům mnoho nového ne
pověděla, přece měla vysokoo cenu pro širší obe
censtvo, jsouc obsahově velmi věcuvu a iDforma
tivoí. Program zpestřen reciticí zdařilé básně
Macharovy, jejíž satirický leh začasté zasáhl naše
poměry; byla by ovšem zcela jinak vynikla, kdyby
byla přednesena oboivým. temperamentním recitá
torem. Zpěvní čísla pí Kneprové byla nejlepším
výkonem večera; byla podána u vřelým citem,
prostě, beze všeho umělkování a právě proto tím
blubším dojmem působila. Hudební čírla bratří
Hájků nestála tentokráte na stejné výši zimol
jejich prodakce. To platí o „Slepičce“, zvláště
však o „Furiantu“ a bouslovém bolu, které eff kt
ním zakoučením strhlo sice k pochvale, ale zana
chalo ještě něco nároků na větší propracovanost.
Návětěva dosti siloá — jenom parket, který plnívá
naše studentstvo, byl polopráždný. | Dr. Aligmis.

Beseda královéhradecké konáv ne
děli 6. června výlet do Trutnova. Odjezd ráno
6-16, příjezd 10-39, zpět 6-22, zde 834 | Jízdné
sem a tam K 380. P. T, bosté a dámy sítáni.
Phhlášky (téš obědů) u jednatele p. B. E. Tol
mana. Za odcházejícího novináře p. Piskoru zvolen
správcem čítárny pan prof. dr. Hostovský. Pro
jektují se výlety na Studánka adále do Těchonína
Spolu 8 místním odborem nár. jednoty severočeské.

Na c. k. ústavě ku vadělání učitelů
v Hradei Králové koná se zápisdoI. ročníku
dne 8. července od 9—12 a od 2—6 bod.; dne
9 července od 9—12 bod. Zkoašky přijímacíod
bývají se současně a budou akoněany nejdéle
v pondělí dne 12. července t r. Žádosti sa dispens
věku přijímářid:telství ústavu do dne 10. června
t. r. Dispens nejvýše 6 měs., od 16. září 1909

potanon, udílí c. k. zemská školní rada, na nižtež žádosti uvnitř řízeny. K žádostem neúplně
doloženým se nepřiblédne.

Uriška vmetena c. k. krajskému
souda v Hradel Királ. pověstnýmposlancem
Wolfem, který v rozpočtovém výboru poslanecké
sněmovny 26. května t. r., mluvě © odsouzení
Němod při demonstracích v Brvumově a jivých
vý očeských městech, vytkl, še čeští aoudeové,
zvláště při c. k. krajském soudu v Hradci Král.,
nejsounestranií ...

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
květnu 1909 bylo vloženo K 149.801'37, vybráno
K 191.68007, stav vkladů koncem kvétou koran
13,000.909:06. Na bypotéky bylo nové půjčeno
korun 12 500-—, splaceno 28 440 19, na bypotékách
koncem května K 10,085 747 31, zásoba cenných pa
pírů K 2.566.000'—, uložené přebytky koran
1,244 42206.

Záležna v Hradci Králové založila
na památku svého 2bletého trvání v r. 1887 na
daci pro nejstaršího, zcbudlého a bezůhonného
člena svého mužského i ženského poblsví. Pěti
procentní výnos kapitálu K 2000 — tedy K 100—
bude udélen výborem záložny dne 6. Července £. r.
Žádosti podány buďtež do 30. t. m. — Výkaz
za měsíc květen 1909: Vloženo K 8317328, vy
bráno K 8779216, zůstatek K 152485040.
Záruka: Závodal podíly K 71.385 18. fond re
servní K 10928445, fond pensijní K 31.93964
fond pro kursové rozdily K 14.414—, vlastní re
ality K 15872660, cenné papíry a přebytky K
274 84587, půjčky rměnečné K 367 260-45, půjčky
hypoteční K 969.689 79, úbroem K 1.997.545 7s.

Dobřeniee. Sotva byl z Dobřenic přesa
zen kolega, který v případě uprázdaění mobi pře
vzíti físení kůru, ochabl p. řídíci v konání svých
kostelních povinností p. faráři prováděl všelijaké
zdvuřilosti, odpíral i dbáti jeho pokynů. Vzhledem
k tomo, jakož i pro příliš otčímské rozdílení od
měn, určených zpěvákům, kteří ochotné na kůru
a při pobřbech mu pomátali, povstala mezi am
4 p. farářem oeshoda, které se říká výpověď.
Jinak pan farář jedaati nemobl, neboť ani oa pí
semoý dotaz, zda své povinnosti chce plaiti tak
jako dříve, oeráčil p. řídící odpověditi —-Nyní
teprve p. Pič obrátil s ácl si „stéžovati“ — ku
konsistoťi Stižnost ta záleželu v žádosti, aby vý
pověď daná firolm úfadem nebyla potvrzena.
Vzbledem na dřívější působení p. řídícího na poli
církevol hudby bylo jebo žádosti vyhověno. Kůr
mu pocechán v nadeji, že vrátí se ku bedlivému
kocání svých povinností Až najednou po2 letech,
srovna před velikonocemi letošního roku, kdy je
na kůra oejvíce práce, pin řídící Pič aložil svůj
útad, ač byl ve jménu p. patrona žádán, aby po
jeden měsíc v úřadé j.ště setrval, nežli ee vrátí
P patron z jibu, ueučinil tak faraf osadě, dachov
nímu správci i patronovi, 1. jejichž dřívější jemu
prokázané moohé a vydatné laskavosti odměnil se
tim, že je nechal v nejhurší dobé na holičkách —
To je „moderní“. Pro krátk. st ča<u nemohl z čet
ných žadatelů a+tanoven býti nový ředitel choru
a nezbývalo p. faráři nic jiného, nežli aby úkony
kněžské ve svatém týdnu i o Svatcích přenechal
zcela dp katechetovi Hubertovi z N. Bydžovu a
sám pak aby se chopil taktovky a sedl za var
hany. Za ochotné pomoci chrámového sbora pě
veckého svátky oslaveny dla možnosti co nejlépe.
Panu řídícímu se jeb“ stávka nepovedla. Vždyť
dle jistých zpráv zdá se, že p. řídící, utíkaje se
pod „paraple. organisovaných“, nemyslil to 8 orga
nisační povinností zcela upřímně. Povídá se, že prý
komusi kamsi psal. že by si kůr ponechal, kdyby
byl požádán! A tak by t. s tím rheumatismein
nebylo také příl š na povážen u! Po svátefch pan
furař v dohodě « p patronem, jenž buloncímu
tediteli choru laskavé bezplatný byt poskytl,
ustanovil ředitele choru nového, jenž, jak posora
jeme, svým uměním i upřímovu snahou chrámo
vému zpěvu poklesnouti nedá a pěstění budby
vůbec v naší osadě zvelobí.

Z činnosti okrašlovacího spolku
v Pardubicích. Okrašlovacíspolek pardubský
dal v poslední době nastaviti běkolik pohodlných
pěkoých lavic v ulici kolem nádraží, což přemno
hým ubirajícím se k nádraží přichází velice vhod.
Myšlenka ta byla jistě cbvalitebná a praktická;
tím více, že je příjemaéji seděti venku oa Čerst
vém vzdocho, nežli v prachu A kouři nádražních
chodeb anebo seděti v zasnušilých čekarnách. —
Výlet, který okrašlovací spolek podnikl do Rati
bofie, vydafil se velii skvele a všicho: účastníci
byli úplně spokojeni. Jest jen si přátí, aby Čenů
víc a více přibývalo. Posavadní počet členů na
tak četný počet obyvatelstva v Pardubicích je
skoro malý.

Okresní nemocnice v Purdubicich.
B:c'áloč-demokratický tělesný orgin okresní no
mocnice v Pardabicích svou obvyklou rubriku o
nepřístojoostech v okresní nemocnici na d
vypustil. To je škoda! Tolik fame se WBBili,ž
Přece zase něco Úovluwe; a zatím nic, docela
Nesmí se prý nic z oemocnice vynášeti a kdo
se proti tomu probřešil — pojede. No, no
všdyť je nemocnice ústavem veřejným a může sn8
o ní také veřejn st věděti. Nemyslíme anad nějaké
smyšlené a proloané klepy, jaké šířeny ojeptiškách.
Ne — to ne, ale docela něco skutečného a prav
divého. Také jeme plaé přesvědčeni, že ti páni
tam ošetřovatelkém uf oenadavají, jak to Čínili
jeptiškám. Al“ kde pak nadávati takovým fešáckým
slečinkám! To by se ani p.dr. Pokelskýneodvážil|
V blavinkách nakadeřených mají takové roztomilé
b lubioky. A jak umějí poskakovat a 80 točit, už
srdce plesá a tak graciesné pálit cigaretky
a pak... Ach — takovým blaviokám nadávat

mocniční si také opravda libuje. No skrátka všecko
je.v pořádku, v tom nejlepším pořádku Pan dr.

Pekelský dobře prorokoval: My jim ukážeme, že
to půjde bez jeptišek ješté lépe než-li e nimi.

Zuenznaný paedagog. Jsou lidé, kteří
chtějí mermomocí býti slavnými a volí k tomu
různé cesty. Jední oponětějí po:avadní svoji p>
litickou stranu a dávají se k těm mladším, jiní
vystupují s církve, někteří kendidují na poslance
a jiní docela se dávají po smrti apálit — jen aby
se o nich mluvilo. Nejvíc však na světě je těch.
kteří se chtéjí ve veřejností uplatniti mluvením.
Takovým je také pan ačitel Hloušek z Pardubic.
Kde se aěco mluvi, je tam také pa3 učitela masí
za kažiou cena mluviti aspoň ke konci. To byl,
také při schůzi pardubské „Budče“, pořádané ne
dávno v Opatovicích. Pan učitel Hala velmi pěkně
mlovil o zanedbané mládeži a epilog k toma pro
slovil obligátoí pan Hloušek. Ve výchové mládeže
překážejí panu ačiteli jistí ivlové a házejí mu
prý klacky pod nohy. Tedy jistí živlové a klacky.
Pen učitel měl ruce v kapse, aby dělal dojem
zrovna jako nějaký Gumbetta nebo aspoň Uiržal.
Pan učitel Hloušek chce s3 totiž ntát, vrchním
dozorcem nad výchovou imiádeže v okresaím si
rotčinci v Pardubicích čili chce tam mentorovat
řeholní učitelky — jiuými slovy: má chuť aspoň
na takového maličkého inspektora, třeba že byl
ze zásady proti věem inspektorům, jak ani jinak
u stoupence volné šk ly nemůže býti. Okresní
výbor, přesvědčiv se o zdytečaosti takového do
zorčího orgánu v osobá p. Hioušza, odmítl tuto
dotěrnou toubu pana učitele a od té doby vlezly
mu do blovy klacky a jistí živlové — Více kře
sťanství, více náboženství, psne učiteli Hlouška,
ve Škole! To by účinkovalo na zpustlou mládež
více než volání po policajtech. Přečtěte si kniha
dra. Fr. Fůrstera, professora na polytechnice v Ca
rychu, který nepatří mezi jisté živly a tomu saad
uvěříte! To jsou zase naše slova.

Včely v zámecké zdi pardabského
sámskm. Starobylá zeď kolem zámka v Pardu
bicích jest ode dávna útulkem všelijských drob
ných zvířátek, která tam v hluookých štěrbinách
nalézají bezpečný úkryt. Hnolzditam zvláště různé
druhy ptactva jako sýkorky, lejskové, ttasořitky,
kulichové a vedle toho nabyli tam domovského
práva kuny, lavice i krysy a j. V posledních letech
usadily se tam docela v jedné Širokéa neptístapné
štěrbině i včely. Dati se jim tam posud výborné.
Letos lze pozorovati zvlášté sllný ruj a podle všech
známek budou se asi naše milé včeličcy rojiti.
Přes to, že je žádný včelař na zimu nepřikrývá a
že vůbec šádoý se o ně nestará, b4 že málokdo
o nich ví, přezimují dobře a jde jim divoký jejich
stav náležité k duhu. Jak se tam dostaly a odkud
asi 8e přistěhovaly, oení známo, Zajímavý zjev!

Jolava vítězství mOčpru v Parda
bicích. Pardubská vojenská posádka oslavila ví
tézatví armády rakouské nau Napoleonem vedle
domácí slavaosti v kasárnách také chrámovou slav
ností doe 22. května při které o 9. bod, sloužil
mši dv. vdp. děkan a promlavil k přítomným vo
jákům také přislošnou řeč.

Volná myšlenka v Chrasti. Vlaste
nečti sokolové požádali p. Pelenta za předoášku.
Potřebují šířiti protikřesťanské názory snad v
zájmu svoroosti národoí a na důkaz, že katolické
jednoty sokolské jssu zbytečny. Přes barnamsk>u
reklamu sešlo se vósk 19. t. m. jen asi 130 osob,
eehouanýchze všech stran, mezi nimi ovšemj soc.
demokraté, které přece už protikřesťansky vycvi
čily dostatečně radé turnály. Pelant začal volebiti
poměry v Americe. L+č uhbytře zamičel, jak tam
dělnictvo úpí pod tlakem velkokapitalisma. | Ličil
nadšeně volnost americkou, ale netekl, jak v Ame
rice dopadl volný myslitel Gorkij; tam bo při
skřípli silněji n.Ž v nókterém „copařském“ státe
evropském. Polant ae vys.ovil proti snubám anti
alkobolistickým v Americe a proti záchranné „ar
mádě spásy.“ Proč? [iu — v těch akcích vydatně
působí „klerikálové“. Kdyby proti tomu směra
pracovali, dostali by od volných myslitelů jeáté
silnější porci kárného pepře. U nás prý učitel vy
světiuje, jak povstal avát, knez však naed začne
učiti pravému opaku. Jakému opaku, nejvolnější
mysliteli? Nevíte, še právé kněží v hvézdářetví i
ři svojí veliké vífe nejvíce vyzkonmali? Kds,
yli voloomyšlenkářští papouskové, když Koperník,

Secchiajiní činilinejvýzoamoějšíobjevy? — Pny
klerikalismas všude se staví proti. Veviství 8 po
krokou.Rela: Vaad tím, že kněží živili celé houfy

čjších volných wmyálenkáťů, kteří by nebyli
bez kněžských peněz stadovati. Knéží u náš

a studeotské nadace víc než všecky ostatní
dohromady. A jakmile kněz začne difiti

dravý pokrok, až java tu boufy židovských slubů,
kteří ma práci kazi. Proč na př. štve pokrokátský
tisk proti vzdělavacím přednáškám katolického
cestovatele Brojsíka? — | Pelant domluvil, zatle
skalo 86 — a jiné neštěstí se nestalo, Náš hd už
prohlíží fráze, kterými jej krmili a dosud sytí naši
protivalci.

Romov m. DD.Odbočka Hospoďátského sdru
žení pro Ronov m. D. a okolí pořádala doe 23
května veřejnou achůsi s přednaškou v bostiaci
p. Josefa Vavry v Ronové n. D Na achůsi refe
roval p. Frantidok Š «fránek, ralnik z Dolníbo Vista.
Sobůzi zabájil vidp. Frgnr. Kašťák, farát místní4
v delší řeči poakázaj, j Výsnam mé ajžv rol
nický vůbec ve sp lečnost lidské a v narodě čes.

Velkozávod krejčovský
pro pánya obchod ::

— —



kém zvláště. Vývody jeho ijaty všeobecně s zaddením. Nato promlav:l p. Šafráneko otázce země
děleké. Jmenovitě dotekl se poměrů panujících na

atím, kterému tento poskytaje chléb. Přešel k
důležitosti odb. ček sdružení. Uvedl doklady a prak

: tického života. Vývody jeho přijsty s neutacba
jíeím potleskem. Nato chválil p. řečaik horlivost
našich šea, které jedině jsou s to, aby náš lid
přivedly k přísnému provádění besla „Svůj k svému.“
A pracujme každý, abychom zlepšili nejen své
postavení hmotoé, ale i duševní. Naše poz ání
nesmí se bráti jen jedním směrem, nýbrž vác
stranně. A mosíme býti ne polovičatými lidmi, ne
chameleony, kte!í mění barvu dle žáru slunce, ale
skalnatými a neochvějnými charaktery. Schůze za

meobyčejné přátelské nálady jest skončena. Panu
fečníku vzdáváme za jeho ochotu 8 námabu er
dečné díky.

Pedmobky u Čáslavé. Dárnou toubon
občanů podmockých bylo, postaviti na zdejším
břbitově kostel. Touba jejich eplněna v r. 1908,
kdy byl základ chrámu položeo ua památku 60le
tého jubilea panování J. V. císsře a krále a Ole
tého jubilea papeže Pia X a 60. roku od zrušení
roboty. Do začátka stavby vénovali sbožoí občané
podmočtí kontribučenský fond v obnoeu 7300 K.
Uvolili se podnikoonti i další náklad. Celá stavba
ta páčí sena 24000 K mimo dovoz moteriálu, který
též občané ochotně zdarma navezli. Stavbu tu
provedi p. Čen.k Kruml, úř. opr. stavitel z Golč.
Jeníkova. Chrám tent> jest postaven na výšiné ve
východním průčelí hřbitova, tak že již z dálí lze
jej viděti. V neděli dne 23. května byl chrám
tento slavně posvěcen Při krástém počasí 80 Bú
častnilo veliké množství lidu. Již sáby ráno schí
zely se davy lidu z dalekého okolí. Též přišly
sbory hasičské « Bračic a Potěh, jež byly badbou
p. Neckaře přivítány. O 10. bod. odebral se průvod
od školní budovy na hřbitov ku kostela, kdež naá
vdp. Aug. Torek, děkan z Golč. Jeníkova, za ú
časti dp. Max. Smrčky, kaplana z Potéh, kostel
posvětil. Pak následovalo dojemné kázaní a slavná
mše svatá. Oběma vldpp. duchovním vzdáváme
my p.dmočtí občavé srdečný dik. Též dckujeme
p. Ben;. Šulcovi, les. kontroloru ze Zales, pak pp.
učitelům Váci. Kalslovi, Josefa Zadinovi a ředi
teli kůru J. Moximovičovi, kteří při slavnosti té
působili. Děkujeme též ubéma sborům hawičským,
všem dostavivším 8e obecoím zastupitelstvům,
našim pořadatelům s všem příznivcům a hostům,
kteří s námi oa krásné (ó slavnosti podíl brali.
Jos. Žalondek, starosta. Jan Kodeš, Váci. Běhou
nek, Jan Novotný, radní.

Městská spořitelaa ve Vysokém
Mýtě vykazuje za měsíc květen 1909: vloženo
pe knížky K 242.259:37; vybráno K 207.440'73;
vloženo oa běžný účet K 303986.64; vybráno K
64.843.09;zástatok vkladůnaknížkyK4 5i1.204b2;
pa běžný účet korun 1499.523:60; úbruem K
6,010.72802; bypotečních půjček vyplaceno K
182 50567; splaceno K 61 86444; zůstatek bypo
tečních půjček K 3631.61099; směnek eskom
ptováno za K 75.37760; splaceno K 32.21192;
zůstatek K 64020240; do jiných ústavů vlo
ženo K 579.277-72, vybráno K 562.116'75; zůsta
tek vbladů v jiných ústavech K 1,823.646726;
cenných papírů v zásobě za K 2 728 56435; záloh
lombardních K 6180—; hotovost pokladní K

—16.64763; obrat účetní a pokladní za čas od 1.
ledna 1909 dv 31. května 1909 K 18,991.163"12.

Na pomník + Františka Košťála,
. faráře n spisovatele vo Skuhrově daro

vali dále: 60 K p. Vilém Lercb, továrník ve Vídni,
20 K p.Václav Ebl, farát ve Svarcentále. Po 10
K P. T.pp. Vinc. Kleprlík, čestný kanovník, vikař
v Rychnově p. K, Ferdinand Blecha, dókan v Sol
nici, Josef Moravec, deficient z Chábor: 6K Jos.
Pohl, farat v Liberku; po Ó K Frant Rysner,
farář em. v Cerekvici, Fr. Kubánek, farář r Ju
vornici, Josef Novák, farář v Bieley, Jan Novo
bradský, kaplan v Rychoové n. K., Jos.f Pechá
ček, kaplsm v Solnici, Ant. Strakatý, c. k.pošt
mistr v Uhýnově s Dr. Rod. Strakatým, ©. k. mí
st.držitelským koncipistou v ministeriu orby. Po
8 K Dr. Jar. Sedláček, profesor na Smíchově,
Feed Cvejn, farář v Plasech, Jan Snišek, faář ve
Valteřicích. Dnášé příepěvky přijímá farní úřad 3
Skuhrové n. Bělou.

Různé zprávy.
Phpravajte se na katolický sjend

královéhradecký! Letos konatise budeod
28. do 31. srpna pátý všeobecný
českoslovanských v Hradci Králové. Kdo s věrných

katolíků zřel znamenitýpráběh a úspěch takovéhoajezdu v témže městé r. 1902, zajisté zaboří tužbou,

brod býti i letošnímusjezdu přítomen.Přijďtetudíž a přiveďte ještě nové přátele, aby manifestace
vyzněla tím mobutněji. Zájem o sjesd ovšem jiš
pyní jest veliký. Přípravné práce v Hradci Krá

lové kosajíse nh včasné,v účelnémPende výchvolání a podroba d o
vydá k.mítét v nejblištah.dnech.

Slovanský sjesů v Potrohradé, mi
Balý týdenkonaný za účastenstvízástnpců všech

-slovanských národů, usBe+l se, aby r. 1912 usp 
řádána byla v Rosku váeslovanská výstave. Zá
rov.ů schré eny stanovy obystené slovanské banky,
která bude prý. zřízena v Praze. Na sjezdu sdů
razaěna i nutnost beje proti germanismu.

Ministři sami podkopávají důvěra
k seudeům — v rozpočtovém výboru pcslan.
soěmovny prohlásil katol. Český pos.anec z Mc
ravy P. Šilinger — jak to nčinil aém. ministr
krejan dr. Schreiner, který 10. května zajel do
Oder ve Slezsku, aby tu vybetřoval taméjéh)
soudce, ač nebyl k tomu ničím opravnén. K čemu
jsou tu prešident vrchu. z6m. soudu 8 miuistr
spravedlnosti, ikdyž jest micistr krajan nad oba?

ém. ministr krajaa jest uejvětším nebezpečím pro
nestrannost v.ády.

Milaistr opravodinosti dr. Hochen
barger a čl. 19. stár. základ. rálkona.
$ 19 státního zákl. zákona zaručuje nám ve vlasti
uaší úplnou rovnvprávnost, to nám Čechům úplné
stací, více si 8 ohledem ua klidné uoužití 8 kra
jeny německými přati vesmíme. A najednou přijde
rakouský ministr a prohlašaje, že tento $ 19
stát. zákl. zákona oeob-abuje zakonité rozredení
Celéjazykuvé otazky, nýbrž 8LunovÍjenowzá- ada(l),
ktera potřebuje provedsuí. Na odůvodnění toboto
evébo uázvrů dokládá ministr, že by pak Č chové
nohu se dožadovali práva svého jazyka iv j šsím
Tyrolsku nebo v Hor. Rakoosku std. Na to si
ováem nikdo z oás uepowyslil sn: strajcové$ 19
Bt. zákl. zakl., vždy( jodná +v nam jediné v naši
vlast Českou; tu záminku vyoabel si po přání u 
meckých nesnášelivců ministr spravedlnosti. Týž
ministr bájí názor, že utát může, pokud jde o
vnitfní (zaračená rovnoprávnost má se samozřejmé
týkati jak. vnitřní tak vnější úřední řeči) úrední
řeč, moci nařizovací (') stanoviti zvláštní normy.
jimiž jsou soudcové Bmmnozřejmevázáni; nejaov ji
nutí vláda úředníky v Dalmacii ubát uafížoui,
ule v Čechách necha soudce přestapovat nařízení
Stremaxerových.—To ovšemjest prapodivuálogik4,
die které tančí neplá:elé naroda českého a tím i
někteří něm. soudcové v Čechách a la Freger.

Čechové a Zulakafé!. V rozpočtovém
výboru poslanecké sněmovny smutné 80 zase pro
slavil psal. dvor, rada Bachmao professor něr.
university pražské, sarovou poznámkou, že by totiž
do Cbebu mobli pfijíti také Zulakafti (8uro.í u
nevzdělaní Jihoafričané) a mohli by i žádati. aby
se a nimi u soudu jednal: v jejich jazyku Spro
stotou tou nemálo potupeno právo jazyka českého,
právo každého českého člověka. S takovými lidmi
marno všecko vyjednávání o dobodě česku-ně
mecké .. . Když od takového člověka, který jako
universitní professor má býti vzorem všl vzděla
nosti u ušlechtilosti, vrbají se mezi lid slova tak
sproslá a sarová, nedivao, ze i ten lid sesaro
voje...

Pronásledovaný slovácký kněu.
Vedle faráře Hlinky zakouší pronásledování 5e
strany maďa:on. biskopa Parvyho | vlastenecký
kaplan Tománek. Již iřikráte byl Tománek su
spendován a vykázán mu nucený pobyt v některém
klášteře. Ale čest badiž tu vsdána katol. řádům.
které hrdě odmítly říditi se maďaronskou libovůsí
biskupa Parvyho a Tománka za vězné nepřijali.
Při prvním saependování odmítli přijmouti kaplana
Tománka jesuiti v Troavé, při druhé suspensi ka
pocíni v Mor. Benešově a nyní při třetí auspensi
františkáni v Žilině, Kaplan Tománek osobně stč
žuje si právě v Římě.

Ruský komsulát v Praze. Členové
raské dumy na koogresu slovanském v Petrohradě
sdělili, že ruská vláda zřídí v nejbližší době v Praze
konsvlát. Ruským konsulem bade tu jmenován
kníže Trubeckoj.

Velbydo Všeobec jního ústava
pro semkromé úřednietve, letošnímrokem
v život uvedeného, skončily 24. května vítězstvím
českým, čímž správa tohoto důlešitébo ústavu po
pět let setrvá v rokou českých.

Monopol sápalkový a petrolejový
Ministr Snancí ryt. Biliň:kýv rozpočtovémvýboru
oblásil již monopol zápalkový; ten bude vyžudo
vati značných sum na vyvlastnění stávajících pod
niků, ale sato bude snačoě výnosnější než pás
ková daň sirková, Mimo to počala vláda také „ed
ati o smonopolisování výroby potroleje v Haliči.
v jest oršem nový útok na kapsy všeho poplat

se v domácnostech co nejvíce šetřilo, aby se Še
třilo — od sirky.

Zdroj blaha národa. Vóechnynaše u
šlechtilé snaby ať národní, obchodní, průmyslové
nabo bospodařské mají společný kulturní základ
v pracovitosti a epořivosti národa. Bes técbto
dobrých vlastností lidu českého nemohli bychom

bali obětem. Poblížíme-li s radostí oa vzmáhající
se průmysl, vzpomeňme si, kolik odříkání stálo to
za těžkých poměrů jednotlivoe, než Bevypracoval
s prostého dělníka ma majitele tkalcovny. Aneb
alednjeme-livýkasy svých peněžních ústavů,asnejme,
te největší podíl na jejich potášitelném rosvoji
mají střádalové, kteří jako včely baď upeáním

akcií aneb ve spůsobě vkladů přinášejí ovéopatybankám, spořiteloám a saložnám. Naplsíme-li

kašdoro'ně peněžní ústevy oropem svého přičinění,
uvidíme úspěchy i na jiných polích své zubrady.
Střádaloré vystavěli prostředniotvím zomakého vý
boru a -za pomori Zemské banky volikou síť
semských železničních drah za K 160,000.000 a
abodovali v Čechách za více jak K 400,000.000
silnic. mostů, škol, vodovodů, nemocnic, sirotčinců

atd. C) věnovali na meliorací půdy, nedá se ani
přibližné ndhadnouti. Vydejme a rozšiřujme heslo :
Nebadit Čecha bes vkladní kalšky. Zakládimesi
nemálo na tom, že skoro kašdý Čech umí čísti a
peáti. Neustaňme, pokud se nenaučí také počítati
tj. střádati. Věřte, že divy činí takový malý zá
pisaík pro příjmy a vydání, vidíte se v něm na
konci měsíce jako v zrcadle se všemi ctnostmi i
slabostmi svými. Zpytajete-li své hospodářské svě
domí, jste blízci polepšení. Zastydíte se zajisté
pad wrháním peněz při pomyšlení, že jest i nám
v beroickém zapasa bájiti každou píď české půdy,
jako ji brání stateční bratří Poláci v Pozňiusku.
— Střádal č. 3.
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Jak r. 1806 bojovaly včely protiPrašákům. V německýchvojenskýchspisech zu
znamenáno jest, jak i včely r. 1866 eúčastnily 80
bojů. Poprvé dne 28. června v bitce u Střítěže
a u Nov. Rokytoíku, kde po krvavém svém ví
tězství za dne předešlého srasil se podmaršá.ck
bar. Gablenz se svým X sbore:n 8 praskou gardou,
kteráž mu vrazila do pravého boku. Fysilirský
prapor 3. gardového pěšího pluku vytrhl ze vsí
Studence, jež byla jen slabě obsuzena a na uč
kolika wístech také již hořela. 10, a 12. setainu
1 pěšího gardového plaku potkala prazvláštní ne
boda Střelba a rozličný válečný lomoz vyrušily
ve Studenci roj včel. které s vrhly oa pruské
fysitíry, takže tito, kteří jinak zmužile postupo
vali proti rakoaakým kulím, před bodáním včel
zachránili so útěkem. Avšak pobodaní Prušáci
spojili tento svůj útěk s útokem na vlastoího ne
přítele. Zahnaly je tedy včely tsm, kde Prušáci
za krátko zvítězili. — Stejnou nenáviec vůči Pru
šákům projevily včely také v rozhodné velké bitvé
dne 3. července. První prapor p'šího doloosles
ského pluku č. 50. dobyl před 2. bod. odpol. Račic.
Oddíly obou jeho divisí podaikly útok na Seadra
žice, na jejichž výšinách rozestaveno bylo naše
dělostřelectvo. A tan ve vsi, pod výsiuami hluboce
položené, utkali se Prusové s nečekanými odpůrci.
Do některých úlů v Sendražicích zapadly granáty,
včely nad tím oanejvýh rozdrážděné suřivé vehly
se na pruské vetřelce, kteří dlouho méli co dělat,
aby se včelám ubránili.

České firmy: F. a D. Malý v Praše,
Lnurin a Klement, J Novák, Karel Stárek, Po
koraý a Beiwl, Tulka-Ros il a Šalo, Jiod. Ha
vlíšek, Jos. Jiroušek, Jos. Švestike,Lad. Švestka
— dodají osmnáct prvních výher v cené 65.U00
koran pro loterii „Českého pomocného zemského
spolka pro nemocné plicními chorobami.“ Lny
této české 1. loterie jsou po 1 koruně u všech
prodavačů a kašdému, kdo by. si chtěl valti do
rozprodeje losy a tím podal pomocnou roka při
skatku milosrdematví, ješ jest podnikán, ochotné
podá informace kaacelář jub. loterie v Praze-L
999, kde také příspěvky a dary ve prospěch sta
vebního fondu samatoris na Pleši u Dobříše se při

jimají a s díky potvrsají. Stavba sanatoriajssajištěna darem velikého lesnatého posemkuJ. J.
kniž. manž. Colloredo Mansfeldových s právě v po
slední době vydatně rozmnožen stavební fosd vý
těškem slavnosti ne Žofioě (skoro 60 tislo korun!)
Nyní jedná se o to, aby každý smás zakoupením

losa a, pe opoluáčastaíkomna velkémdíle lidu



Manifestační sjezd čes. křesí. v0
elálů v Olomouce konal sa o svátcích svato
dužsích sa neobyčejného nadšení a velikého úča
stenství (aa 12.000) z celé Moravy,ze Slezskas
Vídně. Slavnost zahájens v neděli průvodem (přes
6000 osob) pa Sv. Kopeček, v pondělí na třech
místech konaly se velké schůze, na nichž proslo
veny řeči od vynikejících moravských lidí. Uká
zalo se ta, že myšlenka křesťansko-sociální, která
před 10 lety na Moravé v živější roch uvedena,
pronikla na Moravě veškeré vrstvy a soustředila
aové a nové tisíce.

Macharovcům oklaple. Už se těšili
domestikové Israele, jak „klerikálové budou suřit“,
jak se snad v záchvatu zapomenou s nějakým u
kvapením proti synu Heliuvo ajednají obrovskou
reklamu kejklířům, kteří „osvobozují a spojojí
národ“ © bezazdným | protikřesťanským štvaním.
Leč katolíci zachovali vůči «třeštěnému čardáší
proboaných jízlivoů vzácnoa rozvabu, až 8e ně
kteří ovážliví lidé divili, proč mašinci pro svoje
přesv“dčení nežádají tutéž úřední ochranu, jaké
požívá plnon měrou vysnání židovské. (Na př.
Machar provolává veřejně beslo, že musejí jíti
kněží ze škol ven; kdyby katolík jen něco podob
ného řekl o židovekých kšeftařích, ož by byl před
soudem). Když tudíž uličnické dráždění katolictva
spíš končilo kom.kou než lačně bledaným postra
šením aspoň nezbedné pokrokové děti vymýšlely
lži o našem hněvu, o našich pokusech. Panstvo
lbalo bezectně, jek katolíci u úřadů zakročají. —
My:l me všěsk, že úřady bez zvléštaího přičinění
katolictva dobře zvaly svoji povinnost. Na př.
klidné příh'ížení k tomu, že navštěvuje přednášky
potorického štváče a Ibáte nezrelá školní mladež,
těžk se dá srovnati a paragrat.m 0 nábožensko
mravní výchově žactva. Kdo pak docela 8 velikou
horlivostí podporuje účast mládežs při potupných
přednáškách o křesťanství, ten staví na nezaslou
žený pranýř katechetu, ten boří to, co Školamá
stavěti. Tak se ničí autorita jednoho vychovatele,
což roshodně není ku prospěcba ani autoritě vy
chovatelů jiných. Může to býti katechetovi Iho
stejno, jestliže mládež tolik náchyloá k radikáloím
Sménám po takové přednášce začne jízlivě na avého
opřímného vychovatele patřiti jako na nepoctivce,
potměšilého zpátečníka, jako na přítěž školy? Tu
jte potřebí krajního sebezáporu,abyse katecheta
opanoval. Měřme dle měřítka právnického, Je li
dovolena mládeží účsst na přednášce protikřesťan
ské, ta by (dle ducha školních zákonů) tím splše
měla být dovolena školní mládeži účast na veřej
mých přednáškách, kde se odbalují šrindle protiv
niků náboženské výchovy. Tu by mělo být dovo
leno ka:echetovi, aby v mimořádných hodinách
školoícn vbelbané mládeži veuggerované klamy

rátil Leč kam by se takovým závoděním do
Alo? Hoch, který eotra zoá abecedu římských dě
jio, nafoukl by se brdostí jako holub; začal by si
hrát na uoivereitána. A proto platí zásada: má-li
dak zachovati respekt před autoritou vychovatelů,
mojí samy úřady autoritu předepasného učiva ba
jiti. Jestliže však předepsané (zvláště dějep'sná)
ačivo nevyhovuje, mají se postarati onápravu. Buď
— aoebo! Ovšem že by bylo zrovna komické c
pravovati die rozmarů Macharových. A ejhle! Tu
najednou „Čes“ v úvodníhn(2. červas) široce roz
Mlapává náblý zákas (sem. úkol. rady mor ) účasti
Aactva na protikřest. přednáškách. A hned dostává
výprask předseda, jako by byl vydal sákaz dám,
presidiálně, beze nohůze členů ostatních. A zatím
bned za fanatickým článkem jest uveřejněn telegram,
že „zemská“ školní rada moravoká v dnešní schůzi
Ae usnesla zakázat žactvn . . . Hlenární toto u
Snesení stalo se všemi hlasy proti jedinému ...“
Jak si šlape úvodníkář tudíž na rozum! A jak se
bněvá šiřitel „ryzího křesťanství“ na ty, kteří ne
cbtějí nyní považovati křesťanství za jed! Věra
uličnictví příliš nezbedné!

„Deutsche kaaft nur bol Doutschoní“
Ten:'o nekonfiskovaný nápis na tebuli v nádraží
Libereckém dosud sestkví na důkaz, že Bienertbovy
výnosy proti boykotu obchodnímu pranic se pc

" týkají Němet. Také časopisy německé,' zvláště
-v uzavřeném území, přímo závodí o palmu vítěz
ství v ukáskách sořivé nesnášelivosti, vysývají
„Štenášetvo zcela nepokrytě k mejsurovějšímu pro
„následování českých obchodajků a průmyslatků.
Surovým štvasím vynikající „Budweiser Zeitung“
eveřejhoje uáaledojící doklad, jakrespektován jest
Němci pověstný Bienerthův výmos proti boykota:

Maršnerova šumící limonáda českým výrobkeml
„Jak jiš častěji bylo upozorněno, jsou Maršnerovy
šumící limonády českým („tachechisch“) výrobkem.
Němcům, kteří dosud tento výrobek kupovali, o
ssamujeme tímto, že c. k. priv. akciová továrna na
Šokoládu a cabrovinky v Lovosicích. která jest
pěmeckým podnikem, rovněš vyrábí šumící limo
sády, které jsou velmi chotaé.“ — Tento spůsob
boykotu vadaým shledán nebyl ato patrně prostě
S lé příčiny, te namířes jest — proti českému

ika| Zaámy jsou naproti tomu berobleded
půskace českých časopisů |

Kupujte české mýdlie, které da
Joko předůívýrobky elsí! Firma Josef Jelinek
©Hradci Králové poskytnevám v tom směru
výběr dokomalý. 8 | Jan Ev. Chadt píle
© závodu Jolínkovů: „Aležsím listem vyrovnávám
det. — Odběratelé,kterým jsemvaše výtečné

výrobky rozdělil, jsou úploč spokojeni. — Ať zá
soby vyjdoa, objednám opětně. Kdyby ue beslo
„Svůj k svému“ v praksi provádělo, co by našeho
dělsého lidu dostalo zaměstnání a nemuselo zs
výdělkem do cizisy, kde se nám odnárodňuje! —
Jest to smutným úkazem, že měkký,poddajný
živel slovanský ustupuje. kdežto na hranicích uvč
domělých národů toho není.“
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Ro . . „Obnovu“"jiZŠIŤuj te ČasovéÚvahy!
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„NašeMládež“
orgán „Sdražení venkovské mládeže v Cechách“,
vychásí vždy 1. a 15. každébo měsíce. Předplácí
se 1 výtisk 1 K 70h ročně, při odbírání sojeéně

5 výtisků 1 exemplát po 1 K 20 bhročně. Redakce

8 administrace časopisu „NAŠE MLÁDEŽ",
Praba IT, Opatovická olice č. 10.

Žádejte číslo na okázku!

o

osobák vlněnéátku plátna širtinky, látky naroby,

Soupravy,salonníamu vaDeCvšechno zboží tkalcovské,u firmy:

kakovské výrobní společenstvoVZÁJENIOSTvHRONOVÉ%

Český lidovýpodnik-Vzorkyzdarmaifranko 

Josefa Mikulce
(dodavatel J. E. ndp. biskopa)

odborný závod pro veškeré
kostelní práce pozlacovačské, řezbářské, malířské atd.

v Hradoi Erálové,
doporočaje se octivě vid. ducbovenstvu ko provedení veškerých

v obory tyto spadajících prací.aw"
Nákresy a rozpočty

na oltáře, kazatelny, boží broby, křížové cesty atd., zhotovoji
úplně bezplatně, bez nároků k objednávce.

Rekonstrukoe a opravy
oltářů starých provádím co nejsvědomitěji, o čemž svědčí četné

doporočení vld. duchovních.

Založeno r. 1899.

P. T. katolickým spolkům, odbočkám, skupinám,
organisacím a jednotlivcům vůbec.

Co vykonal v organisačním hnutí za 3 roky náš oblíbený

kapesní kalendář
„KřesťanskýOrganisálor“,

netřeba teprve vypisovati. Články od spisovatelů a řečníků na slovo vzatých byly
a jsou jebo nejlepším odporučením. Programová část kalendáře zpracována vždy
s nejpečlivější svědomitostí. Skvostná, úhledná a pohodlná kaposní úprava ka
lendáře rovněž se zamlouvá. Také na rok 1910 chystáme opětně vydati kalen
dář tento a mám« již po ruce rukopisy od vedp. Dr. Šulce, vedp. Dr. Reyla, dp.
Jukla, organisací mládeže atd., které vykazují praktické články a práce i dělni
ctva se týkající.

Naše snaha jest čistě organisační a nezištná, proto doufáme, že naši
péči odměníte tím, že se přičiníte o hojný odbyt těchto velenutných kalendářů
ve všech organisacích. Jelikož letos očekáváme za příčinou sjezdu katolického
větší odbyt kalendářů, rozhodli jsme se ©enw jeho snížiti na nejnižší
míra a to

WE-za 70 hal. jeden kus “U3
s tou podmínkou. bude-li větší počet přihlášených z každého místa nežli loni.
Rozměr kalendáře bude nezměněný a bude-li hojnější počet odběratelů, jsme
ochotní textovou část rozšířiti.

„© Odběratelům kalendáře poskytujemetu výhodu ochotou biskupské tiskárny,

še vydámenádhernývolkýnáslaný obraz Jeho Bratestipapeže Fia ídle nejvěrnějšího originálu a to za pouhý příplatek 10 haléřů — na kartoně 40
hal. Pro ty, kteří kalendář neodebéřou, bude státi obraz 50 h a na kartoně 80 hal

kale Prosíme adí by v paděv místě oční se ihned soupis odběratelůndářei obrazů a případě- výtiskyhned ce vily a objednávka na
adresu:J. Polák, Vradeo levé —Adalbertinum nejdéle
de konce června zulánabyla

Kalendář výjde ke konci srpna a bude se rozesílsti objednatelům
1. září. Obnosy za ně, nezapraví-li se při objednávce, musí nejdéle 14 dní poob
dršení býti zaprareny. Také možno zaslati na dobírku, což budiž připomenuto.
Odebrati jest nutno v téže ceně nejméně 12 ex.

bjednateli,jenžzapravíobnoshned,budeporto—vyjma nákladnílist —
dleveno. Předem přihlášeným a těm, kteří zapraví obnos nejdéle 14 dní po ob
držení, hradí se porta polovice.

Při objednávceméněnež 12ex. budestáti kalendář80 h (sobrazem90 h)
a poštou 1 kor.

Doufáme, že naši přátelé opětně svědomitě tohoto bojovníka na poli or

ate úpaměánkéent er dě May omyl dn ví.Také prosímitét pro sestavení katalogu křesť. firem, jelikož jest ve spojení s redakcí ka
lendáře, by jeho tak velice důležitá akce při letošní vzácné příležitosti (sjezd)
byla hojně podporována a každý aby ve erém místě největší a avědomitou agitaci

k sehnání adres rozvinul.Maličkýpola, — jenž jestjenrežijní — 1 K20b,můžeinejchudšíÚrmakreklaměsvévydati.I o insertyseprosí.Lhůta
nejdelší do 15. června.



Litanii

k nejsv. Ordci Páně
s notami

ALLAJEN
nabízíme (místo dosavadní čeny za 100
kusů3 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Žásvětná modlitba Pxze"100kama
sa 80 b (misto za K 120)

Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové.

KIKIIILICFILA

PIALRO
krátké,obebranélevně prodám.

Frant. Růžička,
učitel v. v.

v Týništi.

Ku všem přiložitostom

praktické dárky
—39 aa nolleslevnéotay nabízí GTZ

TV. Šolc, Ť
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní snalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou. |

——————
Menší hospodářství

ve Slatině m Hradce Král, s 8 korcipc
zemků a zahradou. po případě g letošní úrodoua

celým zařízením

p“ seprodáU
z rodinných příčin z volné raky. Stavení je zděné,
prostranné, s taškovou střechou, vše v nejlepším
pořádku. Bližší a majitele J. Kratěny č 86 tamtéž

SOCHY, RELIEFY,
OBRAZY (SA PLÁTNĚ,Děevě,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

|DoroRUČUJÍ, UCTIVĚ

PETRA BUŠKA.SYNOVÉ,
UMĚL. ZÁVOD SOONAŘSKÝ, * <
ŘEZBÁŘSKÝ A" MALÍŘEKÝ >.. |..

ý (závon TRvá oD p. 1863

nem

Zdrojem zdraví
jsou Hhuprosté nápoje, z nichž

dodnes nepřekonány jsou

šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařinkové a třešňové, připravované

pomocí

Marámerevých Lumivých limenádových bonbonů
é pravých s touto

Bočnívýrobapřes 40 mll. kusů.
Jediný výrobce:

Prrmí česká ako. továren
na orient. cukrovinky a čokoládu na
Kr. Vinohradech (dřívo A MARŠNER)

JU330337072
Právě vyšla

nákladem Politického družstva tisko
vého v Hradci Král. důležitá a cenná

kniha

: Úkoly H
sociální politiky.

Napsal Tb. Dr. Fr. Reyl, docent křesť. sociologie.

Kniha v přehledném obrazci projednává na 3:0 str.
obrovskou látku sociální politiky vesměs praktickým
směrem, 8e zřetelem na Časové potřeby a rakouské
zákonodárství. V literatuře české je vůbec málo pů
vodních spisů o sociální politice, v katolickéliteratuře
je to první kniha svého drahu. — (Cena knihy se

zásilkou pošt. 3 K. Objednávky vyřídí

Administrace „Knihovny Obnovy“
v Hradei Králové.

dddtdtddidddd
K

1
EB

Navštívenky

všeho druhu
nabízí

Biskupská
knihtiskárna

v Hradci Králové.

pastýřský list

J. Exc. ndp. biskupa Dra. Doubravy:

| „Memlčte!s ;
a sociální úvabu P. Voňavky:

řrán! (6

„Alkohol nepřítel
Pastýřský list nabádá valetnými i důraznými

slovy klerus i věřící lid ku otálosti u víře a k ne
ohroženémn hájení náboženského přesvědčení na
vzdor všemu posněšchu nepřížel. V dnešní obro
žené době je každé povzbnxující slovo útěchou
utiskovanému lidu katolic ému a proto dvojnásob
váží slovo to, přichází-li z úst vrchního pastýře.

„Nebojte se a nemlčte, když máte vydati svě
h dectví pravdě“, stane se jistě heslem každého uvě

doměléhokatolíka!

Uvaba populárního řečníka P. Voňavky pro
jednává moderní sociální mor, jaký zaviňuje ne

k, Mírné požívání lihovin a pálených nápojů. Úvaha
psána je svižným slohem, obsahuje hojnost výroků
vynikajících odborníků a vykoná svým posláním
jistě záslužné dilo.

Nejnovější číslo „Čas. Úvah“ hodí se k hro

majnýmu rozšíření.
Cena 16 <.

Objednávky vyřídí

Administrace Časorých Úrah
v Hradci Králové.

Prodají se
v blízkosti Hradce Král.

2 kusy zdravého jablcňového
dřeva, 3 kusy hraškového, 2
kusy z černého bezu, vhodné

pro soustružníky.
Jabloň: I Délka 2:86 m. | atř.síla 27 cm

II. > 147 > > > d8 2

Hruška: I » 290 » > » 32 >
IL > 138 > > > 48 o>

IL > 2 o. o D3 o
Bez: I » 145 » > > 2 >

IL. 3 125 > > > Do

Adressu sdělí admialstrace t. 1.

bb
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| "banky SLAVIE „Proze.
ORP“Plšte ©sazby. "Ni

Hospodářská hlídka.
Zajímavá sdělení ze schůze Ústřední

Jednoty Ralffeisenek. Při letošnívalné hro
madě Ústřední Jednoty českých hospodářských
apolečenstev v království Českém doe 1. června
1909 v Praze konané čtena byla zpráva o zemské
revisi. V přípisu zemského výboru, který provází
zprávo tu, ee ovádí, že reality Ústřední Jednoty
se málo rentují (t. j. málo vynášejí). totiž jenom
asi 2 procenta. Ve zprávě samé se chválí pečlivé
účetnictví, t. j. chválí se práce úředníků Jednoty.
O chybách, které byly novinami vytýkány tištěné
zprávě účetní jako cbyby početní, není smíoky,
což je důkazem, že to byly chyby tiskové, a že
nedbalost Jednoty záležela jenom v tom, že tyto
chyby tiskové ponechala v účetní zprávě bez
opravy. V revisní zprávě 80 poukazuje na to, že
reality se rentují nízko (asi 2%/,), bez ohledu na
to, že procento umořovací je jenom '/„ (pravíme
jedna polovice) procenta. Dále Be poukazuje na
nepřízoivý poměr mezi jměním svěřeným a jměním
vlastním, tak že uznala revisní zpráva za nutné
upozorniti, aby se hledělo vlastní jmění gesiliti,
aby jmění svěřené nabylo větší záruky. Jistota
tato sklesla z '/s Da '/«. V účě zboží shledala
revisní zpráva položku asi 8000 K, o níž vyslo
voje pochybnost, zda-li je dostatečně doložena.
Také dotknuto jedné položky v účtě zboží, která
byla paušálem vyplacena. Je to položka, proti níž
činěny byly výtky V loňské valné bromadě a před
tím v časopisech; tu položku při loňské valné
bromadě agrární majorita (většina) schválila. Je
to odměna za zprostředkování dodávek vojenských.
Celkem potvrdila revisní zpráva to, co se strany
katolické bylo vytýkáno, totiž, že si Ustřední
Jednota má vésti hospodárněji. Zmiňujeme se ještě,
že také za rok 1908 se reservnímu fondu neode
vzdává nic z čistéhozisku (to je již potřetí),ač to
stanovy vyžadují. Uvážení zaslubuje též tato
věc. Před letošní valnou hromadou revisoři létáky
„varovali“ před vnášením politiky do Ústřední
Jednoty. Leč při valných hromadách jedná Ustřední
Jednota jinak. Loni trpělo představenstvo, že
agrární poslanec Švehla třikrát Bi vyžádal slovo,
aby na katolíky brubě útočil, letos člen předata
venstva, pan řídící Siegel, zavedl politiku do valné
bromady tím, že beze vší příčiny mlnvil o tom,
byla-li opportunní (příhodná) kandidatora p. Cí
sařského rady a řiditele kanceláře Ustřední Jed
noty p. Ant. Blažka za poslance na sněm zemský.
Na tento politický exkora p. řídícího Siegla ne
bylo s katolické strany letos ani slovičkem re
agováno.

Zemědělské školství v Rakousku.
Veslém Rakousku jest 200 zemědělských škol asi
69000 žáky. Ztěch jsou vysoké školy zemědělské
tři: v Praze, Krakově a ve Vídni. Nejvíce poslu
ehačů má vídeňská, nejméné pražská; všechoy
mají dohromady asi tisíc posluchačů. Středních
škol zemědělských jest. 20, z nichž jest 12 hospo
dářských škol, 5 vyšších škol lesnických, 2 vyšší
školy zahradnické (v Klosternenburku a Lednici,
obé německé) a pivovarská akademie (německé).
Dle vyučovací řeči jsou 4 hospodářské ústavy české,
a to v Táboře, Chrudimi, Roadnici a Přerově, 6
německých a 2 polské. Nejčetněji jest navštívena
škola v Chradimi (přes 250 žáků). Z pěti lesni
ekých vyšších ústavů jest, l český (v Písku), 3
německé a 1 polský. Německé ústavy mají celkem
asi 200 žáků, kdežto v písecké škole samé bylo
loni 148 posluchačů. Nižších zemědělských škol
(školy rolnické, zimní bospodářské, nižší zahrad
nické atd.) jest 177. Z těch jest 72 německých,
71 českých, 5 českoněmeckých, 20 polských a 9
škol národností ostatolch. Rolnických škol jest 41,
s těch 15 českých (9 v Čechách, 6 na Moravě),
12 německých, 7 polských a 7 jinojazyčných. Nej
četněji jest navštěvována škola v Písku. Zimních
hospodář. škol jest 45 českých a 16 německých.
Na Moravě jest 24 českých, 8 německých. Nejvíce
mavětěvovány jsou zimní hospodář. školy ve Volyni
-a Benešově. Nižších škol lesnických jest 11 (8
-německých a 3 české). Nejvíce žáků má nižší
Škola lesnická v Plsku (r. 1908 žáků 179). H 
spodyňských škol jest 17 (6 českých). Německá
hospodyňské škola v Č. Budějovicích r. 1908 mě.s
88 žaček, kdežto česká v Ném. Brodě jen 17.
Nižší školy zahradnické mámo 24 (snich 4 České
a 2českoněmecké). Hospodářsko průmyslové Školy
máme 4a to 3 českoněmeckév Prase (pivovarnická
a Mbovarmické).Školy eukrovarsické není.

Rolnická svépemee. V Rsdhošti na
Vysokomýtsku staví právě nový družstevní lihovar,

,jehož Ilniky jsou rolníci z Radboště a dvou obcí
okolních. Lihovar ještě letos bude moci zshájiti
svou první kampaň denní výroby 4 bl. lihu. Pří
kladu tobcto mělo by vaše rolnictvo následovati i
me jiných stranách; všdyt v mnobých místech jes:
vbodaého místa sa družstevní podniky, které jsou

nejlepší cestou k vymanění rolojetva zcisích vlivů
vykořistajících.

Odměňování komí koná se v červnu:
17. v Hořicích, 18. v Poděbradech, 24. v Královč
Městci, 22. ve Svobod. Dvorech u Hradce Král.,
93 v Chrudimi, 25. v Kostelci n. Orl. Odmědo
vání počne na všech místech o 9 hod. dopoledne“
Chovatelé koní, kteří přibudou (teprve po prove
dené klasifkaci koní, nemají bároku na odměnu.
V každém odměňovacím místě rozdíleny budou:
atátní odměny částkou600 K, zemské ceny částkou
250 K a sice jednotlivě nejméně po 5 desítikoru
nách ve zlatě; 15 stříbrných státních a 15 stří
brných medailií zemědělské rady, psk odměny
věnované okresy; diplomy úznánÍ dle potřeby.

Vláda pomýšlí prý přispěti ma pomoc řepa
řům tím, že vezme na sebe úlobu prostředníka a
kontrakty řepné bude hledět urovnati a postaviti
na pevnou zákonnou půdu. tekže by platily pro
ně pevné normy 8 kontrakty by byly pak smlou
vou veřejnou a oikoliv soukromou. echy letos
po boji 8 eukrovarníky mají 9 pětinu či asp'ň
šestiou řepné půdy méně. Celé ostatní Rakousko
spolu vzaté (Morava, Slezsko, Dol. Kakousya Ha
tič) dorovnují se skoro řepnou plochou Čecbám,
jindy je Čechy převyšovaly o polovičku. Ale úby
tek řepného oseva V echách vynabražen hojně
jinými říšemi, neboť skoro všude 8e řepný osev
zvýšil, tak že z řepy cukru letos se vyrobí zase
mnohem více. Konečné už by bylo na čase, aby
raffinerky cnkrovky nešly pořád a pořád s ceoami
do výše. Od loňského podzimu už zvyšují ceny
ve velkém potřetí. Ceny ty dostoupily už 74 až
74 a půl korany za metrák, v drobnémprodeji to
znamená 86 až 88 bal. za kilo. Cena to, jakou
jsme neměli ani za vysokého 2ZOkorunového cla
Da cukr.

Uherské mlýmy zastavily vůbec mletí,
nebot nemohu dostat jednak pšenice, a pak při
této drahotě se jim to nevyplácí kupovat protože
neprodají ihned mouku, a jsou tedy v nebezpečí
přijíti pak 8 moukou do doby nejnižších cen.
Pravděpodobně však epekulojí také nato, že v ny
nějším nedostatku daešní své zásoby do posled
ního "prášku draho vyprodají.

Nynější drahota obllí přičításe nedo
statečné úrodě obilní. Už po dvě léta byla zvláště
v zemích vývozních (Rasku, Spoj. Státech, na Bal
káně) úroda slabá. v Argentině vloni sice bojná,
letos však slabá. Zásoby jsou letos tak malé, jako
už dávno před tím nebyly. Proto kdyby i letos
uhodila neároda, bude příští rok drahota ještě
větší než letos. Už teď znamenají pšenici po žních
bned na 46K a žito 20 K za metrák. Tedy oboje
v cenách, na jaké ani přede žvěmi nebývalo po
myšlení.

Nezapomínejte na mrkov plení. Mezi
nejcennější plcniny čítáme mrkev pícní, unás dc
sud málo povšimiatou. Výnos poskytuje skoro tak
veliký jako řepa, obsab živných látek jest daleko
větší než řepy aneb zemáků, a v mnobých nemc
cech jest dobrým léčivem. Mrkev plicní hodí se
pro veškerý dobytek, ba 1 drůbež ji vařenou a
sulchanoa s jiným krmivem ráda příjme. Daří se
skoro ve všech polohách a poskytuje výnos téměř
nejjistější. Nejlépe daří se v řádcích a pěstuje se
skoro tak jako řepa. Natno Ji však seti co nejdřív,
ježto pozdě klíčí. Nejlépe ji svědčí půda ve staré
síle. —

Zastiňujte hnejišté. Kdoobcedocíliti
hojnost dobrého, vydatného a na živiny nejdůle
žitější bohatého hnoje, ten musí hoojiště achrániti
před úpalem slunečním. Proto se velmi doporučaje
zastínění hnojiště košatými stromy, 8 kde jich
není, rychle rostoucími bylinami, kteréž do letní
ho parna zekryjí ho hustým zelením. Za tím úče
lem z lehkých latí sřídí se stěny a krytba, po
nicbš se rostliny popínavé bujně rospínají a bnůj
dostatečně zastíní.

Velkorestaurace

i
Ohoděra -Vacek

saun. VPRAZE,nnas

n o
Jest stálým dosiaveničkom
hostí = venkova A dope
roučí se jim ce mejlépe.

Postní pokrmy vědy jsou
. pohotově. .

VE

o
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čisté uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

en r. 1898. "Be

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostofků, jakož i veškeré zprávy soukromé

WF“ provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečné jakosti I. druh 80 hal.,
II. druh 72 hal. Mostarské velmijemné a
silné I. druh 88 hal., II. drah 80 bza1litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

a V HUMPOLCI, u
c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důstojné farní úřady vČechách.
—<===

Nákladem Spolku sv. Boniféce v Praze

vyšla-pro měsíc červen | jiné
doby se hodící, církevně schválená:

== Pobožnostť=

k Nejsy, Srdci Ježišovu,
obsahující litanie, modlitby, šest písní
s notami, pobožnost ke sv. zpovědi a
av. přijímání, zaslíbení a krátká poučení.

s Cena 20 haléřů.a
Objednávky vyřídí:

Spolek sv. Bonitáce
v Praze — Emauzy.

Veledůstojné duchovenstvo, račiž se ujatinejhojněj
šího rozšíření této praktické knížky, hodícíse kně
žím i laikům, aby hojným použitím přinesla po

žehnání pro milou vlast naši.



rek Telkého nám. čís. 94, roh Veselé u. čis. 8.

Skvostné vzorníky zašleme na požádárí
zdarma a vyplaceně pouze na mistry kroj
čovské. Žádejte je proto vědy u svého mi

stra. Uapokojí vás v míře netašené.

Zbytky
ku všemu se hodicí máme stále na skladě.

- Program
strany katolického

lidu w Čechách
89 o 2 listech dostati lze za bh

wBiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.m ..“tl

Nikdy nechybíte,
optáte-li se na několika místech,

srovnáte-li ceny a jakost,
když si zatizujete byt, chystáte výbavu neb i když
kupujete jednotlivý kus

nábytku číkoberce
sáslon a čehokoliv, co ku zařízení bytu přísluší.

Dopište ještě dnes
o naše nejnovější ilustrované cenníky, nákresy a
rozpočty, přesvědčíte se, že

budete překvapeni,
jak veliké výbody při nákupu Vám může poskyt
„nout

ML Norodný A SUL,
továrna na nábytek a koberce

B v Týništi n. Orlicí.E
Vlastní výroba dětských kočárků,

Nedlernéjšíanejvrurnějí

© dětské vozíky
u velkovýro bce firmys Jos. Ježek,

JAN STOUPÁV PRAZE,

Žádejte cenmíky.

Jindřišská ul. 1.,
doporučuje:

Jelezné skládací po- železné mycí stolky

Malood- E TO oj molkyci
želesné skříňové po od... . .K1—

steles Sdíl.matrací železné stojany na
od.. ©. .K87— datyvd K 11
Úplně zařízená lůžka od K88 —.

-Skládací polní sedátka

risk- Tri nbyů
sahradnípatentnísvi- ——
novací zástěny K 36 —

Úplná zařízenínemocaie a dobrolinných ústavů
sa cemy uvláště výbodné.

780

Jos. Bičiště
mech.tkalcovna a úpravna

Lázně Bělohrad.
—46T

Sklad vlastní b
lněného | bavlněnéhozboží

v cenách továrních.

Kapesníky:
1. bílé 1 tet. K 220
1. barerné přezné

K 20
Kohle

č. 850 bílý Iněný
tet. 6 K 30b

č. J. B. bílý Iněný
tet. 8K40h

Utěrky: K směkkou náprsenkou

A. pololněné tet. 270 1 kusz véby za K2"50. 1 3—
č. 68 lněné 420 MOO PP

» 520/1 / plátěná -450
č. 756 Ima " 780 1 , Ima . > 5-50

Prostěradla:

č. 230 1. IněnéK 450
č.230/, —„ „270|kol krku a délku
č.261 „Jla, 49 rukávů.

Sklad dámských látok na šaty!

Při objednávce košil
nutno udati míru

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
: (protokolovaná firma) :

ž|v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
-| (bratr P, J. Noškadly, faráře vo Yýprachtiolch)

:| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |

Z TOTO
=- = Palmy = =

stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře, před sochy svatých a p.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy satromovité 2—3 Palmy keřovitě 1—3

metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

; pi

oatlácns"
oil *

B5 DĚ

=

JOS. SOUDILA
fo závod řezbářskýv Hradoi ECrálové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultíky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářskýspada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

WY*>Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení zamír
ných podmínek, nejraději takového, kterť na

vštěvoval měšťanskou školu.

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Málbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městi pod loubím) dopo

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

By sice1 sečelesnými
1007786, rámy,sítěmivsazením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE"Nesčetnáveřejnái písemnápochva'náuznácí, "Jj
Založeno roku 1836.

OVCÍ

Ji

JBjVAE64

Jen umělecky pracované

SOCHY 22:5
zařízení chrámové

—= lerněprovádí——

abselrent c. k. odborné Školy sochař. a řezbář.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,fzí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách

nejlevnějších. P. T. přnům obchodníkům ahostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

OXXXKXKX
Služební výkaz

jako příloha k žádosti o kviskvemálky
(dle Ord. listu č. 8., str. 82

dostatiJse 1kus sa 8hal. —5Okusůza1K
wblakupské knihtiskárně

v Hradei Králové.OKO



Doporučujeme

takbil jako prádlo.jemuž

SAPOTIIT5 $
5P fialkovou.odfirmy

JOJEF JELÍNEKnaukHRADCI KRÁLOVÉ
a Plištesilocenu

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejakvoatněj
žího provedení, v každém

vzorku a ryse církevním slohu.
Vše přesné, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen rněněé, čímí amožnéno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou z4 ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo
Biskupskou Mllosti rerido
vávy.

Mešní nádoby jez v ohni
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry :le, řádné a
levně vyřizují,

Vše zasílám jen posvěcené
Vzorky, r. spočty, i

hotové zboží na ukázka o
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirášek.
GRP“ sta odporučení a čestných uznání po race. =“

Prosím veledůetojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrnzávodudomácímu.

doporučuji rychlé a Jevné provedení
odznaků spolkových atd.GDI

Pozor! | Zbytkyl
12 m damašku růž., modr. neb červ.

prouhas bílou.. ....... . E 960
20 m zefíru košilového ©. .... . K 8—
30m „ šatového . . .... K 12—
40m „. různě sdružených.. . K 16—
jedině náchodské výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou proti

dobírce zasílá

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje ci depo
rečiti veškeré kostelní nádoby a
náčlnía to: monstrance,kalichy,

cibáře, nádobky, patánky, pacifikály,
svícny, y, kaditelnice,Jo penkyatd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní latencí a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za mové vyměňaje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bos závaznosti konpě.
Vše se posílá posvěcené. Pydcs ruční.

říbr jako:
slatých6stříbrnýchklenotů,jako rené

Sklad vež

madonek, rytýnků, atd. čs
protony, tabatěrky, jídelní náčiní zestříbra pravého

i čínského všdy ma skladě.
Staré slelo, stříbroa drahobomykupuje aa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paolě a oiselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m

ramofonij

G fonografy,
desky a válce

nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Pp. sklenářům a zahradníkům
nabízíme sk.o tabulové do pařenišť

24krát24 cm
24krát26 cmchZv'ášiní po 12 10 kg tmele sklenářského

X 24krát30 em po 14 h za 2 K.
3 26krát26cm Sklenář. zaručeně vyzk.
A© 26krát30 cm po 16 h| diamanty kus za 5 K.

5 Dodánímkamkoliv drabou.
3 ,
s K. V. Skuherský,
É c. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

proti hotelu „Merkur“.

HDS
iináčkovo

u..Pravé ..

(nefalšované)
žluté neb bílé

buď v tabulích neb lisované
8 ovečkou,

salmiak - terpentinové Ďá
mýdlo

a jiné druby nabízí ze svého

a Braunová
v Litomyšli,

MA—= Dolní náměstí. - - Dši -o
Potřeby k pohřbům,

skvostné věnce náhrobníve
velkém výběru

za ceny zvláště nízké.

Ann

900000000000000000000000

Nejlevnější nákupní pramen
veškerýchpříprav

aozdobprošvadlenya krojší,
kněžskýchkolárků a náprsenek

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice.

Prádle — Nákrčníky — Deštníky.

Šle —Kapemníky — Rukavice.črovačky.
Výhradní prodej „Trinmfaly.“

9000000000000000000000
O0000000CO00000000000

O00000000000000000000

© o

1

l

KEB XČB) KEOIXtě X563 X

f Jan Horák,*Ň soukenník

A Rychnověnad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

X

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třico“iletého působení.
Učiňte, prosíra, malou objednávku na

zkousku.

Velejemnělátky na taláry.
d Též na oplátkybez zvýšení cen!
RES C63XKOJXGEDXGOD

X

CS3XC663(XIX6P3XCe3
X

Přijmu dva učně

na pekařství
2 řádných rodin za nejvýhodnějších podmínek ne
2, roka dvby učební.

Josef Růžička,
mistr pekařský

VHradci Králové, č. 12.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jake výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Rřestní linév
(ex offo) 40 kusů za 860haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna.

fčnob. úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmešseným

w Hradol Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za4" až6%=
úrok a to dle výpovědí,

PEP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB.

Uhlí sozšíkce“



Kulturní hlídka.
Kulturní jiskry.

Mouřenín dostává výpověď Co všeck) evan
gelíci dělali, aby se našim odpůrcům zalíbili! Svoji
víru, která přece u nich má býti výrazným zna
kem, nechávali straneu; spojovali se 8 nevěrci,
s nepřáteli Kristovými, jen aby svoji jízlivost vůči
všemu katolickému ukojili. Co jim bylo do úpadku
křesťanského ducha? To nic. Jen když se mobl
zavilý evavgel:cký klerikál zasmát, jak kde byl
věřící katolik (tedy také křesťan) smrskán. Evan
g-lici svorně se židy a lidini bezkonf-asijníii za
sedali za Iředsednické stolky při štvačských schů
zích. V ústech ssmý pokrok, jeu aby radikálnější
živly jim neukázaly dréře. Takový nepřirozený
stav, takové komediantství lidí, Ikajících obratem
ruky nad Housem a nad českými bratry, nemohlo
bajeti věčné. Jestliže evar gelíci myšlíli, že mají
nějaké velké náboženské poslání v národě, měli
svoje stanovisko křesťanské zdůrazniti, bájiti svoji
víru otevřeně, důsledně; neměli se státi připína
výmicizopasvíky na těle různých radikálních straa,
které za mouřeolnskou službu parasity na subé
trpěly. „Evaogelicka“ Činnost pracovala veřejné

proti dotěrným pomocoíkům nechuť, hned ovange
lici dokazovali lacino „pokrokovost“ cbváleoím
Maochara,„Volné myšlenky“ a pod. D brodružná
ta cesta věak končí pro ty eskamotéry smatné:

Mimo jiné nap-ala dne 22. kvétna „Osvěta lidu“;
„Čekali jsme a doufali od protestantismu mnoho.
Věřili jse a byli jsme :Castni nadějí, že prote
stantism ujme se dobrého, ale opuštěného dědictví,
a že v něm bude pokračovati. Že sám bude jen
jakousi formou tohoto vývoje a až přijde jebo Čas,
že ustoupí(ahal) forměnové,lepší,jako ustupuje
dobrý hospodář-otec dobréma hospodáři-synu. Ale
to byla jen illuse. U4 nevěřime, a je bolestno ae
věřiti, že protestantismaa je t», který dědil, oše
třoval a zdokonaloval, a dokonce už nevěříme, še
z jeho existence může pro nás vzrůsti něco, ©>
odpovídánašimbojůmv minulostia našimtouhám
dnešním ©Protestanti mna opravdu 8-8Laral, snad
to avi noví sám tak dobře, jako my, kteří jsme
k němu 8 důvěrou vzblíželi, a kterým jest líto
toboto hořkého rozčarování. My, kteří rozumíme
těm krvavým letopočtům trochu jinak, než nás
učili, jsme nad vlastním osudem protestantismu
smutni. Čím je nám a čím může býti příštím ge
neracím ?“

To však mobli evangelíci poznati už dávno,
k čemu jejich služby potřebují stravy protikato
lické. Už dávno mobli poetřehnouti, že přece ty
strany nepracují k obrodu evang>lia, ale k zničení
„jedu z Judey.“ Teď už panstvo mouřenínských
služeb nepotřebuje a proto dává Cizopasníkům
výpověď.

Kulturní čin sednáře! P. Joh. Schaumber
Ger,řeholník-redemptorista, muž oblíbený všeobecně
obyvatelstvem v poutním místě Nossa Senhora da
Penba v Brasilii bral pe 31. března 1908 do blís
kého města, aby tam své brýle dal poopraviti. Na
zpáteční cesté vystoupil za Penhou z elektr. vozu,
aby ostatek cesty vykonal pěšky. Na cestě setkal
se 8 mužem jezdcem, Antonjem de Oliveria, který
spatřiv řeholníka, dal se do spílání a smíchu. P.
Schaumberger šel klidně dál. Oliveria hnal se
za ním, aby ho, jak 80 vyjádřil, „odpravil“. Bič
dopadl na tvář a ramena bezbranného koěze. Oli
veria chtěl ho svým koněm kzemi erasiti, Čemuž
řeholník zabránil jen tím, že rychle se uhnal sa
blízký sloup elektrické dráby. Ta vytrhl vzdělaný
ničema revolver a vystřelil dvakráte na ubohého
kněze. P. Schaumberger, starý a slabý muř, lek
nutím klesl jako omráčen k zemi. Oliveria, maje
ho sa mrtvého, odejel. Když však se obrátil po
obvíli a viděl, ž< nenáviděný „kněžour“ se zvedá
se země, zuby skřípaje popobnal koně zpět, aby
ho po druhé srazil k zemi. Když se mu to opět
nezdařilo, vypálil třetí ránu, jež zasáhla avůj cíl.
Smrtelně zraněn, klesl P. Schaumbergor. Raosmi
přivolaný duv 8 úžasem díval se na tento hrozný

ná ale jsa ohrožován rovolveremrosběsněného„Kulturaíka“, neodvašoval se zakročiti. Oliveris
satím zmizel, ale policií dohoněn, byl okamžité
satkout. Veřejně pak doznal tento obavník, že ne
návist kněží a náboženství byla jediná pohnutka
Jeho činu; že lituje jen, že nemohl i ostatní kně
foury s Penby odpraviti. „Já jsem sedmář“,chlubil
se, „já vím,co mámdělat a okoho 96mohuopt
rat.“ Ejhle zednář bez škrabošky|

Machara bidé. Při okražnícestě synaHe
lova lidé všech stran protikatolických spěcbají
jako šílení se svými poklonami, aby na ně náhodou
nebyl vržen černý stín podezření, že jsou málo
uvědomělí nebo že snad dokonce jsou zakukle
nými klanikály. Tento bon nemyslivých davů, jimž

cký křen jest nejvyšší vědou, bude v doedné badoncnosti vhodnou látkou pro humori
stické povídky. Národ. sociálové, ačkoli sv perou
s radými aš běda, bonem také musili složiti na
perdubském nádraží poklona Macharovi, který tolik

soc. demokraty velebí! Dle sdělení nár. sociál.
„Našeho Práva“ (ze dne 21. květoa) dostavili 80
Da peron večer dne 17. května židé i kfestané
Když přijel vlak, židé a jejich spojenci bned se
vrhli na Macbara, obklopili jej. Když však nár.
sociál Novák šel složit poklonu ve jména svých
přátel, odstrčil jej pokrokátský primář dr. Messany,
jako by chtél říci: „Jenom my doktoři a židé
máme právo vítati čsského básníka — dělníci ni
kolivl“ Nár. sociálové zdrželi se rázné odpovědi.
Když M nvedal do vlaku, tu mu Novák tekl, že
ho příšli avítat nár. sociálové. Filutu M. tiskl
červenobílým dělalkám ruce. Tu dodal ještě Novák:
„Na sbledauvu as podzim na Vaší předaájce l“ —
Ale tu vzkřikl prý dr. Messuoy: „Abys.e mohli
nás ve svém plátku špiniti!“ Dr. Messany prý
státe Nováka odstrkoval, chtél bo odstrčiti i tebdy,
když N. s Macharem již mluvil. M. sám dal D1
jevo svoji nelibost nad tím nepřímým způsobem,
táže ce: „Kde jsou vaši?“ — Novák žaloval
Messanyho pro urážka na cti. — Patrno, že přístap
na Osymp ksyna Holiovu jest velice obtížnýi pro
ty, kteří jdou líbati poduoží nohou Macbarových
Aulieace nedá se tak lebce každému; židovské
dvofaastvo roklamuje si až příliš Machara pro
sebe aby tak nešikovně prozrad:lo, koma vlastné
M. výhradně prospívá u sluuží.

Nestydme se za víru!

Při slavnosti jedné, jež byla konána na
počest světoznámého cestovatele dr. Sven Hedina
ve Stockholmu, pronesl tento slavný maž veřejné
vyznání své víry. Děl mezi jiným: „Nesmíme sa
pomínati, še je Bůh, který řídí naše osudy. Nechci
nikomu svou vlastní víru voucovati | Liluji však
těch, kteří se nenaučili doanati, če tomu tak jest.
Byl jsew V Asii, na nejvyšších horách země. Tam
cítil jsem 80 osamocen a malý. Cítil jssm, že Člověk
ze své vlastní ally nic nemůže a že jedině Boží
vedoucí a chránící ruka může jednoho zachovati
v hořících pu tinách a vésti do širých dálek. Ti,
kteří stráví doma v jednotváraosti svůj“ život
v malých, jedaotvárných událostech, nemají pří
ležitosti, poznati tuto zbažavsti plnou samotu, a
nepozoali též její podivuhodnou náadu.“ Tak dr.
Sven Hedivu, muž obdivuhodné vzdělanosti u ne
smírné životní zkušenosti! A lecjaký hoch, ne
mající rozhledu a vzdělaní a3i zá mák. roztrušuje
své rozumy hlásauním nevěry! Otevřené vyznání
víry Svea Hedinova moblo by býti též příkladem
pro mnohé, kteří svou víru veřejně osvédčiti se
stydí!

Vážné slovo o Esperantu.
Lavinou valí se k nám do zemí českých

idea esperantismu. Již tisíce stoupenců čítá u nás
tento jazyk mezinárodní,

Nejen ve spolcích a privátních kroužcích,
nýbrž i ve mnohých středních ško.ách se již Espe
rautu vyačaje a povolením zemských školních rad.

Jest jisto, že to jest jazyk libozvačný, prak
tický a obebný, jako žádný jiný jazyk 4£ přirozený
ať amělý. Esperanto jest ale také velmi snadné.
Intelligent ovládne je úplně ve 14 dnech, člověk
bez předchozího vzdělání, umí-li aspoň Ččísti a
psáti, ve 2 měsících při hodince práce denně.

Sám byl jsem dlouho skeptikem ve věcech
Esperanta a jen zvědavost moe zvábila loni na
světový sjezd esperaotský v Drážďanech.

Se studiem jazyka byl jsem hotov v něko
lika doech, tak že jsem pak na sjezdě zcela ne
nuceně mobil Esperantem rozmlonvati s represen
tanty 42 rozdílných národů celého světa, mezi ji

ými s japonskými universitními professory dry.
Šimurou a Kroitou. Zajisté exotický požitek|

Na sjezdě teprve jsem poznal, jak Esperanto
ve světě jest rozšířeno; tam jsem poznal, čím se
Esperanto může státi v životě praktickém a ob
chodním, ve světě ačenců a konečně i v příčině
náboženské. Tam jsem nabyl přesvědčení, že la
vinu Esperaota jit žádná lidská moc nezastaví, a
že to snad jest dar a prostředek s nebe, aby
lidstvo tím snáze došlo svého vyššího cíle.

Poměrův eaperantských nezaalí lidé dosud
ztotožňují ideu eapagřatisemu se svobodným sed
nářstvím. — Nic není tak nesprávno, jako tento
náhled!

Pravda; jako každé avělové řeči A la fran
couaština, tak i Esperanta chopili se mezi jinými
téš avobodní zadnáři ku šíření svých zásad; za
to však nemůže ani Esperanto ani jebo autor ani
eaperantské kongressy, na kterých bylo dosad
vědy akceatováno a za zásadu přijato, že žádný
eaperantský propagačaí spolek nesmí sneužívati
pomocného jasyka Esperantaani v životě politickém
ani náboženském.

Z té příčiny prohřešuje se proti této zásadě
pagační spolek esperantistů edraževých

ménem: „Svaz českých esperantistů“ — „Bohema
Asocio esperantista“, který pomocí Esperanta
vlastné rozšiřuje „Volaou myšlenka“ a „svobodnou

škole“. Esperanto, zdá se, JD mu věcí vedlejší,poubou pomůckou k cíli. Orgánemtéchte espe
rantistů s několika volaomyšlenkářskými učiteli
atd. v čele jest „Český Koperaatista“, jeoš by

zasloužil spíše názva „Volná myšlenka 8e závojem
esperantským.“

V téchto dnech lákají tito pánové zvláštním
létákem české studentstvo ku přistoupaní k „Vše
studentskému svaza“ esporantskéma. Hned v prvém
bodě naznačen účel tohot: svazu. totiž: „pěsto
vati a udržovati stálou kontinuitu (družnost) mezi
studenty růzoých národností, shližovati je k přá
telské vzájemnosti na základé ideí Volné Myšlenky
a mezinárodního jazyka Esperanta.

Proti tomuto „svazu českých esperantistů“
stojí starší, na golidof, v pravdě neutráluí basi
založený evaz: „Bohema Umio Esperantista“,
Proba I. 342. v Kavárné „Uaion“, jehož orgánem
jest „Časopis Českých Esperaotistá“ Praba IL
2023.

V dubnovém čísle tébož časopisu čteme:
„Svaz nemá uic společnéh) ae stejnojmenným,
poztěji založeným spolkem (totiž 8 „Bobemo Aso
cio esperantisto“). L g4 sleduje vědy jen propa
gování Ecperanta a jsauc spolkem lingaistickým,
nzucbyluje se od tohoto směru a nedotýká 8e
smýšlení členův ani v otázkách politických, soci
álalch, ani nábeženských.“

My katolíci vidíme tedy na prvý pohled,
8 kým můžeme ve věcech E:peranta navázatí.
Jest t» neutrální „Bobera Uoio Esperantista“
v kavárně Uniou na Ferdinandce

Že Esperanto má obromnou důležitost a vý
body moobé, nebude vikdo snad dnes při normál
nim rozumu pochybovati. Jako přes všeliké po
chyby, úsměšky a špatné vtipy se osvědčila ate
nogrefia, tak se také osvědčí, ano již osvědčaje
ve mnohých odvětvích i Esperanto.

Proto se divím jednomu katolickému časo
pisu, že z nepochopení uveřejňuje dlouhou sgatyru
na Esperanto. Vždyt sám Sv. Otec udělil našemu
katolickému esperaatekému orgánu „Espero ka'o
lika“ své požehnání dne 27. června 1906, čímě
důležitost Esperunta uznal. „Světová liga kato
lická“ pomocí Esperanta horlivé pracuje ve věcech
katolických, takže loni při světovém kongressu
eaperaatském v Drážďánech jsme my katolíci
shromážďíní ze všech koutů svěla měli 4 schůze
katolické, ovšem soukromé —Písmo sv. jest již
skoro celé přeloženo do Eperanta, a přeložené
části církevně approbovány; existuje celá řada
esperantských, církevoě approbovavých modliteb
ních koih, zpěvníků a spisů katolických. Sv. Otec
jako při dosavadních světových kongreasech espe
rantských tak i při loňském v Dražďanech všem
katolickým účastníkům zaslal avé požehnání. Jako
dosud tak i loni kongress drážďanský zahájen
službami Božími. Mši sv. ceiebroval prof. dr. Ri
chardaon z Lovaně, po eeperantsku kázal opat a
kaoovnik Pichot z Monaka. Když v prost-rcém
chrámu Nejsv. Srdce Ježíšova 42 různých národů
rozumělo slovu Božímu z jednéch a těchže úst
vycházejícímu, měli jsme asi podobné pocity, jako
o proních křesťanských letnicích shromáždění první
křesťané v Jerusalemě. Předloni měl na kongressu
kamobridžském katolické kázaní jesnita P. Selbie.
Vychází již více katolických časopisů; velká řada
kněží zvláště v cizině stala se stoupenci Espe
rants. V Katalonii docela jest v plném květu
„Spolek kněží esperantistů“. Právě oyní ve Francii
tvoří se esperantské katolické kluby a roadela,
aby tím spíše pomocí Esperanta navázaly styky
8 námi, zahraničními katolíky.

Biskup drážďanský dr. Sebáfer byl lomi čle
nem esper. sjezdového komitétu. Biskupové pa
nělští věnovali nedávno několik velkých cem k lis
terárnímu esperant. konkursu pro letošní světe
koogress v Barceloně. Belgický kardinál Mercier
dává si professorem dr. Richardgonem přednášeti
o Esperantu. Protektorem loňskébo sjezdu byl
saský král Tóhož sjezdu účastnil ae rektor knáž
ského semináre z portugalské Coimbry. Bylo tam
mezi 1600 esperantisty na 50 kněží, mesi nimi
několik Jesuitův a £ jiných řádů, vše „en gala“
v talárech. V Jerogslemě v némeckém hospici
saložen klub esperantský, v jehož čele stojí di
rektor P. A. Schmitz.

Ano, Esp.ranto se na ods přímo řítí. S tím
faktem se dnes musí počítati. Právě my katolíci
se musíme Esperanta chopiti, abychom tvořili proti
vábu všem tém „svobodným“ a „volným“, kteří za
jisté ne z hlouposti, ale z chytristiky sáhli sáby
po Esperantu, jako výtečném propagačním pro
středka. Nechť k vůli několika pohodlným pochy
bovačům zase nepřijdeme pozdě, jako se nám (to
už několikráte přihodilo, jmenovitě s tiskem.
Zvláště dachovní měli by vyučovati Esperantu
ve spolcích katolických, zvláště mládeš, jako to
činí P. Hůbner, redaktor měsíčníku „Dia Regno“
říše Boší) v Můillheimu n. R. a P. Parker ve

tsku. Pak můžeme navázati ústač i písemně so
spolky a katolíky celého světa. Pak můžeme státi
Se za malý příspěvek členy velice již rozšířené
světové esperantské lígy katolické. Přihlášky dějí
se u „Esporokatolika“ 10. Rae r, Paris.

Pro Čecha, který se hodlá v několika dnech
přiučiti Esperaatu, jest velice vhodnou „Kůbalova
methodická učebaice Esperanta.“ K. Kostelecký.
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Pravdomlavnost syna Heliova.
Machar, kterého nyní prhblašují pokrc

káři jako smyslu zbavení docela za „geniálního
vůdce národa“, byl aosvědčen mnohokrát z kři
klavých, zámyslných lží. Jak tedy máme oa
zvati ty farizejské obdivovatele Macharovy,
kteří o té zůwyslné lhavosti „syna Heliova“
vědí a přece jeho charakter dávají za vzor
českému lidu? Základní podmínkou vzorného
charaktera musí přece býti cit pro pravda; u
spisovatele pak, který poučuje tiskem širé davy,
vyžadaje se tím více pravdomlavnost. Vždyť i
prostý dělník, který napadá jiné lidi, přesvěd
čení jiných bližních lhboním, zcela právem za
slouží si rázné pokárání lidí spravedlivých.

„Jak M. pohodlně vykonal hluboká studia
k „Ríma“! Na př. vypravuje, že na kostele
Santa Croce v Římě jest viděti starý nápis, že
se ženám vstup zapovídá a když prý tam chtěl
jíti ee Sofif Petrovnou, řekl prý ma mnich:
„Tak bylo kdysi“, Jak však mohl něco tako
vého říci prolhanémo Macbarovi onen mnich,
kdyš ten „starý nápis“ vůbec ma onom kostele
není? Machar totiž vystadoval ten nápis pc
hodlně z tištěného průvodce po Římu (z Bae
dekra, a přitom ještě četl průvodce velice ne
dbale. Tam totiž jest napsáno, že ten nápis
jest v podzemní kapli. Ejhle, jak pozorně pro
hlížel Macbar ten křesťanský Řím, jejž přišel
„sdrtit“! Byl vůbec v tom chráma, že mlaví
o nápisu, jejž vůbec vidět nemohl?

Machar ve svých přednáškách tvrdí, že
v Římě mezi ostatky ukazují péro z křídla
archanděla Gabriela, příčel ze žebříku vidě
ného Jakobem, lahvičku egyptské tmy. (Snad
Macbar k té iabvičce neopatrně přičichl, že
mu tolik té tmy v hlavě uvázlo.) Jen člověk
nejpošetilejší může uvěřiti, že by se římské
dachovenstvo zvláště za nynějších časů vysta
vovalo posměchu zednářů tak nejapným způ
sobem.

O sw. Janu Nepom. psal Machar jízlivé
vlastní vymyšleniny a dodal sprostě, že jazyk
nynÍ octívaný dodává „kýs řezník z Malé
Strany“. Starozákonbi Susannu pomlovil také
drzou vlastní vymyšleninoa. V době, kdy uči
telé před úpravou platů měli leckde pouze
50 K měsíčně a kdy samí kněží horlivě půso
bili k zlepšení hmotných poměrů národního
učitelstva, neostýchal se Machar psáti ©„dobře
placených učitelich“.

Machar sám re přizna) v „Naší Době“
r. 1902, jak špicloval kněze Dostála-Latinova.
Dle pravdy stalo se 5. září r. 1899 toto: Dostál
seděl v Novojické Besedě. Když bylo asi půl
desáté, počala společnost hráti pikety (o krej
car). Zatím Machar, který seděl ve vedlejším
lokále, přistavil k zaskleným dveřím židli, aby
mob] pozorovati „karban“ Dostála, který právě
měl před sebou drohoo sklenici. Pak Machar
omala otevřel dvéře a stanol u nich. Dostál

ho zpozoroval a přivítal ho; řekl mu též:
„Podívejte se, jakou mém smůlu. Dnes poprvé
vezmu v Besedě karty do ruky, a už se k toma
nahodí můj největší nepřítel,“

Jen si představme, jak by řádil masarykovský tisk, kdyby některý katolík se slo

myslným úmyslem podobně čenichal v kruzíchpokrokářekých! Když na př. o Herbenovi na
psal sám pokrokář Chalupný, že a takovým
komfortem nešije sni jeden ze sta lidí, když
se proneslo, že Herben musí mít měsíčně
600 K, to bylo kárného křiku od Horbena i0d
Macharal! Prý nemají se protivníci tak „brabat
v cizím šaludku.“ Machar však aocela se po
chlubil, jak prý spočítal čárky na Dostálořě
tásku a — lhal. Přebávnil avoji výprava způ
sobem vekatka „realistickým.“ Prý viděl se
špiclovské židle, Jak drží Dostál v druhém po
kojí „německé“ karty (ten báječný bystrozrak!).
Pak prý prošel jizbou(!), postavil se o Dostála
a křikl(l): „Položtekarty, velebníčka|“ Spc
čítal pět(l) čárek na Dostálově tácku a pc
hledem na hodiny se přesvědéil, že jest teprv
ostm(!) bodín. Nato prý Machar řekl: „Hm,
hezký kus práce, velobníčka, v osm hodin pět

půllitrů!“ Dostál prý seděl zničen, koktal, že
poprvé „v životě“ hraje v karty; „ponejprv
v životě, na mou duši“

Tuhle máte křiklavý příklad, jak syn
Heliův dovede básnit a jakému sporta se dc
vede oddati ta slídivá daše „geniálního vůdce
národa“. Takovou předůležitou práci zastane
zcela mistrné obyčejná klepna. A dovede lhát
ještě šikovoěji, než „největší český básník“.
Machar lhal o osmi hodinách, lhal o pěti
čárkách, lhal o přistoupení ke stolo a svém
vzkřiknoatí, lhal o svém „otcovském“ napome
potí, lhal o rozpacích Dostálových, přilhal si
ještA k vůli opepření věci jiné, které zde ani
penvádíme. A že Machar drze lhal, to dosvěd
čili sami tehdejší spolastolovníci Dostálovii
jeden obdivovatel Macharův to potvrdil. Cikán
obyčejně lže tehdy, kdy se chce vykrucovat.
Vzdělaný Machar však lhal ze mstivosti. Vždyť
ještě ke konci článku napsal, že se ma to
„vráně“ nevymkne. Pak ještě tací lidé ae tváří,
jako by cltili hnus nad lidskými chybami!
Zatím nic jim není vítanějšíbo než vyčenicbat
nějakou nepřístojnost, jen aby mohli vychrst
noati plný džber své jízlivostil

Leč nač pokračovatí dála v důkazech
o zúmyaslné prolhanosti Macharově? Vždyť ji
zuají dobře i ti bezcharakterul pokrokáři, kteří
drze balamatí lid tvrzením, jak Machar přináší
„upřímnou pravdo“.

A takový člověk odvažoje se tvrditi, že
za každé svoje slovo stojí! Ostatně sami cha
rakternější pokrokáři dali výraz svému roz
trpčení nad jeho fanatickou nenávistí a Iha
vostí. Dr. Chalapný ironicky napsal, že jest
nedůtklivý Machar neomylný i když spílá a
že se staví neomylnějším než papež.

Když Machar vyčetl tásnickému dílka
pokrokáře Holého nedostatek slušnosti a čest
nosti, odpověděl ma Holý takto: „Vy jste ve
své podrobné, naduřelé autobiografii aprofanoval
(wmeuctil) tolik lidí a svláště šen přímo, otevřené,
bes odalu, s takovým vulgárním gustem a neosly
chem, če i otrlý trnul. A Vy chcete mluviti o vkusu,
slušnosti a čestnosti? Vy se opovážíte naevati prý
pro výpad proti šeně mé verše surovostí? Čím
dovolte je vaše líčení nejpustějších i nejintimnějších
scen lásky Jem, na něš 8i okolí jejích prstem může
ukasovati?“ — A tento úředník židovské banky
prý si od nás „zaslouží úcty mimořádné“!

Zběsilost a barbarská bezcitnost antická.
Machar ae rozkročil k veliké ráně kla

divem do „hydry klerikalisma“. Jast známo,
jak omí silně mlátit. Kladiva však podložil
státní úřad korkovou podlobu ve formě pro
testající censary. Soad chtěl tak censor roz
hněvaného Machara zachránit před ostadou.
Ale Machar není z těch, kteří by se dali
mírnit. Rudý tábor oa říšské radě svojí inter
pellací immunisoval šťavnutý úsodek Macharův,
který zní: „Kdyby lidstvo jednou dovedlo po
chopiti, oč bylo křesťanstvím připraveno, mu
silo by provésti nad svým lapičem soad, proti
němož byla by francouzská revoluce hotovou
májovon idylou. (U Machara by ovšem o chuť
k takovému hománoímu rozsudku nebylol)
Aotika zakynula jedem z Judey, ale ani těm,
kdož jí ho dali pít, neslouží ke zdraví. Je do
does smísen 8 jejich krví, zmalátňoje jejich
energii, otapuje jejich amysly, ničí rozvaha,
zatemňoje celý život. Když se císař Claudius
Flavius Julianus postavil proti „mrazivé zimě
galilejské“, zdál se býti reakcivnářem — dnes
vidíme, že chtěl zachovati světu slance, ra
dost života, mizící smavé jaro lidstva ... „*

Hezky mohli psáti o smavém životě po
baoští bezcitní vyděrači, kteří měli k obslaze
tisíce otroků. Usmívali se na čas i zvrhelová
lidské společnosti, kteří ce vyšplhali intrikami
a vraždami až na pohanekc-císařský trův. Jako
vládcové řádili hůř neř tygři, páchali na lid
ských právech a na lidské důstojnosti takové
sločiny, še by nyní ani ve Fraocii z kriminálu
nevycházeli. Problašovali ee za boby, dávali
si modlařit od kčeftařských dvořanů, kteří se
musili přetvařovati, kteří musili sarovosti
vládců schralovati, ohtěli-jí se na výslaní řím
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ského dvora udržeti a neměli-li přijíti o krk.
Kdyby však byli psali historii římští otroci,
kteří tvořili valnoa většína římského obyva
telstva, býval by to výkř.k nejzoufalejšího
bolu. Ačkoli za křesťaaství i kriminálníma
zločinci přiznávají se mnohá lidská práva, na
psali římští právníci o otrokovi: „Servile capot
nullam ius habet (otrok nemá žádného práva).“
Ulpian tehdy napsal: „Otroctví skoro k smrti
příirovnáváme... Věci k prodeji jsou otroci
a čtvernožci.“ Jestliže tedy fanatik Machar
docela mlavil o „dobře opatřeném“ aotickém
otroku, pak víme, že to opatření záleželo nejvýš
v obstojném „krmení“, jaké se poskytoje i do
bytku. nechce-li mít škoda sám hospodář.

Otroka mohl pán libow Ině mačiti asmrtit.
Otrok byl soudně vyslýchán výhradně na mu
čidlech. Byl-li zabit neznámým pachatelem pán,
ta byli odpraveni bez výslechu všichni jeho
otroci. Bič, metla, vpalování znamení a akři
žování — to byly paedag gické prostředky ke
kultarní výchově otroctva. A římské matrony,
které hned byly dojaty četbou vzletných básní,
týraly svoje otrokyně jako bazcitní [adiáni.

Na státní útraty i soukromým nákladem
byly pořádány surové zápasy zotročených gla
diatorů. Chadáci musili se před očima krve
lačných patriciů (římských šlechticů) a matron
rváti, pokud celá půda areny (zápasiště) ne
byla prosáklá krví celých houfů těchto bojor
níků. Caesar vystrojil zápasy, při nichž na
jednou vystoupilo 320 párů gladiatorů; leč
císař Trajan chtěl ukázati ještě většího kava
líra. Dal vyvéstí do círka 100000otroků, kteří
zápasili po 123 dní; ubožáci byli již předem
určeni k smrti, musili zahynouti ve vzájem
vém boji.

Otroci honěni též k zápasu se lvy, tigry
a 8 jinými šelmami. Za Pompeja přivedeno
bylo na zápasiště 600 lvů, za Augasta 420
paotherů. Titus dal 5000 zvířat za den usmr
titi. Diváci měli při těchto hrozných zábavách
větší soucit se zvířetem než s člověkem. Ne
bylo by pro Machara horšího trestu, než kdyby
se musi) sám aa tom antickém jasu vybřívat!

Otrokům vyřezávány jazyky. Vojevůdce
Crassus dal ukřižovati 10.000 vzbonřených
otroků. Císař Augustus asmrtil tímto kratým
způsobem 30.000. otroků. Milosrdenství nad
takovými ubožáky bylo pokládáno za hloupost
a hřích.

Nedávno v Rasku židovští revolucionáři

porrešdní zákeřně celon spoustu nevinnýchidí, a přece těm zákeřníkům nevedlo se tak
zle — ani z daleka — jako římským otrokům.
Ruští vrahové tvrdili, že bojají za svoboda a
tu přes jejích bezcitnost Masaryk prohlásil, že
jen darebáci mohou býti proti raským revo
lacionářům. Jak by měl nyní Masaryk asi nasvati
Machara, kterému se líbí Šescitní katané lidských

tváří, než jak zacházeli tehdy učení držitelé
„helénského jasu“ s nesmrtelnými dušemi, Věru
divnou to spřádají životní filosofii dva přátelé
— Muchar a Masaryk. Každý jinou cestou! A
Masaryk bojí se Machara okřikoouti, protože
ví, jak nedůtklivý „syn Heliův“ by spastil místo
slanoých paprsků hromy.

K mocnému císaři Augastovi lísali se 0
trocky přední římětí učenci a umělci. Týž
císař však rozkázal asmrtiti na oltáři „bož
ského Caesara“ tři sta zajatců. Proč jenom
některý z těch současných „synů Heliových“
ge neosval, že taková modláčská bohoslužba
jest rafinovaným barbarstrím?

Otroctví schvalovali přední řečtí Alosofové
Plato, Epikur, Aristoteles, Xenofon, jichž spisy
byly v Říměpřímo hitány. Dítky slabé nebo
smrzačené otcové za věku antického u3mroo=
vali.To echvalovaliPlato,Aristotelesi Seneca,
miláček Macharův. Který nynější socialistický
násiloík by se nyní odvášil takovou bezoitaost
veřejněodporačovati?

Antický jas a smavé jare řesko-římského
Jidatva.

Pokrokář dr. Chalupný praví o názorech
Macbarových: „Křesťanství jest ma spiknotím



nejšpinavějších vratev proti ušlechtilé kultuře
— povašte, otroci najednou se dověděli, že
mají také otce v nebesích jako otrokáři, opo
važovali se nebýt spokojeni 8 bičem! Jak by
pan Machar jimi neopovrhoval? — Tak cítí,
tak usuzaje spisovatel vzešlý z lidu českého!
A najdou se pokrokoví politikové, kteří sa
neštítí ještě mu tleskat.“

Citovaný dr. Chalapný píše, že také dřív
věřil v antický jas, ale pokračaje: „Čím jsem
vš.k četl víc a více klaesikův antických, tím
více viděl jsem svou víra v Jejich slunečný jas
mizeti (am, kam dávoo vapadla má dětská
víra v zlaté prasátko, v hastrmany a strašidla.
Na konecpřišel jsem v pokušení vypsat stotisácovou
cenu na důkas o specifické (evláštní, výhradní)
NSáři hellénského slunce“ s pevnou důvěrou, še její
existencí nedokáže nikdo na světě. Není pochmwr
nějšího a demátěšnějšího násoru šívotního nešli byl
řecký . .. Těžkomyslnost řeckého životního
názoru postopem doby ještě spíše rostla než
ubývala, a v době vzniku křesťanství dosáhla
vrcholu a došla systematického (soustavného)
odůvodnění v duchu tradic mythologických
(bájeslovných).... Hrozná pochmornost a těžko
pádnost řeckých tragiků, nejryzejšího výkvěta
attického (Attika byla středním krajem starébo
Řecka) ducha, neúprosné Fatum (osudová nut
nost) nad lidmi i bohy, krví, mstou a elzami
zalité nebe Homérových zpěvů, Herodotova
víra v závist bohův a jeho doslovná interpre
tace (tlumočení) mínění prý Solonova, že „nikdo
2 lidí živých není b.ažen,“ Demosthenovy stálé
nářky nad politickou ničemností vrstevníků —
kde je tu nějaká „záře slunce“, nějaký zvláštní
jas? A to jsem avedl poaze autory čtené na
gymnasiích, protože o ty jde v prvé řadě. Ale
co bychom našli výslanného v chladné objek
tivnosti Aristotelové, apatii (ochablosti, neteč
nosti) Epiktetově, doktrinářské (školometské)
kousavosti Lokianově a dokonce v zasmušilosti
Marka Aurelia, kterou sám p. Machar jme
naje „melancholickámoudrost“?... Výslon
nost sotva Jze považovat za znak některé doby
nebo národnosti. Jasnější ráz, pokud někde
vůbec existuje, je pouze relativní. A nejvíce je
ho právě ve výtvorech doby nové — v hodbě
Haydnově a Mozartově a některých jejich ná
stapců. Jasnost je tedy znakem některých o
borů kultury ryze moderní; v kultorách starc
věkých jest jí méně, a v řecké rozhodně méně
nežli v indické a židovské. Mnohem více jest
ji v středověko. Píseň Salomounova, loretáoská
Jitanie nebo zdařilý madrigal sálají mocnějším
jasem, nežli kterákoli antická veselobra. Jas
a barvitost vůbec jsou známkimi fantasie asij
ské více nežli řecké, radostná záře pak ve
smyslu touhy moderní jest živel romantický,
vyrostlý z křesťanství“ Tak napsal bývalý
horlivý stoupenec Masarykův, který v Božství
Kristovo ani nevěří. Nepsal tak todíž z nějaké
lásky ke „klerikálům“

Na tvrzení Chalapného jsou nesčetné dc
klady. Veliký dramatický básník řecký Sc
fokles na př. dí, že jest pravou mmoadrostí
nespatřit světa; a kdo již zrozen, ať bned
zase spěchá do lůna země. A takhle mluvilo
plno jioých, kteří měli hojnost prostředků, aby
co uejvíce toho „jasu“ využili. Jestliže tito pc
výšenci viděli v Macbarově „jasu“ temnotu,
jak asi mohlo býti a srdce největší části an
tického obyvatelstva, jež přece byla ujařmena
ohlávkouotrcctví?

Náboženská rozervanost byla hrozná. Bc
hové uctíváni neřestmi, na které jest oyní'i
ve Francii krimináj. A když nastávala nábo
ženská Itostejnost, bylo lidstvo. ještě i při
těch krásných básních Ovidových stále zou
falejší. Pověry tebdy byly strašlivé. T+, kteří
ráboženskou olázku brali přece vážně, přizvá
vali se k veliké malomoci « upfrali toužebný
arak k nebi. Věděli, že ani nejbystřejší člověk
nemůže dáti světu jednotný vědecký názor ži
votní. Již sám vynikající žák Sokratův Plato
napsal: „Nepřijde-li k vám nějaké B„žeké slovo,
nic jistébo 8e o Bohu ovdovíme; kdyby jeu
neprodléval přijízi! Hotov jsem všecko činit,
čemu we uaučí, a doufám, že mne lepším
člověkem učiní.“ Nemluví z toboto vyznání tak
slavného »ntického předáka zoafalá bezradnost?
Plato očekával svoje polepšení od neznámého
zjevení Božího! Machar však mluvi vůvec 0
mcžnosti přímého zjevení pobrdlivě. Zuto
svědek „helénského jasu“ i při aré obrovské
bystrosti byl beze zjevení člověkem neštastoým.
Za antického jasu byl by Macbor přišel o krk,
kdyby se byl odvážil něco promloviti proti
ztejimým bláhovostem pobanského uábužen
stvi antických buržoů. Vždyť zaplatil svoji

octivou reformní snabu sám Sokrates životem.
eď však jest dovoleno beztrestně lhát o kře

stanství a nazývat vysvobození docela drze
Jedem. Kde je toho jasu pro samého Mucbara
vlastně víc?

Přes to všecko patrno, že pokrokářská
epolečnost dovoluje bezuzdně lbátí každému,
kdo svým křiklavým podváděním ©eřejnosti
chce rapit církev.
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Nynější škola pod patronátem
Komenského?

Několik chlapců brálo ei gamovými pa
náky. Vyhazovali je do výšky, chytali je a
zas mačkaji, hlavy jim zaetvořovali: protaho
vali do výšky, roztshovali do šířky a všeli
jakých karikator z nich nadělali. Až pak jeden
nošíkem uřízl jednomu nos a když ještě pro
řízl panákovi ústa, vzbudila komická figarka
nehorázný smích. A hned drabý chlapec vy
vrtal svému panáka díra do prsou a skalpoval
ho. A třetí — aby nezůstal pozadu — vypíchal
loutce oči a „zal“ jí boty, aby prý měla zdra
votní obuv. Ale když tak důlladně „zrefor
movali“ pěkné hračky z pouti přivezené, roz
mrzeli se na ně — a zahodili jo.

Pozoroval jsem hochy a tu mi připadalo,
že stojím nad skupinou různých moderních
reformátorů v národě našem. Jako s gamo
vými panáky nakládají od tří, čtyř desetiletí
8 vynikajícími muži, jež historie dala nám
Čechům. Nejdřív Husa, pak Komenského a po
sléze Havlíčka vzali ei na hraní (neboť něčím
jiným nežli hračkou nemohu nazvat, jak nalo
žili komandanti lidu českého s těmito muži).
A v této nedůstojné, žalostné bračce mořili je
svěrací kazajkon svojí libovůle, zuetvořovali
jejich zásady, učení n význam, roztabovali a
natahovali na formy převrácených svých ná
padů. Zaetvořili je na karikatary.

Ovšem potřebovali naši protivníci zneu
živati některých českých předáků blavné k po
tírání katolické církve. Když už abozí nebožtíci
v bazcitném zajetí moderních barlekýnů vyko
pali bořivou složbu, jsou odhození jako ty
lootky. Jde se přes jejich hroby za cílem ne
věreckým dále. Učitelské spolky mají sice dosud
firma velikého paedagoga Komenského, školy
mají poprsí a obrazy jeho, ale Škola sama a
učitelstvo o Komenského až nestojí. Vždyt i
výročí památky jeho každého roku 8e méně
slaví a letošního roku byla oslava tak sla
bouaká, jako by se učitelstvo bálo, aby svého
domnělého patrona neprobudilo ze spánku
smrti — k trpké výčitce.

A bylo by hrozno, kdyby tak z hrobu
vstal „veliký Komenský“, jak ze zvyku ještě
volebí bývalého svého patroual Vždyť ta naše
Škola a naše učitelstvo nemá a nezná ze zásad
Komenského téměř ničeho.

Chceme v několika odstavcích ukázati
některé základní, ba životní zásady Komen
ského o škole, aby naše veřejnost mobla sobě
učiniti úsudek o tom, zdali naše škola má ještě
právo stavěti se pod patronát Komenského.
Uvedeme doslovné celé stati, ba celé kapitoly
z Komenského „Velké didaktiky“, jež vyšla
jako 1. číslo Koihovny paedagogických klasiků
nákladem Dědictví Komenského r. 1905, spisů
Dědictví Komenského číslo 56.

Rozvrhneme si celou zajímavou látku tak,
že uvedeme 1.) Navržení, t. j. drahy škol, jak
si je představoval Komenský. Doslovné znění
tohoto „Navržení krátkého o obnovení škol
v království Českém“ jest toto:

Odstavec VI. zní doslovně: „Ten tedy
čas 24 Jet na čtyry sexennia (— šestiletí) roz
dělíc, budou k cvičení lidí moci býti čtyry
školy: 1. Škola mateřská, to jest mateřský
klín od narození až do léta věku šestého. 2.
Skola obecní, česká, v každém městě, městečku, vsi
(bes výminky) jedna, v níš kašdý dršán bude od
léta 6. do léta 12. 3. Skola latinská, v níž ja
zykům a aměním vyšším učení a do 18. léta
zdržání badou. 4. Akademia, ku projití ploéma
té professí, k níž kdo oddán bude: theolcgie,
mediciny, jorisprodentie ( — právnictví), filo
scfie, též dvě neb tři léta ku peregrinacím
(== cestování), a to vše do léta 24 neb 25, aby
vykonáno bylo, a každý již k svémn povolání
(jako strom, jehož ovoce čas přišel) obrácea
býti mohl. První škola bude v každém domě,
kdekoli Bůh dítky dává; drahá v každé obci,
tněstě, městečku, vsi; třetí v kuždém městě
krajském; čtvrtá, t. j. akademie, dosti bude
jedna v celé zemi, v hiavním totiž městě.“

V odstavcích VII. až XV. pojednává Kc
menský o rozvrhu látky učebné na ročníky,
měsíce, doy a hodiny, jakož i o methodě po
stopu.

OdstavecXVI (Doslovně.)Ale ta na vrch=
nosti, jak nejvyšší, tak i jiných záležeti bude,
aby to, což s vnakootí Božího dobře namě
řeno, s pomocí Boží a jejich (t. j. vrchností)
šťastně také k skutku přivedeno bylo. Napo
moci pak může vrchnost: 1. Oddáním na školy
důchodů jeznitských a klášterních (Pozn.: usku
tečněao 2a doby císaře Josefa II.); když ty

věci bez toho pobožným oamyslem od pobožných předků obětovány byvše, -jinam než na
pobožné předsevzetí, slávě Boží, vzrostu církve,
vzdělání vlasti napomáhající obráceny býti ne
mají. 2. Opatřením po vsech, kde prve žádných
nebylo, škol a preceptorů (—očitelů).

Školy se vystavěti a preceptorům vycho
vání zříditi musejí; jmenovité buď z zbírky
též obce, aaeb byla-li by malá a obudá, s klá
šterních oněch důchodů, budou-li moci na tak



mnoho pramenů rozvedení býti, aneb i z svých
důchodů vrobnosti něco na tak svaté před
sevsetí upustíc.

3. Opatřením dítek chudších rodičů a
ovšem pak sirotků, kde a odkudby vyživení
míti mobli, dokud v škole nebudou. Načež ne
nesuadná cesta bude, aby kdo dítek nemá, na
živnosti požehnání Boží maje, chudé dítě ceb
sirotka jednoho neb víc chovati povinen byl,
dle oznání vrchnosti. Neboť masili-liť pánům
psy robotou vychovávati, proč ne poddaných
jejich ? Proč ne dítek Božích? Kteříř klenotem
vlasti a církve býti mají? Všelijak spravedlivé
jest. Mimo to kdo nemá než jedno dítě, statček
v rakoa maje, může drabé chudé přivzíti; a
bude i almožna konati i dítěti svému pomoc
níčka v pracech školských chovati.

Bohatí, kolik synů a dcer mají, tolik ci
zích chudých pacholátek neb děvčátek chovati
mohou, a budou tím Boha ctíti z statku svého,
napomohou obcí a církvi potěšeně a dobudou
sobě i vlasti tím hojnějšího požehnání. Nebo
Bůh když tím řádem ctěn bude, poctí nás zase,
dá léta dobrá, pokoj, úrody, zdraví atd. 4. Na
posledy, napomoci povinna bude vrchnost zří
zením inspektorů a defensorů (-—-obránců), kte
říž by nad školami ruka drželi, a aby se všecko
podle řádu, kterýžby astanoven byl, dálo, při
drželi, jmenovitě:

Nad školou mateřskou dohlídači budoo
kmotrové, rodiče aby při dítkách povinnost ko
nali, přidržející. Nad obojími pak (t. j. nad ro
diči a kmotry) správce církevní s staršími jedné
každé církve. Nad školou obecní inspektorem bude
správce církevní každý v městě, městečku a vsech,
kteréž k osadě jeho přináležejí; item (zároveň)
úřad (t. j. obecní) téhož města, městečka, vsi.
Nad školou latinskou děkan kraje toho s přida
nými rosumnými a sbožnými scholarchy (— ře
ditel školy). Nad akademií pak biskup (byl-li by,
neb administrator) a zvolení k tomu ze stavů
vyšších scholarchae neb defensores.

Odstavec XVII. obsahuje závěr všeho:
„To nčiví-li naše milé vrchnosti, budou z toho
míti: Předně, svědomí dobré, že nepominuli za
svého věku poslonžiti vůli Boží v tom, včem
ji poznali. Zatím požehnání Božíbo očekávati
moci budou. Nebo nestavějícím chrám svůj na
onen čas k živnosti číně napomenutí, a aby
nelikňovali a nelitovali nákludo na pocta jeho,
řekl: Zkuste moe v té věci, df Hospodin, sneste
desátky a prvotiny do domu mého, nenaplním-li
vám stodol vašich. Naposledy užitek nevýmlavný
bode, dostatek lidí potřebných v každé obci i
celé vlasti, že k čemakoli platnému poddaných
svých (dosti vybroušených majíc) užívati moci
budoa, 8 i z nich muži velicí k ozdobě celé
vlasti povetávati badou.

Smiluj se Hospodine nad dědictvím svým
a dej, ať po žalostném tomto epoštění jako za
brada Eden zase zkvetneme k slávě jediného
tvého jména, Bože požehnaný na věky.“

Z uvedeného sřejmo, že Komenský chtěl míto
návšíěvuobecné školyod G.roku pouse do 12. a
nad školou dosor církevní

Dopis z Prahy.
Sbor obecníchstarších jako parlament. Ubohé

divadlo poskyta:e sbor obecních starších král.
hlavního města Prahy, když jeho členové počnou
opičiti se po parlamento. Jest úplně k neuvé
ření, s jakou lehkomyelností některé příliš
mělké mozečkv „pánů otců města“ nahlížejí
na hodnosti, které na jich bedra byly složeny
bříčkoo pouhé náhody. Že prázdné sudy duní,
jest starou a známou zkušeností, a že málo
paplněné hlavy některých obecních starších
— — mnoho ve schůzích sboru na sebe snaží
ee upozoroiti, působí dojmem až povážlivým.
Při jakýchkoli vývodech, řečech nebo debatách
takový pan obecní starší a la Fiala z „Račan“(!),
jenž mluví na příklad ještě jako malé dítě „já
by sem“(l), dělá nejvíce rámusa. Jako by bůhví
jaké důležitosti vykládal — zejména, když
sblédne na galerii někoho ze známých — roz
kládá a rozkřikuje 80 na všechny strany, jen
aby diváci z galerie byli na něho apozorněni.
A takových Fialů jest ve aboradost a všichoi
se sobě podobají jako vejce vejci. Ovšem, mají
také zásluhu, že význam sboru, nejdůležitější
autonomní korporace, neobyčejněupadáa ztrácí
na své důležitosti.

Jest věra již čas nejvyšší, aby někdo
pásy ponaučil, jak mají Da svoji fankci obec
ního staršíbo pohlíšeti, jak mají rokování ale
dovati a ve schůzích setrvati do úploého pro
jednání programu. Jaký je to dojem, když
jest 6 hodin večer a obecní starší počínají ze
schůze otíkat, aby onad nezmeškali doma
večeři! Ptejme se — vykonává se takto hod
nost, kterou spolnobčané na bedra obecního
staršího vložili? Vykonávají se tímto způsobem
občanské povinnosti, hájí se tak zájmy voličů?
Odpověď jest ma jevě. Ten, kdo do sboru obec
ních starších vnese trocbu disciplioy, trocha
vážnosti, získá si saačných záslah o povzne
senl, a sice skotečné pozznesení nejdůležitější

potonomní korporace v král hlavním městěraze.
Má nově zvolený starosta dr. Karel Groš

odvabu k tomu, aby to mohl podníknouti?

Jak oferují prašští šivnostníci. Při debatě
ve schůzi sbora obecních starších o tom, proč
byl překročen stavební náklad na representační
dům u Prašné brány, když bylu projednávána
zpráva šestičlenné komise, zvolené k vyšetření
příčiny zdražení stavby a jejiho zdržení, vyšly
Da jevo věci, které byly by ozdobou každého
Kocourkova. Bylo konstatováno opět a opět,
že obec Pražská zahájila stavbu bez plánn —
pouze podle nárysa, a že rozpočet sbora obec
ních starších předložený byl pouze „od oka“
— — Stavba byla zahájena bez náležitého roz
myšlení, bez náležité přípravy, a při stavbě
plány měněny, jako by šlo o boudu pro cirkus.
Program stavební byl nejen měněn, ale „zlep
Šován“ často, při čemž stavební náklady stou
paly do úžasné výše — — Přitom projektanti
nepřestávali ujišťovati, že rozpočet nákladů
stavebních nebude překročen!|

A jak nazvati okolnost, že zadání ústřed
ního topení protáhlo se o půltřetího roku?
Co znamená takovéto zpozdění při stavbě mi
lionové, pochopí každý, kdo pováží, že obec
staví representační dům svůj na dlah! K jakým
koncům nezbytně mosí přijíti jednotlivec, který
na svou „representaci“ se dlaží, k takým kon
cům must přijíti i obec, která staví dům, ma
jící ji representovati, na dluh! Nelze se přitom
diviti, že kde kdo chtěl těchto okolností vy
užitkovati, a proto natahovány strany k prask
natí. Nejen že obec platila zvláštního znalce
z Německa, který dostal za posadek projeatn
ústředního topení 10.000 korun z kapes praž
ských poplatníků, ale obec zaplatila vůbec
dvakrát projekt železných konstrukcí.

Neobyčejně, v pravdě originelně zacho
vali se také pražští živnostníci při offerování
na dodávky, ajednavše mezi sebou skatečný
kartel, což prohlášeno bylo přímo oběma pro
jektauty, architektem Ant. Balšánkem a sta
vebním radou Polívkou. Užasno jest a trapně
musí na každého účinkovati, že jednotliví
pražští živnostníci předražili, jako nu příklad
pražští trabláři, své oferty od 24"/, až do 989/,!!
Kde to jeme? Macě musí člověk otázati se —
že děje se něco podobného? To jsou potom ti
pražští živnostníci, volající po dodávkách, po
zaměstnání, po opatření práce pro nezaměst
nané děloictvo — — Ne, něco podobného ne
bylo by vůbec možno v uvědomělé třídě če
meslné, jak jest zvykem nyní a pražského
živnostnictva.

Obec proto zadala trablářské práce do
předměstí, odkad nezadají pražským živnost
níkům ani dodávka jehly — — Je možna větší
zvrácenost? Mvžno to nazvati orginisováním
české práce a české podnikavosti? Přece by
mělo živnostnictvo věděti, že svůj málo závi
děníhodný stav způsobem shora vylíčeným
těžko zlepší. To se mosí jiti cestou zcela jinou!
Ale divme se příliš živnostnictvo, když toto
vidí, jak vybazuje obec plnou hrstí peníze
lidem cizím! Nedobrý příklad kazí; živnost
nictvo ri myslilo, že z obrovského nákladu na
dům taky může něco více obdržetí.
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Právě vyšla

nákladem Politického družstva tisko
vého v Hradei Král. důležitá a cenná

kniha

8 Úkoly 8
sociální politiky.

Napsal Th. Dr. Fr. Reyl, docent křesť.sociologie.

Kniha v přehledném obrazci projednává na 320 str.
obrovskou látku sociální politiky vesměs praktickým
směrem, 8e zřetelem na časové potřeby a rakouské
zákonodárství. V literatuře české je vůbec málo pů
vodních apisů o sociální politice, v katolické literatuře
je to první kniha svého druhu. — Cena knihy se

zásilkou pošt. 3 K. Objednávky vyřídí

Administrace „Knihovny Obnovy“
v Hradei Králové.

ERP ERERÉKE

Obrana.
Pokrokářská starost ©katolickou

církevní slavnost.. „O:větalidu“ memělapři
své „ochraně národa“ nic pilnějšího na práci než

otisknouti velice ubohý protest učitele poslance
Černého proti slavnostnímu průvodu o Božím Těle.
Div divoucí, že si Hajnův list někdy raději dů
kladně nevšimne na př. židovského košerování! Zde
by byla látka k velikým výtkám daleko vhodnější.
Prý uvědomělí synové husitských a táboritekých
předků (Táboři již husity nebyli“) vté příčině nemají
docela žádného důvodu církev jakkoli podporovatí.
Podle toho Černý "i s Hajnem jsou v příčině hu
sitství sami velice neuvědomělí. Vždyť přece hu
sité tak často prosili papeže, aby je přijal do
církve, a tak horlivě vítali v Čechách katolické
preláty! A Tělo Boží tolik uctívali, až upadli do
pověr, jež neschválí ani jeden pokrokář. S Tělem
Božím konali velice slavnostní průvody, pokud cír
kev husitská nezhynulal ©Ano dokonce z počátku
šli tak daleko, že Télo Boží nesli slavnostně i při
krvavém útoku na svého nepřítele. Teď jejich
husitští synové na místo toho vodí v siavnostofm
průvodu rouhače a usvědčeného lbáře básníka
Macbara, kterého by byl Žížka beze všech řečí
dal upáliti. Pékně to znáte svoje husitské předky|
Prý při té slavnosti hrozí též dětem vážné tělesné
nebezpečí. A to není nic, když rodiče vlekou upo
cené děti hustým prachem na socialistické výlety?
Proti tomu p. Černý dosud nic nenamítal. Mládež
jest při kopané celá uřícená a pak ještě za veli
kébo potu 8i usedne. Mimo to málokde tak snadno
přijde k úrazu jako při této bře. Před tím 8e pan

Černý nebrozí. Ale vlasy ma vstávají hrůzou při
pomyšlení, že mají děti při průvodu chvili jít a
chvíli stát. Jakoby se jednalo o ubohé tvory z dětské
nemocnice! ©Namlouvat světu, že naše slavnost
pozbyla již úplně charakteru náboženského, může
jen člověk, který chce křiklavě lháti.

Jinde zase farizeové lomí race nad tím, jak
mnoho květin se při tó slavnosti vyplýtvá. Právě
jako ten Jidáš, který nepřál Kristu drahé masti!
Při vjezdu Kristově do Jerusalema lámali docela
Israelité veliké ratolesti, kladoace je na cestu. A
Kristus jim toho nezakázal; naopak okřikl fari
zejské úzkostlivce, podobné farizeům moderním.
Zbožný lid český nedá si svoji náboženskou alavaost
vzíti od lidí, kteří, protestajíce proti oslavě Kri
stově, jako alepí modlaří některým štváčům.

Pohled do dílny rafinované Ihavosti.
Mazaná prohnanost! To jest nyní předním zá
konem mravouky pokrokářské, ktará prý re
formoje lidi zkažené „jedem z Jadey“. Zač by
se některý kriminálník styděl, to páše se su
rovým chechtotem tisk pokrokový. Veliký
vztek nad zdarem svatodušního sjezdu našinců
v Olomooci vedl moravské pokrokáře k slídění
čím by mohli našince pošpinit. A prohnaný
„Pozor“ přišel na lež originální. — Vylíčil po
tapně, jak prý sklepníci poodchodn kato.ických
hostí se vyjadřovali. Stůjž zde ta ukázka po
krokářské výroby!

Jeden vrchní číšník: „Moeo svatodušních
svátcích obrali ti vaši o osmdesát koraa“. —
Drahý: „Já ztratil 8 nimi přes šedesát!“ —
Třetí: „Mně snědli housek za čtyřicet koron
a nezaplatili . . ." Čtvrtý, pátý, šestý vypočí
távají, kolik jim uteklo účastníků svatodušního
sjezdu s nezraplaceným účtem. — Pikolík:
„Pámbu zaplať, že já neztratil nic. Za celý den
při t>m dření vydělal jsem sice jen 7 kr-jcarů
— ano, ano jen 14 haléřů — ale aspoň že jsem

řišel na svoje a nepohořel, jak ti druzí“ —
Šichni vrchní číšuíci, jidlonošové, sklepníci,

pikolíkové z olomouckých restaurací onisono:
„Od křesťanských sjezdů vysvoboď nás Panel
Neboť ještě jeden takový křesťansko-sociální
sjezd a jsme všichni na mizině.“

Tak se to tedy v pokrokářské kachyni
dělá. Hodaé sašpinit, ale nejmenovat osoby, aby
se nedalo takové jízlivé stříkání bláta žalovat!
Teo oičemný podvod otiskl 3 velikou chuti
českožidovský „Rozvoj“, třebaže každý trocha
bystřejší člověk pozná na nehorázuých číslicích
i jiných údajích, že se tu jedná o vymyšleninu,
spáchanou k vůli balamacení lidí buď hloupých
nebo fanaticky zaslepených. Agráraické „Selské
listy“ také přinesly zprávu, že sklepníci „v Nár.
domě“ utrpěli škodu, ježto prý mnozí úšast
nici odešli bez placení a protu prý žádají ná
hradu na pořadatelstvu.

Leč tentokrát literární podvodníci še
redně se spálili vlastním doatoákem. V zápětí
po těch lžech uveřejnil katolický „Našinec“
tato správa: „Does vybledal redaktora „Na
Šince“ v kavárně Národolho doma hotelier p.
Kudla a před svédky prohlásil, že zpráva není
a ani nemůže býti správná i kdyby vrchní
sklepník opravda něco podobného byl řekl.
Hotelier p. Kudla dal svolat všecky sklepatky,
kteří na dotaz jeho prohlásili, že všickni vy
dělali slušné obnosy. V pondělí měl každý
sklepník svůj účet a platilo se — jak při ta
kovém oávalo jinak to nejde — z raky do
raky. V neděli večer, kdy účastníci sjezda
přišli ze Sv. Kopečka a ohtěli pako 8. hodině,
jíti na akademii, nechávali peníze — jekto.
tehdy účet měl vroboí sám a nemohli we ho
dovolat k placení —-ua stolech a pak ještě
v poadělí přicházeli platit. Hotelier p. Kodla
mimo to prohlásil, že to není ani možné, aby
vrchníb i 80 K v té obvilcestratil.—Zpráva
„Selekých Listů“, že vrobní podal žádost po



řadatelatva o nábradu, jest rovněž nepravdivá.
Vrchní to ani učinit nemohl, ježto s hotelierem
p. Kodlon v té době ani ještě nesúčtoval a
sám nemohl vědět, jak si stojí. — Tak se tedy
věci mají. Jest vidět, že pokrokovým lidem
zase záleželo na tom, jenom za každou cenu
„klerikály“ pošpinit.

Ta 5e nám tedy naskytá zvlášť intere
santní pobled do zbrojírny velebitelů syna He
liova. Divocí barbaři nenměli hotovit šípy tak
otravným jedem napuštěné, jako to umějí
„mravně povznešení bojovníci za pravda“ —
čili barbaři moderní.

Agrárníci jsem dobří kateliel. Věro,
že rozvážní lidé žasnou nad bumbukem, jaký
provozují agrárníci. Pokrytci ti stavěli se do
cela jako by zachraňovali katolictví proti
„zhoubnému řádění katolických zemědělců.“
Tak se vyjadřovali v době, kdy s největším
úsilím šířili nevěreckého „Havlíčka.“ Nyní zase
„Cep“ dělá učené křesťanské výklady. Dae
21. května napsal doslova: „Kristas vepravil:
Budete-li v to neb ono věřiti, leč budete-li —
milovati.“ No — o křesťanské lásce poučovati,
k tomu mají mstiví agrární denoncianti nejmíň
práva. Nejzajímavější však při tom jest, že
Cep“ studuje křesťanství nikoli na základě

Písma, ale na základě lží pokrokářských igno
rantů. Zrovna tak mlaví pokrokáři, kteří Písmo
vůbec nepřečetli. Měli by věru sami evange
ličtí agrárníci se ozvati, aby jim „Cep“ nedělal
hanbu. Vždyt přece o důležitosti víry Nový
Zákon tolik toho pověděl, až vám Luther dc
cela na základě mylného výklada začal blásati,
že 8ama víra spasí člověka a že dobrých skutků
pro spásu není potřebí. Uvedeme aspoň ně
které doklsdy. Kristus pravil: „Kdož pak ne
uvěří, bude zatracen.“ (Mat. 16, 16) „Kdo věří
v Syna, má život věčný, ale kdo jest nevěřící
Synu, neuzří šivota, nýbrž hněv Boží zůstává
na něm.“ (Jan 3, 36). „Kdo věří ve mne, byť
také umřel, živ bude.“ (Jan 11, 25.) — A co
svatí apoštolé? „Především berte štít víryl“
(Ef. 6, 16.) „Bez víry pak nemožno Boku se
libiti.“ (Žid. 11, 6.) Tak tedy mlaví Písmo,
agrárnický theologu!

Leč „Cep“ ještě dále po „katolicka“ po
učaje: „Nedovol nikomu, aby byl prostřed
víkem mezi tvojí duší a Bohem. Nikdo ne
může býti Bohu blíže nežli ty sám l“ Tohle jest
zřejmý útok na katolické přesvědčení, opako
vaný dle pokrokářských frází. Cepova výzva
jest namířena proti stavu kněžskému. Ale
Kristas řekl apoštolům a tím i jejich nástop
cům: Jako mne poslal Otec, tak i já posílám
vás. Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi po
hrdá, mnou pohrdá. — Kterým odpustíte
bříchy, odpouštějí se jim... . atd. Tadíž již
sám Kristas zvolil prostředníky mezi Bohem
a duší. Ovšem takový pořádek chtěl míti Spa
eitel v církvi i po smrti apoštolů, jelikož evan
geliam neplatilo pouze pro ty, kteří měli apo
štoly osobně alyšeti, ale pro křesťanstvo vůbec,
jež se mělo dle proroctví Kristova velice roz
šířiti.

Co platilo pro křesťany první, to platí i
pro křesťany nynější. Než „Čep“ chce „kře
stansky“ opravovati Krista samého dle nápadů
bezkonfesijních lidí. Leč „Cep“ rozomuje ješté
dále: „V poslední den prý (l) bude všeobecný
soud a dobrotivý Bůh bude prý se hněvati. Ale
od dokonalé dobroty nemůže pojíti nic než
dobro. Pročež neboj 8e, konec bude pln ra
dostil“ Zdaž četl pisatel těch řádků hrozby
Kristovy vůči lidem hříšným?

A ještě něco lepšího! Na agrárním sjezdu
dorostu promlavila M. Prášková také toto:
„Když uvědomíme si každá z nás svůj veliký
úkol... tu jsem přesvědčena,že u nás na
venku budou se přímo každým okamžikem
řítit nepřátelské plány, pak žena českého ven
kova setřese se svých beder úplně tíhu kleri
kalismu. Ano, úkol nás dívek a žen českého
venkova jest tím větší a tím zodpovědnější
vůči našemu národu, čím větší jest úsilí nej
většího (oo — nol!) nepřítele našeho národa
— klerikalismu, o zničení a ovládnutí našeho
dobrého lidu venkovského v některých kraji
nách naší milé vlasti.. . Právě tak, jak jest
nám drahá a svatá víra a náboženství, v němž
byly jsme vychovány od nejútlejšího mládí, kdy
učily jsme se prvá elova modlitby, e nímě jest
náš prostý (všude prostý?) život venkovský
téměř srostlý, — právě tak hlubooe si vážíme
dobrého našeho kněze, — povsnešeného nad
jakékoli nízké politické štvaní“

Tenhle atentát na nemyslivé mozky stojí
už ze to! Ten chytrák, který toble sl. Marušce
Práškové sepsal, věděl, jak jest potřebí mané
vrovat, aby se i prostomyslný katolík lebce

chytl. Jak ei včak, Pomoe? představujete,raktikování takového bezkéhoříkání ? Pouhé
e proti klerikalismu a opačné fráze o lásce

k náboženství přece jsou jen a jen jslovým po
vídáním. Proč jate ož dávno nestanovili přesnou
defnici kutolíciemu a klerikalismu, jak ol ji
sami představujete? Stále ei hráte na slepou
bábu, ač dobře víte, jak jest v tak důležité
věci potřebí jasného rozlišení, jasného světla,

aby se lidé nedali mámiti. Jestliže vaše or
gány najednou tvrdí, že si velice vážíte našeho
kněze, mnsfte říci určitě, co dle vašeho zdání jest
dovoleno a co se nedovoluje knězi, aby byl
„bodný“. Užije-li kněz svojí politické svobody
k politickémo projevu proti dietářům, už není
hodný; zanedbá-li však všeckoa jede-li až
z jižních Čech na Čáslavsko pomáhati volným
myslitelům a evangelíkům v politickém veji,
pak už zas je hodný. Musíte se vyjádřiti ur
čitě, zda má kázat kněz jen s kazatelny evan
gelinm, či zda má dbáti, aby evangslické pří
kazy uplatnily se i v životě veřejném. Na jedné
straně jste poukazovali, jak jest kněz aesvo
bodný, odvislý docela od „klerikálních bierar
chů“, na drubó straně zas tvrdíte, že kněze
neklerikálního si vážíte. Tedy při té „naprosté
nesvobodě“ « odvislosti“ mohoa býti také
kněží ueklerikální? To jest divné. Nevyjádřili
jste se, co dovolujete knězi učit z víry katol, a
co nikoli. Zato však vy, přátelé „dobrého
kněze“, po všem ujišťování, jak si víry kře
sťanské vážíte, prohlašajete veřejně, že náb.
ženství musí i s knězem ze škol ven. Rozši
řojete ze vzteku nad katolickým hnutím „Volnou
myšlenku“, „Havlíčka“, cbválite Machara, spo
jojete se proti nám se soc. demokraty. A nej
víc váš hněv vzplane, když se odváží kněz
svoje katolické přesvědčení veřejně bájiti. Po
čináte si přitom ták, jako by se. dopouštěl
nejhoršího hříchu. Leč zato sprosté a lživé
útoky našich protivníků na přesvědčení naše
— jako byste neslyšeli. Kněz prý nemá býti
klerikální ! D »bře; ale také nemá býti otrokem,
který by musil poslouchati uctivě rozkazů
volnomyšlenkářského sgrárníka, Kdy jste vy
mezili určitě, jaká práva knězi přiznáváte a
jaká nikoliv? V tom přece má býti úplné jasno.
Vy však frazemi o klerikalisma bijete vlastně
katolictvo vůbec. Jen slepec za nynějších časů
může říci, že organisovaná obrana náboženství
kato.ického v naší zemi jest naprosto zbytečná,
zvláště když „Cep“ sám podvrací články víry
naší tak nepoctivým a křiklavým způsobem.

K čemu by to celé náboženství katolické
bylo, kdyby nechtělo svérázně, samostatně za
sahovati též do života veřejného? Vždyťpřece
dle příkazu Kristova má se obroditi celý svět
na základě křesťanství a nikoli na základě ně
kterého liberálního ©programu politického,
v němž jsou třeba uveřejněna i drzá podvodná
tvrzení. Nesmál by se celý svět, až by katolíci
řekli, že jejich přesvědčení se hodí jen pro
potřebu soukromou a že není schopno ve ve
řejnosti takové nápravy zjednati jako na př.
program strany agrární, tolik hájený od zišt
ných dietářů? V těchto všech otázkách milu
jete nenrčitost, aby se vám to pohodlněji do
„klerikálů“ tlouklo, aby vás nikdo nemohl za
křiknonti na základě vašeho určitého problá
šení. Je-li „klerikalismus“ dle M. Práškové
„největším nepřítelem“ našeho národa, co
vlastné znamená tadíž v té „klerikální“ církvi
i zcela tichý, trpělivý její sluha kněz? To by
snad mosil učiti po volnomyšlenkářeka, aby si
zasloužil vaší chvály; to by musil velebiti
útočné evangelíky nad všecky katolíky, kteří
po surových kopancích se brání proti svým
jizlivým tupitelům.

UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY
KNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu ©

v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské kaihkupeotví

B. E. Tolmana
v Hradoi E rálové. 8

(Založenor. 1868). 6
Telefon č. 17. Nové jízdní řády.

jednalo se o pilném návrhu posl. Šasterčice,
dle něhož maďarská banka v Boeně nesmí za
bájití svou činnost, a že akce vyvazovací musí
býti prováděna zemským ústavem bosenským.

loost tomuto návrbu byla jednohlasněpři

se vládě vyslovuje nelibost pro její postap
v otázce bosenské banky a vláda Bienertova
ozpačoje se za neschopnou zastávati zájmy
vtéto polovině říše při úpravě poměrů bo
seoských, nebyla sice přiznána pilnost (k ní
třeba dvě třetiny blasů), ale přes to oposice,
v níž blasovala Slovanská jednota, Rasíni a
soc. demokrati, zvítězila 201 proti 194 hlasům.
Po tomto blasování sábli Němci — tedy vládní
strana — k obstrakci a posl. Rodlich mlavil
proto půltřetí hodiny. Po této řeči žádali
Němci zakončení schůze, avšak oposice na
návrh posl. Čecha dostala většinu pro pokra
čování ve schůzi: pro návrh ten hlasovalo
221 poslanců, proti 200. Němci však tašíce, že
by mohli utrpěti porážku třetí, dokonce i čtvr
toa, způsobili ve sněmovně pekelnon vřavu,
následkem čehož předseda dr. Pattai zakončil
schůzi. Neslýcháno, aby se vládní strany vrbly
do obstrukčaí vřavy. Jenom tím zachráněna
byla vláda před úplnou porážkoa. Teď nastaly
horečné přípravy k rozbodnémo blapování
o obsahu pilného návrhu dr. Šusterčiče. Oba
tábory, vládní i oposiční sbírají všecky síly,
aby si získali většinu. Slovanská jednota pu
stila se ve vyjednávání 8 Polskýmkolem, aby
dosaženo bylo dohody, a to tím spíše, když
polská lidová strana s vůdcem svým posl.
Stapiňským vystoupila z vládní většiny. Také
to hodilo se Slovanské jednotě, že rusínský
klub rozpadl se ve dva: v oposičaí klab Ru
sínů baličských a vládní klub bokovinský.
S Poláky uzavřela Slovanská jednota komprc
mis, ale ten se v den hlasování o pilném ná
vrhu dr. Šusterčiče rozbil, poněvadž prý mi
nistr dr. Biliňskí nechtěl za žádnou cenu na
něj přistoupit. Vládní straně německé šlo též
o Vlachy, aby se připojili k ní, že za to bu
dou zase Němci hlasovat pro zřízení právnické
fakolty italské v Terstu. Za všeobecnébo na
pětí nastalo dne 8. června hlasování. První
část návrhu Šusterčičova ve příčině nelibosti
nad udělením koucese maďarské agrár. bance
byla v hlasování dle jmén zamítnota; pro ná
vrh hlasovalo 237, proti 242 poslanců. Ta roz
hodli pouze hlasy ministrů, kteří jsou zároveň
poslanci; hlasoval i předsedasnémovuyPattai.
Hlasování ministrů i předsedy sněmovny pro
vázeno vejkou nevolí, zvlášť zaburácelo to
sněmovnou, když i ministr krajan dr. Žáček
hlasoval proti oposici a tím i proti svému
klubu; bouřilo to proti němu nejen na lavi
cích českých, ale i jiboslovanských. Náhledy
u tom, jak ae měl zachovati ministr dr. Žáček,
podstatně se různí. Ministr dr. Žáček byl sice
vyzván Českým svuzem, až na hlasy zástapců
klubu katol.-národního — který zdržel ce ta
hlasování z toho důvodu, ježto od prvopočátka
byl proti tomu, aby dr. Žáček byl vyslán do
Bienertova kabinetu — aby nehlasoval a vlád
ními stranami; ministr Žáčekvšak oduítl tuto
žádost. Z českých poslanců nebyl přítomen
těžce nemocný Kadlčák a pak dr. Srb. Hlaso
vání neúčastnila se polská strana lidová a
všeněmci. Poslanci katol.-nár. se zdrželi houřli
vých projevů. Drabá část resoluce Šusterčičovy
zamítnota 243 proti 227 hlasům. Třetí část
resoluce žádající, aby vyvazení kmetů bylo
pojato do bosenské ústavy jako veřejná zále
žitost, zamítá se hlasováním dle jmén 241
hlasy proti 287. Vláda sice zvítězila, ale vět
Šina 5 hlasů přímo zimničně sehnaná jest ví
tězstvím tak nepatrným, vlastně žádným, a
mělo by vládě připomenvuti, že ztratila dů
věra většiny poselstva a že třeba, aby se po
děkovala, k čemuž se však ona naprosto nemá.
Němci a Poláci za tu vládní službu jistě bu
dou pro sebe od vlády něco požadovati. Vláda
Bienertova nemá se k odchoda na vyšší přání,
aby za krise uherské aepoň rakonská vláda
zůstala pevnou.

Dr. Lueger horlí pro trialismus t. j. slou
čení Chorvatska a Slavonie, Dalmácie, Bosny
a Hercegoviny v jedno velké území a posta
vení tohoto území jako třetí rovnocenné části
vedle Cielajtanie a Uherska. Dr. Lueger nemá
špatné gasto, stejně jako všichni Němci ra
kouští, že by takto Čechové byli osamoceni a
dalo se bez nich pěkně vládnoot; z křesť. so
ciála Luegra vykokuje i nekřesťanský a pa
novačný všeněmec.

Uherská kriše dosud nerozhodouta; i po
audienci, v níž přijati císařem Košat a An
drassy, situace nezměněna. Ve Vídni jsou nyní
pevní a Maďaři už tak neřinčí ostruhami jako
v letech předešlých. K zavedení všeobecného,
přímého a tajného hlasování, které prohlášeno
z Vídně Maďarům za podmínka k dalším onad
jednáním, nemohou se dosud Maďaři rozhou
pati ze strachu před stráton své moci.

Z činnosti katol. spolků.
Katolicko-sociální Jednota v Hor.

Jelení pořádá v neděli dne 37. června 1909
slavnost 2bletého trvání spolku a spolu svěcení
nového praporu. Pořad olavnosti: Dopoledne:
O 5. hodině bndíček. Do 9 hodia vítání spolků.



© 91, bodině seřadění spolků a průvod do zámku
pro vysoce urosenou paní Eleonoru braběnku
s Babna a Lilic, matku a komtesky, kmotry pra
poro, načeš zpět na náměstí, kdež bude v 10,
Slavnostní kázání, svěcení praporu a měe avata.
Kázání prosloví vadp. TbDr. František Šulc, čest.
kanovník z Hradce Králové. Průvod do kostela a
defilování spolků. Odpoledne: O 12. bod. společný
oběd. O 1', bod. seřadění spolků na Vysoko
mýteské třídě a průvod do zabrady p. Fr. Nováka,
kdež koná se koncert kapely horno-jelenské.
Vstapné pro účestníky průvoda 20 bal., u po
kladny 40 hal. Mezi koncertem prosloví řeči: vadp.
ThDr. František Šale, čestný kanovník a professor
a Hradce Králové, vlct. slečna Františka Jakub
cová, redaktorka „Jitřenky“ z Prahy a p. Jan
Švec-Blanický, redaktor z Prahy. Večer věneček.
Drazí přátelé a bratři! Zveme Vás k této alav
nosti co nejsrdečněji. Prosíme Vás snažně, abyste
přišli v počtu, který by důstojně odpovídal rostou
címu hnout: strany naší. Přijďte se s námi potěšit
a posílit k dalšímu boji za zásady křesťanské.
Přijďte všichni, mužové i ženy, jinoši idívky,
kteří se za prapor Kristův nestydíte. Na shleda
nou dne 27. června 1909 v Horním Jelení.

Polmá. Křest. soc. vzděl. podpůrný spolek
paní a dívek pořádal dne 23. května svoji obvy
klou členskou schůzi, spojenou 8 přednáškou nově
jmenovaného duchovního rádce spolku dp. J. Ku
Žery. Řečník přednášel o víře a vědě. Probral lichou
a dávno již vyvrácenou námitku nepřátel církve, že
církev brání vědě a pokroku a že víra, zvlášlé
pak víra kat. nedá so sloučiti 8 vědou. Dovodil a
příklady dokázal, že právě církev kat. měla i má
ve svém středu učence, kteří se vědeckými vý
zkumy velice proslavili.. . Schůze tato byla četně
navštívena a přednáška 8 povděkem a pozorně vý
elechouta. Po přednášce sehráno od mladších
členek, jakož i p. jednatele bratrského spolku
několik zdařilých výstupů. Ku konci pak zvlášté
vesele celou společnost naladil svým homoristic
kým, bazvadným přednesem dvou žertovných básní
od Rabeše, dp. K. Kučera. — Doe 18 dubna
přednášci nám z laskavé ochoty dp. Jan Tošovský,
předseda kat. jednoty mužů. Týž obral si za tbema:
„Sv. Jan Nepomucký.“ Mnohými doklady h:sto
ri kými dokázal, že av. Jan z Pomuku skutečně
žil a za krále Václava v Praze pro tajemství
spovědní od téhož krále mučen a utopen byl.
Připomíná svědectví tehdejších svědků přísežných,
kdy bl. Jan z Nepomuku za svatého prohlášen
byl. Vyvrací námitky Herbenovy a jeho nobaledů,
jakoby sv. Jan byl osobou pouze vybájenou atd.
I tato velmi pěkná přednáška byla pozorně sledo
vána a 8 povděkem od posluchačů přijata. Při
obon těchto večírcích pobavila nás svými zdařile
přednesenými čísly hudebními šestičlenná kapela
bratrského spolka mužského. — Důstojoým pánům
řečníkům, jakož i všem, kdož ku zdaru těchto dvou
schůzí Čímkoliv přispěli, vzdáváme tímto veřejně
upřímný dík! — V září dne 19. řečniti u nás
bude slečna Jakubcová, redaktorka '„Jitřenky“
z Vršovic.

Třebešov u Bychnova m. Km. Orga
nisace čČeskoslovanské mládeže v Třebešově konala
v neděli 23. května t. r. zábavný večírek, při
němž se dávaly solové výstupy. Též si naši za
tančili. Učastenství bylo tu velké, takže sál p. V.
Besděka byl téměř přeplnén. Čistý výnos určen na
sřízení nového jeviště. Na Ustř. Matici školskou
bylo vybráno 560 K. Zdař Bůh další práci!
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Zprávy místní a z kraje.
» Pořad visitační cesty Jeho Excellence

njdp. biskupa dr. Jos. Doubravy: Od neděle 18.
až do 16. června v Hostinném, ve čtvrtek 17.
červaa v Dol. Olešnici, 18. od „ 19. v vo
bota
ek Ohuiorieah, večervždy v NovýchZám

Slavnost Bošího Těla sa překrásnépo
hody vydařila se letos velmi pěkně. Zbožný lid
uvědomuje si v ten slavnostní den nesmíroou lásku
Bohočlověka, který netoliko dal se za nás umu
čiti, ale nadto dále avátostně přebývá v našich
chrámech dle slov Písma: „Radost má je.t býti
mezi syny lidskými“ Kristus svátostný jest veli
kou útěchou, posilou doším amdlévajícím. Proto
ode dávna — i za časů busitských — lid český
vzdával Božímu Télu nadšenou chválu a schystá
val velkolepé slavnosti k uctění Nejvyššího A
vděčoá láska křest. lidu podnes scbystává Boho
člověku nadšené ovace. V 8 bod. sloužil Jeho
Excel. nejdp. biskup slavnou pontifikáloí měj sv.
za veliké účasti. Pak p» 9. bod. rozvinul se veli
kolepý průvod. Nad Tělem Páně, jež nesl arcipa
stýř, nesli baldachýn pp. členové měst. rady, spolu
kráčelo kněžetvo královéhradecké, zástupci úřadů
státních i aatonomních, žactvo škol středních, měšť.
a obecných se svými vychovateli, Jednota katol.
tovaryšů, členové Odbočky kře.(. dělaictvu, členky
Marianské kongregace a spolku sv. Anežky, čle
nové III. řádu sv. Františka, veliký zástup druži
ček. S vojskem přítomni přední důstojníci s velí
cím g>nerálem v čele. Na počest Nejsvětějšího vy
pálenu pět galv. Po skončení průvodu uděleno
v chrámu sv. Ducha požehoání, načež počala vý
stava Nejsv. Svátosti.

vchůze městské rady dne 7. června
Za brobolka na hřbitově v Novém Hradci Král
přijme se provisorně p. Jan Šp. — Vzato bylo
na vědomí, že ministerstvo železnic dalo Černilov
ské obci povolení na jedea rok ku provádění tech
nických předběžných prací pro zřízení dráby, pa
rou hnané, vedoucí od Hradce Král přes Piletice,
Černilov. Libřice, Královu Lhotu a Meziříčí ko
stanici Opočno; že ministr kultu a vyučování roz
šířil právo veřejnosti, propůjčsné I. a IV. třídě
měst. dívčího lycea v Hradci Králové, na škol.
rok 1908 -9 na třídu II. a V. téhož ústavu. —
Provede se úprava cest v revíru Svinarském. —
Zašle se blahopřejná depeše Národní Jednotě Po
Šumavské v den její jabilejal valné bromady, dne
20. t. m. — Žádost p. Jos. Novotného, slavitele,
za pronajmutí pozemku pro skladiště postoupí se
pevnostoímu odboru. — Návrh jazykovébo vyučo
vání, předložený sekcí pro dívčí školství Jednoty
Komeoského, který schválen byl pro dívčí lyceum
na Král. Vinohradech c. k. ministerstvem kultu a
vyučování, postoupí se ku podání zprávy řiditel
ství měst. lycea.

Na katolický sjesd darovali. J. M.
nejdp. opat Sal. Roubíček v Želivě 60 K. Vid.
duchovenstvogenerálního vikariátu: s)
město Hradec Králové K 208 — (e dříve již při
jatým darem J. M. nejdp. generálního vikáře Frýdka
K 50, celkem nyni K 258.—); b) město Podě
brady K 4750 (vadp. probošt Závodní 25 K;
dpp. Drašner. Z-linka, Tůma po 5 K, vldp. Lau
ermann K 250), úhrnem tedy K 30550. — Vid.
duchovenstvovikariátu Nácbodekého 140 K
(po 10 K vldpp.: vikář Pecka, Khunt; po 6 K
vldpp.: Dvořák, Slavík, Krihl, Bauch, Hrdina,
Mensioger, Vojtěch, Bakeš; po 5 K vldpp: prof.
Novák, Stejskal, Blába; po 4 K vldpp.: Kaněra,
Prudič; po 3 K dpp.: Svatoš, Laudin, Řezníček,
Kvasnička, Hlaváček, Vogel, Gottwald; po 2 K
dpp: Vyhnálek, Ždárek, Musil, Kollert, Kaska,
Dragoun, Hernych, Lelek, Em. Novák, Kriesbofer,
Holoubek, Fišera, Brett, Jiříček). — Vid. ducho
venstvo vikariátu Něm -Brodského 130 K (po
8 K vldpp.: vikát Júzl, Stejskal, kan. Novotný,
Uhlíř, Raml, Kořínek, Laštovička, Prokůpek; po
5 K vldpp: Holejšovský, Hornek, Koten, Vlček,
Dvořák, Raach; po 3 K dpp.: Hrdý, Bílek, Stock,
Chaloupka, Tažín, Laňka, Frey, Forman, Havran,
Reinisch, Havelka, Brukner). — Vid. duchovenstvo
vikariátaNovo-Bydžovského 129K (pol0K
vldpp.: vikář Šrámek, Pospíšil; 8 K vldp. Khbun;
6 K vldp Vipntera; po 5 K vldpp.: Krsek, Janoušek,
Rameš, Janák, Kašpar, Kysela, Pí., Holub, Bažant,
dr. Kašpar, Novák, Červinka, Šmejkal; po 3 K
Honzák, Pavlas, Andact, Žofák, Stříbrný, Řeháček,
Franc, Kordule, Šetina, Hájek). —Vid. duchovenstvo
vikariátu Poličského 109 K. — Dp. Al.Leder,
duch. správce zem. polepšovny v Opatovicích 6 K,
p. MUDr. Haněl v Nov. Bydžově 6 K, p. JUDr.
V. Popel, advokát v Praze 10 K. Zaplat Bůhl —
Chybíještěpříspěvkyz 9 vikariátů.Vadp.bisku p.
vikáře, kteří dosud ve svých traktech sbírku
nevykonali,snažně prosíme, aby tak dobro
tivě co nejdříve v sájmu dobré věci učinili cir
caulando sběracím archem. Jiný způsob
— dle nabyté zkušenosti — setkává se s nezdarem

sbírky. Prosíme, aby příspěvky pro ušetření portazasílány byly cheky Č.1701, znějícími na jméno
„Antonín Hrubý v Hradci Králové“.
Cbeky ty zašle na požádání Biskapská knibtiskárna
aneb Přípravný komitét sjezdový. Spolu Boažně
prosíme, aby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy
Jen na sjezd anebylo cbekemtím ani tiskárně
ani komokoli jinéma placeno; vsnikajít nám jinak
nesnáze veliké v účtování.

Přednáška. Vo spolka paní i dívekpřed
nášeti bude v neděli dmae 13. t m. p. Dr. Reyl

-h taoharovi a křesťanství“. Začátek ve 8 hod.pol.
Jubilejní večer pěvocko-hudobní

„Ba oslavu Smetaay, Mendelseobna, Haendis

a Haydna pořádá Pensionát škol. sester zdejších
dne 20. t. m. Začátek o 5 hod. odpol. — V témž
ústavě tuto neděli dae 13 t. m. o 5. hod. odp.
pořádá se hudební zkooška žákyň.

Matiční slavmost s bobatýmprogramem
uspořádána bude dne 4. července t r. v měšťan
ských sadech „Na Střelnici“ oběra místními od
bory „Ú. M Sk.“ sa apolupůsobení jiných zdej
ších korporací. Nehlačné, ale pečlivé přípravy 8e
již delší dobu konají. Dojista všichni přátelé če
ských menšin svou účastí odmění píli pořadatelů.
Koncertovati hude hudba Holická Bližší přlátě.

Výstavka. V sobota dne 12. a v neděli
doe 13. června 1909 uspořádána bude v čítárně
musejní v odborné škole výstavka prací z kursů
musejních. Vstup volný od 9—12 a od 2-6 hod.
V neděli dne 13. června t. r. po uzavření vý
stavky ve 4 hadiny odpoledne rozdány budou
účastníkům kursu kreslířského pro trubláře pro
vedené práce a modré kopie návrhů nábytku
v kurse provedených, jakož i příslušná nábrada
za ušlý výdělek pilným návštěvníkům kursu (po
mocníkům).
U Btavba musea. Ve schůzikuratoria prů
myslového musea dne 1. června zadány byly další
práce pro stavbu badovy musejní a sice: ústřední
topení a větrání zadáno firmé Bromovský, Schulz
a Sobr zde a práce Rabitzovy a Bracknerovy
firmě Všetička a spol. v Praze. Modely ve aku
tečné velikosti pro sochy u vcbodu a bronzovou
sochu „Hradec Králové“ proveda p. prof St Su
cbarda za smluvený honorář. Stavba musea čile
pokračuje.

Čítárna průmyslov. musea vHradel
Králové otevřena bude od 15. června do 25.
t. m. každodenně mimo sobotu, od 6.—8. hodiny
večer, v neděli od 10.—12. hodiny dopol. Váichoi,
kdož mají knihy a předloby z knihovny průmy
slového musea vypůjčeny, Be žádají, aby je během
měsíce června, ale nejdéle do 15. Července vrátili
za příčinou obvyklé roční revise a desinfekce
koihovny.

Záložní úvěrní ústav v Hradei
Králové. Stav vkladů 31. května 1909 celkem
K 23,196.090-29.

Krupobití za nedělní odpolední bouře
postiblo okolí města Holic. Uroda místy du země
vtlačena, tak že rolalci 8 bolestí hledí vstříc ba
doucím dnům. Krapobití doprovázel i mobutný
lijavec, za něhož blesk na dvou místech zapálil.
Nedělní bouře přinesla však na Královéhradecku
potěšující vláhu.

+ Josef Srámaek. Dne 7. t. m. zemřel
volezasloužilý děkan novobydžovaký, čest. konsist.
rada, bisk. notář, bisk. okr. vikář, majitel zásluž
ného kříže s korunou, válečné medaille, člen okr.
škol. rady, čest. měšťan města Dvora Králové atd.
Narodil se ve Smiřicích 12. listopadu 1836, ze
mřel u věku 73 let v 46. roce svého kněžského
úřadu. Horlvý a od kollatury velice milovaný
tento dachovní pastýř již delší čas byl trápen
vleklou chorobou, kterou soášel s velikou trpěli
vostí. — Odplatíž mu všecky dobré skutky Dárce
nebeský na výsosti! Pohřeb konán dnes ráno
v Novém Bydžově.

Machar v Pardubicích. „Osvětalida“
oznamuje, že učitelská jednota „Budeč“ a sociální
demokraté v Pardubicích pozvali Machara,aby se
přijel ukazovat také v Pardubicích. Týž list záro
veň v témž čísle ohlašuje příjezd cirkusu Klud
ského, který hodlá kooati svoje produkce na Olšin
kách. Machar savítá do Pardabic dne 13. t. m. a
uspořádá svoje kočovné představení v sále děl
nického domu dopol-dne. Cirkus na Olšinkách
začne až odpoledne. Charakteristické zajisté jest,
že učitelové okresu purdubského v jednotě „Budče“
soustředění ve spojení ae sociálními demokraty po
zvali náboženského štváče Machara, který z nená
vistných podnětů pořádá po Čechách náboženské
štvanice namířené proti křesťanství a hlavně ka
tolictví. Učitelové tedy se sociálními demokraty
postavili se v Čelo náboženské štvanice, aby do
kumentovali svoji toleraatní pokrokovost.

„Osvěta lidm“ nařkla nevinného jesnitu
Siepravského z hanebného skutku a nazvala jej
shovadilcem. Tuto svoji novinářskou podlost dů
stojnou nějakého trbana osvětářský list neodvolal.
„Osvěta lidu“ při každé příležitosti, dovolávajíc
ge Havlíčka, kárá přísně novinářskou neurvalost a
darebácké lži. Své novinářské soupeře nasývá
žurnalistickými ©bandity, novinářskými ničemy,
které vyhazuje ze slušné lidské společnosti a po
sílá mesi lapiče do Abrazz. Tak doslovně „Osvěta
lidu“. Pokrytče, vyvrz prvé břevno z oka svého
a tebdy prohlédneš, abys vyňal mrvu s oka
bratra svého. Svou vymyšlenou a neodvoianoa
zprávou 0 jesuita-zhovadilci demonstrovala „O. L"
opět, jak rozumí sama cestě, kterou Havlíček
poctivým žuroalistům vytýčil.

Dobruška. Nikdy snad neztrávili jsme
měsíc květen příjemněji a užitečnějí, jako roku
tohsto. Ku konání letošní májové pobožnosti obě
tavý a horlivý vldp. děkan vyžádal si na přísluš
ných představených proslulého kazatele vidp.
Aloise Jemelku s Tovaryš. Ježíšova, aby lid kato
lický v úctě k Rodičce Boží utvrdil, láska k Bohu
a horlivost křesťanskou posílil a ku cnostem kře
sťanským nadchnul. Obrovské massy lidu tísnily se
v prostorách chrámových. Nic — ami mepoboda



ani práce polní, aní zášť, přemlouvání, Dosměch
nedovedly odvrátiti horlivé křesťany od návštěvy
chrámu Páně.A vldp. missionář nejen v kostele,
ale i ve veřejných přednáškách mimo kostel snažil
pe povsnésti uvědomění křesťanů. Tak konal před
nášku o straně katolického lida v křesť. jednotě,
o organiseci mládeže v odbočce organisace mlá
deže v Dobrušce a Opočně, o encyklice papeže

*Lva XIII. v odbočce všeodborového sdružení v Do
brušce. Na svátek Nanebevstoupení Páně, v den
svatořečení sv. Klementa Hofbauera oslavil tohoto
světce mapifestačním kázaním na poutním místě
„U Stadánky“ u Dobrušky, konaným ku tisícům

utníků z Dobrošky, Bíl. Újezda, Dobrého, Skalky,
ystrého, Skuhrova atd. Položil základy k utvo

ření Marienské družiny paní a dívek v Dobrušce,
sv. svátostmi nenoavně posluboval kajícím j ne
mocným. Všude padala zlatá jeho slova v půdu
úrodnou, dovedla přesvědčiti a povznésti k činům,
potěšiti. Kéž Bůh všemohoucí jej posiluje ku další
práci, ve zdraví zachová a námahu jebo obětavou
odmění! Za všecku tu oběť pro nás ze srdce
vděčného a upřímného voláme: Zaplat Pán Bůh!
— Vděční posluchači.

Tepel m Chradimě. O tom,jak přívrženci
strany agr. dovedou ve svých listech lháti, máme
mnoho nezvratných důkazů. Někdy by tomu člo
věk ani nevěřil, kdyby ge nepřesvědčil sám jako
právě my sde. V příloze „Venkova“ (Věstník do
rostu) ze dne 30. května zdejší pisatel především
vychvaluje, s jakým úspěchem provedl age. dorost
divad. představení, jak odměňováni byli potleskem
a pod. O tom netřeba šířiti slov, ale tolik přece
podotýkám, že potlesk způsobili lidé, kteří nikdy
vic podobného neviděli. Dále naříká, jak je „kle
rikálové“ stálo napadají a že náeilnicky chtěli předat.
zmařiti. Že toto jest drzá lež, řekli mnozí z tá
bora agr. a mnoho jiných nestranných pozorova
telů. Tážeme Be p. pisatele, kdy a kde „klerik."
(jiného pojmen. pro nás agr. dor. nemá) napadají
gr. dorost a jským způsobem jej chtí odetrašiti
vd práce „skutečně křesťanské“, jak v onom článku
napsáno. Na tuto otázku jistě nedovede odpovědět,
leč by sase lhal. Co se týče atrhání div. pl, při
pouštíme, že snad děti ze záliby k barevnému pa
píru tak učinily, ale o hluku pod okny nikdo z di
váků neví; spíše jej způsobilo hřmotné přecbázení
jednoho ochotníka, který tím chtěl svou úlohu
okrášlit; možno, že tím 8e otřásala napovědova
budka a to byl asi ten rachot na plechový před
mět, Vůbec kdyby měl psáti pravdu, musel by
nepsati, že se katolíci vůči agr. slušně chovají, a
že ačkoliv jaou org. agr. dor. ve všech okol. obo.,
nikde se agr. tak provokatérsky nechovají jako
zde. To bylo pravda, ale psáti pravdu — to není
agrárnické. Jako odměnou sa to, že kat. stou
penci přispěli svými penězi k tomu, že neměl
agr. dor. deficit, nazváni jsou „oásilníky“ a str.
kstol. zde „zakořeněnýmklerikaliemem“ a to od těch,
kteří přece všichni jsou synové kat. rodičů. My
slíme, že toto jest dostatečným pokynem pro katol.
stoupence, aby příště svých peněz lépe použili,
neš jak to učinili tentokrát. Věrte, že vaše lži
nás nijak nepoškodí a že před takovými lháři
necouvneme!

Chotěbeřsko. „Myjsme —taky katolíci“;
těmito slovy lakují nás agráraíci; avšak ve skuteč
nosti jest to — docela jinak. Dobře se to dalo
pozorovat na členech agrární organisace v Před
boři při sv. misii, která se konala na farnosti li
bické. Každý řádný katolík šel ke správě Boží,
kdežto z agrární organisace ani jeden. Zaklada
telem té organisace jest p. správce Procházka,
který přímo členství vnocoval. Za jednatele mají
p. Josku, velikého nepřítele „klerikálů“, kterýžto
ti vzal za ženu dceru ovangelíka. Pan hospodář
ský Havránek „taky katolík“ rozšiřoval nepěkné
pověsti, ž< prý maosel vldp. vikář vapřed poslat
600 korun misionářům, než je sem dostal, což jest
jízlivou vymyčleninou. „Buditel“ cbrlil na vld. otce
misionáře spoustu lží a urážek; že prý nemusejí
lidé chodit ke »povědi a podobně. Přátelé, rozva
žujte! Tak činí lidé, kteří říkají, že jsou taky ka
tolíci. Až k vám přijde nějaký agrární řečník nebo
sgitátor a bude vám říkat, že je taky ——katolík,
tu mu připomeňte agrárnickou přetvářku.

Pěkná pokrokářská svoboda v Po
lěce. Jak rozumějí „pokrokoví“ páni svobodě,
dosvědčnje „Východočeský kraj“ ve savézprávě
z Poličky, kde svolávají nasv -joa. jednotu policii
a městskon radu, že se opovážila konati sbírku
ba spolkový dům. Když žebrají páni z pokroko
vého tábora na všecky možné účely a strkají
i v bostincích hostům pokladoičky pod u08, ta
ková žebrota jest dovolena, protože ji provozují
„pokrokoví lidé“; pakli se však opováší sbírati
příspěvky někdo jiný, jest to v očích jejich drzo
stí a — proto policii ne něl Ostatně ti, kdož
protí nám nejvíce zuří, mají nejmésě příčiny, po
něvadě ném ničím nepřispěli. Bobudíky, že jsou
u más ještě lidé, kteří mají zdravý rozum a ze
dají se másti pokrokovostí několika mlovků
Vrávě fanatický vstek a násilnosti potrokového
tábora otvírají oči těm, kteří posud pravou po
vahu masarykoveů neznalí. Jen tedy dále vpřed!
Hodal lidé jsou při nás!

Do NovéhoDvora u Čáslavě a okolí.
Odbočka Všeodbor: odružesí křesť dělniciva v N.
Dvoře doroluje si ct. obecenstvu osnámiti, še u
-—
s

spořádá na den 11. červemoe v 8 hod. večer před
nášku v hostinci u „Franců“. Přednášeti bude vě
hlasný cestovatel dp. Alois Svojsík s Praby.
„Z cesty k protinožeům“ jest tbema této nad míru
poučné a zajímavé přednášky. Obsahem přednášky
jest popis cesty a zažitých zkušeností na cestě,
kterou vykonal dp. Svojsík před půl rokem:
Ruskem, Sibiří, Mandžurekem, Japanem, Koreou,
Čínou přes Filipiny do Australie, Tasmanie na
Nový Zeland a zpět přes Ceylon, Rudým mořem
a Suezským průplavem do vlasti. Přednáška
provázena bude více neš 250 světelnými obrazy.
Doufáme, že žádný z bližších pp. čtenářů neopo
mene příležitosti té využitkovati. Přihlášky na I.
místo, které stojí 1 K, přijímá již předem a 0
bojnou přízeň prosí svrcbu jmenovaná odbočia.

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupecíví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodejinovin p. M Vlčkana

Příkopech.

Slovamstvo roste. Za posledaích60 le:
vzrostlo obyvatelstvo Evropy ze 240 millionů aa
390.. Slovaoské národy zmohutaěli v tét» dob)
velice Počet Slovanů stoupl z 65:4 millionů na
1206 millionů Z každého tisíce lidí jest 303
Slovanů. Jeacm germánští národové nás dosud o
maličkost převyšají. Jest jicb 1278 milionů;
z každého tisíce jest 320 Germánů. Budoucnost
však zaručuje prvenství nám. Neboť před 50 lety
bylo Germánů 34-89, a nás jen 263"/,, kdežto
dnes jest Germánů 32%, a nás 3069,. Tudíž přes
všechen útisk Slovaostva přibývá poměrně více
než počet velikých národů jiných. Proti vzrůstu
Slovanstva smutně se vyjímají zvlášť cifry svěd
čící o úpadku národa francouzského. Lehce lze
pochopiti, proč Němci se tolik na slovanský živel
hněvají, proč Slovanstvo tak fanaticky utiskojí.
Jest jen potřebí, aby Slovanstvo bylo všude uvé

dářekou činnost. A pak marné proti nám jsou
vzteky|

A zase pověstný ministr dr. Sehrel
mer. Pau ministr Schreiner — píše brněn. Hlas
— má mezi německými úředníky všech kategorií
na Moravě pečlivě sorganisovanou špehounekou
alažbu. A tito dobrovolní špiclové zpravojí ho o
všem. co se u úřadů děje nebo připravuje. Zato
ovšem zase p. ministr drží nad nimi svou ochrao
nou ruku a pomáhá jim ze všech sil. Pan ministr
Schreiner dříve zví, chce-li ten Či onen úředník
žádati o přeložení nebo do výslužby, než ještě
byla žádost podána; a ibned diktaje, kdo na jeho
místo má přijíti. Ale stane-li 8e jinak, následaje
v zápětí přísné nařízení, aby mu bylo vysvětleno,
proč a jak se to stalo. Vyzradí-li úředník státní
obsah úředních spisů neb úředního jednání, do
pustí se porušení úředního tajemství, které může
býti potrestáno i propuštěním ze služby. Ministr
nad ministry dr. Schreiner zavedi jioou praxi,
jelikož se utará, aby těm, kdo jemu úřední ta
jemství prozradí — dostalo se odměny. V Místku
byly nedávoo obecní volby, při nichž Česká strana
ve III. sboru zůstala o nepatrný počet hlasů v men
šině. Proč? Protože jeden německý úředník ber
ního úřadu vědomě a úmyslaě dopastil se podvodu
tím, še se seznamu poplatníků, který z povinnosti
úřední pracoval a na jehož zakladě byly zdělány
seznamy voličů, vynechal celou řada poplatníků
národ. české. Když we na to přišlo a dotyčný
úředuík měl býti dohnán k zodpovědoosti, zakročil
ihned p. ministr krajan dr. Scbreioer a byl —
konec. Němečtí úředníci berního úřadu v Bfac
lavě, kteří se vyznamenávají zuřivým Šštvaním
proti všemu Českému, veřejně p» hospodách se
chlubí svými styky 8 ministrem dr. Schreinerem a
okázale tvrdí, že stojí pod jeho zvláštní ocbranou,
— Jest věru již svrchovaný Čas, aby zběsilému
řádění německého štváče Sebreinera, jenž počíná
si jako ministr nad ministry, učiněna byla přítrž
dříve, než bude pozdě.

Rostrpčemí způsobeno mesi Čechy tím, že
schválen zemský zákon, jímž zavádí se němčina
jako jediná vyučovací řeč na pokračovacích školách
v Dol. Rakousích. Následkem tobo tisícům českých
úěňů ve Vídni vnucena němčina ....

Drsost maďarská neznámozí.Ještěnení
vyřízena záležitost maďarské banky v Bosně, a již
zase v drzosti avé lačnó dále sahají po právech
Jihoslovanů, jak v poslanecké sněmovně prohlásil
chorvatský posl. Biankiai. Říšský finanční ministr
bar. Burian chce totiž zavésti maďarštinu na bo
sensko-hercegovských drahách. Týž z rozkazu
ministra Košuta nařídil dne 14. dubna proti právu
a zákonu, že úřady železniční v Bosně a Herce
govině musí maďarsky kordspondovati s úřady
v Uhrách a v Chorvatsku. Drzost maďarská pře
sabuje opravdu již všecky moze.

Požadavek drahé české anivorsl

vponpačtovém výbera posl. sněmovnyodůvodail %posl. V. Kotlář. Megi příslušafiy českého
národa bylo ujištěno při posledním sčítání lidu

jen 4-26 proe. analfabetů, kdežto mezi Němci ne-
umí 6-83 proc. a mezi Poláky 4062 proc. obyva-
telstva čísti ani psáti. Přes to mají Němci 5 uni
verait, Polácí 2, Češi pak jen jednu universita,
takče u Němců připadá universita na 1,834.188,
u Poláků na 2,129.676 a u Čecbů teprv nab955 397
obyvatelů. V poměru k nákladu na 6 německých.
universit, na něž jest rozpočteno 9,844.430 korun,
jsou Češi zkracování při zařaděných 1711.888.
koran ročně oproti Němcům o 5,832.000 korun.
Máme-li na zřeteli konečně ještě značnou po-
platnost českého národa, jest jeho požadavek
drahé české university úplně oprávněn.

Českým křesť. obchodníkům na
uvášenom. V květnu vyhořelo v Bílově na Pl-.
seňsku 6 statků. Pohořelí byli pojištěni jednak u
českých, jednak u německých ústavů. Jak se nám
oznamuje, počínala si německá pojišťovací apo
lečnost mnohem kulaotněji než Česká, která dělala
všemožné obtíže. Jama přesvědčeni, že právě v ta-
kových případech měly by uaše pojišťovací spo
lečnosti dáti ne jevo co největší benevolenci, neboť
z každého chybného kroku, který ge jejich vinou
stane, odvozají naši nepřátelé důsledky pro Českou
věc velmi škodlivé. Potud plzeňský Český Západ.
— Tento případ hodí se často velmi dobře da
oněch míst, kde vedle Čsských obchodníků živí se
i obchodníci židovští. Lockdes naši obchodníci se
závislí poblížejí na židovské obsbody které někdy
ani "estačí vybověti všem u nich kopujícím našim
lidem. Čeští obchodníci sledují při tom velmi po
soroě, kdo do židovských obchodů vchází, a pak
nářek a vytýkání, že křest. kupující jsou neurě
domělí, nemají kouska citu vlasteneckého, když
podporují židovstvo, křesť obchody nechávajíce
na holičkách. Jest v tom ovšem kus bolesti čes
kých lidí, ale sluší také uvážiti toto: Máme dů
kasy, že český obchodník prodává jistou věc za
tři koruny, židovský tu samou sa 2 K, jiná věc
u křesťana za 2 K, u žida za 80 hal., jiná u žida
zu 20 hal., u křesťana za 36 hal. Pak se nedivt>,
že menší naši lidé, kteří nemají právě nazbyt,
kupují raději u žida. Odvolávati 8e tu na vlaste
neckou obětavost, jest marno, té především mají
si hleděti kruhové zámožnější, ač někdy jest tomu
právě naspak. Kde se nedostává, tam tóžko vo
lati: dej vícl — To vše měli by avážiti naši ob
chodníci, aby se vyrovnali židovským; jest četní
prostředků nejen v povaze každého obchodníka,
ale i v okolí jeho, aby kfestsn vyrovnal se, ba
i nad žida vynikl v obchodé, ovšem solidním.
Hoslo „Nekupojte u židů“ jest staré baraburdí,
kterým se nesvede nic, leda trochu vášnivosti,

Proti podplácení uřízenců v ob
chodě přijat byl v německé sněmovné zvláštní
paragraf do zákona proti nesolidní soatěži. Jím
ge Stanoví pokuta až do 5090 marek a vězení do
1 roku, a to jak na toho, kdo podmasšává, tak na
tobo, kdo se dává podpláceti. Paragrafu tomu pro
tivili se jediní aociální domokraté jako strana a
jistě měli k tomu také příčinu, vždyť se podma-
zánka leckomuehodí ...

Seena z páteční schůze sněmovny.
„Nár. Listy“ přinášejí tato ecenu z pátečaí schůze
sněmovny poslanecké: Z+ daešní řeči poslance
slovanského dra Kreka atala se tato příhoda, která.
vzbudila v celé sněmovně velkou poz roost. — Dr.
Krek napadl prudce Poláky, vytýkaje jim, že
v této záležitosti opustili Slovany Citoval polsky
několik veršů ze slavného polského básníka Mic
kiewicze. Učiniv tak, zvolal: „Vy Poláci nejste
hodni býti syny národa, ze klerého tento básaík
vzešel!“ — Vůdce polské atrany lidové, posl. Sta
piňski, za velikého rozechvění př.tlačil obě ruce
na oči, ze kterých řinuly mu slzy.

Hestliny jako prorokyné povétr
nosti. Některé rostlioy jsou velmi citlivy vůči
každé změně počasí. Známo jest zejména, ž>
všecky drahy jetelů listy své před baufkou sta
hojí. Svlačec rolní a drhnička polní (Ansgal:s ar
veasis) naproti tomu před deštěm kvéty své roz
Biřuje. Dobrým prorokem jest známý, ná strániob
rostoucí ptačinec prostřední (Stellaria madiu). Za
pěkného počasí rostlioka ta asi k 9. hb.dop. uvéty
své vztyčí a listy rozvine. V tomto stavu zůstává
už do poledne Má-li však pršeti, zůstanou květy
skloněné a zavřené. Zavrou-li 6e květy jen na-
polo, není naděje na déšť. Podobné chová se i
bedrník (Pimpioella aaxifruga), rostlina rovoéž u
nás hojná. Dobrým dalším prorokem jest měsíček
(Callendula), který u nás ve venkovských zabrád
kách často se pěstuje, Měsíček otevírá květy mezi
©. a 7. bod. z rána a zůstává otevřen až do 4 hod.
odpoledne. Jestli ale rostlina ani po 7 hod. květů.
svých neotevře.a, dá se očekávati déšťů Jinak so
chová bodlák. Zavře-li 80 navečer Červený jeho
květ, bade příštího dne jasno, sůstane-li otevřen,
přijde déšť. Nastává-li deštivé počasí, stahuje pry-
skyřník plazivý a žlutý blatouch své listy.

Jak dlouho šijí zvířata a rostliny“
Jepice žije 24 hodin, tedy jeden den, chroust žije
© neděl, motýl 2 měsíce, blecha také jen 2 měsíce,
moucha 3—4 měsíce. mravenec 1 rok, ovrček
rovněž 1 rok, včela 1 rok, zajlo 6 už 10 let,
králík 8 až 12 let, ovce 8 až 10 let, smije 10 let,
slavík 12 let, kočka 16 lot, šába 15 let, bévol
15 let, kanár 15 až 20 let, ropucha 20 let, pes
15.až 90 roků, stehlík 18 let, kráva 25 let, kůá.
25 až 30 roků, orel 30 let, jelen 25 až 40 let,



-čáp 36 aš 40 let, velbload 35 až 40 let, orang
utan 40 let, mlok 40 let, volavka 50 let, lev 50
let, medvěd 50 let, krkavec 80 let, štika 100 let,
kapr 100 let, slon 100 let, papoušek 100 let, želva
200 Jet, jilm 300 až 350 let, bříza 500 až 1000
let, akát 400 let, dub 400 až 500 let, jedle 700
až 1200 let jeden druh palmy 3000 až 5000 let.

Soclální demokraté ve Spojených
"Státech Seveoream. nemají budoucnosti.Doká
zaly to poslední volby presidenta, kdy blasy jejich
stouply ze 402000 pouze na 447000 hlasů. Ve
většině měst Ubie suc. dem. kandidát pozbyl hlasů.
Pouze ve státu newyorském jevil ae nepatrný pří
růstek hlasů, ale ve městě New Yorku, kdež dříve
disponovali soc, dem. tisíci hlasy, obdržel jen
kolem 500 hl. Upadek jeví 8e také v tisku. Soc.
dem. denníky vycházejí pouze v Chicagu a New.
Yorku, ale kdyby nebylo podpory židů a Němců,
dávno by byly zanikly. I tak trvání jejich je ne
jisté. Střízliví a praktičtí yankeeští délníci nejsou
tak blouzniví, jako 8oc. dem. dělrici u nás, aby
se dali nachytati na lesklé fráze a sliby vůdců
podvratné, bořivé strany; věří a cení jen poctivou
práci a té u 8oc. dem. není. — Hnutí křesť. so
ciální v Unii, v němž obětavě a vytrvale pracují
duchovní, naproti tomu je na postupu.

Vystěhování do Spojených Států
Neveroamerických. C. k. ministerstvovnitra
adžlilo výnosem ze dne 2. dubna 1909, čís. 10.796,
že vystěhování do Spojených Států Amerických
v posledních mésících značně se rozmohlo. z čehož
souditi lze, že v sůčastnéných vrstvách obyvatel
stva jest velmi rozšířeno domnění, že vyhlídky
pro vystěbovalce do Spojených Států Amerických
jsou nyní opět velice příznivy. Domněnka tato
však jest mylná. Vyhlídky pro vystéhovalce jsou
nyní právě tak nepříznivy, jako byly dosud. Před
vystěhováním se tudíž varuje. Také v Kalifornii
a státech suusedních jsou poměrynadmíru špatné;
v těchto státech jest počet nezaměstnaných ra
kouských vystěhovalců velmi značný a nouze jejich
veliká.

(Zasláno.)
Váženému pana

Josefu Mikuloovi,
majiteli odb. závodu pro kostelní práce

v Hradci Králové.
Tímto vyslovoji Vám srdečný dík a úplnou spo

kojenost nad tak krámcě provedenou opravou a obno
vením hlavního oltáře ve zdejším chrámu Páně, S po
těšením dozoávám, de mistrná a opravdu umělecká
práce Vaše mé očekávání daleko převýšila. Jeho
Excellence náš nejdůstojnější vrchní pastýř při příle
ditosti konání zde generální visítace vyslovil se lóž
velmi pochvalně o výtečrém provedení opravy té.

Ujišťuji Vás, če neopomenu při každé vhodné
příležitosti Váš závod veledůstojnému duchovenstva
vřele doporačiti.

Znamenám se Vám v plné úctě

Jan Sehnal,
cs. děkan a biek. vikář.

V Lázních Bělohradě, dne 24. května 1909.

(Zasláno).
Velectěný pán,

p Bohumil Bek,
umělecký závod sochařský a řesbářský

v Hoře Kutné,

Boší hrob, který jete nám k letošním svátkům
velikonvčním se asrého uměleckého závodu zaslati
ráčil, uchvátil každého, kdo jej epatřil. Tisíce lidu
přivábil Vámi postavený a námi květinami hojně ozdo
bený a osvětlený Boší hrob, pohnal prostý, horský
náš lid aš k slzám, ale i vzdělaní byli krásou jeho
dojati. Jak se zamlouval, viděti s tobu, de s učiněné
abírky celý nákled na Baší hrob byl abrazen. Zvláště
každý se obdivoval uměleckému provedení socby Bo
šího Těla e dvou kločících andělů. Cons na umělecké
provedení jest mírná a proto přeji Vašemu novéma
závodu, aby více podporovatelů sobě získal.

Těší mne, že Vám mohu tak radostnou správu
dáti a Vaši ctěnou firmu všudy s dobrým svědomím
odporačiti.

V Hronově n. M., dne 26. dubne.

V zastoupení ferního úřadu
Vogel.

"DTržnízprávy.
VHradel Králové, dn. 5. června 1909 1 bi

péstice K 3460 —2600, dita K 1620 — 1600, jedme
Be K 13 40—00"—, prosa K00-00—00'00, rikve K 00 00
ali00 00,hrachuK00'V0—00*00,ovsaK1080-1100,
dočky K J0000—00 00, jebel K 24 00—32600, krap K
23 00—44 00, bramborů starých K 440—5-60, nových
K 00:0—00'0, jetel. semene červeného K00 00—00:00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00—00000
máku K 31.00—32'00, Inčn. semene K 00:00—00 00, 100
kg žitoých otrub K 16'00—00*00, 100 kg pěeničaých
otrab 16 00—0000, 1 kg másla čerstvého K 272
aš 811, 1 kgmásla převařeného K 000 — 0009,
1kg cádla vepřového K 0'00—12*00, 1kg twaroho
©38—0-40,1 vejce K096—0-07, 1kopacereleK20-00
aš 900, 1 kopa petršele K0:00—0-0), 1kopa kapusty
K0*00—0 00, 1hl oibule K 16-0—16-00, 1kopa drobné
teléniny K 1'20—0'0, 1 pytel mrkve K 0*00——0'00,1
kope:eeláta K 00—9-ne, tbl jab'ek K 00:00—C0Ju,

1 kopaokurek16*0—0"01bl třešníK0*0—0-0,—Natýd.
trh v Hradci Králové dne 5. června 1909 odbývaný
přívezeno bylo: 1) obílí: pšenice 119 hektol., žita
208, ječmene 14, ovsa 97, prosa 0, vikve 0, hra
ohu 0, čočky 00, krap 00, jehel 0, jetel. semínka
0, lněného semene 0, máka 68 — %) Zeleniny:
petršele 00 kop, cerele 00 kop, kapusty O kop, cibule
32 bl, drob. zeleniny 82 kop, mrkve 00 pytlů
brambor 118 hl, zelí 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
4 hl, hrašek 00 bl, švostek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepři 4 kusů, podevinčat 665 kusů, kůslat
4 kusů

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

Oslava Husova . . . .. . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu) < < < © < +... ,
Víra jako víra ... „. 8,
Husité jindy a nymí . . . .44,
Moderní náboženství Masary
„Kovo <. + < < <... 8,
Ceská kontesse 24,
Svobodná škola 16,
Proti Volné myšlence. . . . 8,
Inkvisice církevní . . . . . 24,
Útok prof. Masaryka na církev

katolickou 2... 82,
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradel Králové.

=- = Palmy -= =
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře, před sochy svatých a p.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy atromovité 2—3 Palmy keřovité 1—3

metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,
8, 10—15 zl. 3, 4—6 zl.

SOCHY, RELIBFY,
OBRAZY (xx rLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, NOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

LOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ,
ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÝ

808605 WSYCHROVĚ. c=esas
(zÁvoD TRVÁon p. 1853.)

200000000000000000000000

Rozšiřujte Zasové«Časové Úvahy!

OLTÁŘEZ
poučná a modlitební kniha i

zpěvník pro diecési královéradeckou.
Drahé vydání — 368 stran 8.

Cena knihkupeckábrožovaný- . - -< + +. 42h
vázaný v poloplátně 58 h
vázaný v celoplátně ©. . . . 68h
vázaný v celoplátně se slacenýmkřížkem.. ©... . 74h
vydání na velinovém papíře vá

he celý v kůži ze enýmem a ořízkou . . . K%210

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. em

„W biskapemDr.J.Doubravou>soLváloer.o *
A MmL.aAŤÍzerTuo.

(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

První český katolický zárod ve Yídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

VII. o., Kaiser
strasse 5., vedle La.
saritskóého chrámu

nimzleIovoulácip

Naukáskunasi
se vše franco.

js 3 S 8Bi sh
a sh č
O Š
= i

WB“|jeklenné"ši
profagadydeko wls'níhozpř»sobu,

+

Prospějeteobiednátejivinénéf
ARa esk napobySouprav arnituru,v
všechno zboží ikálovské firmy:

«“o“



<šem rodičům,
záleží na mravní a

vlastenecké výchovědoer,
vřele doporučujeme

Pensionáít
císaře Františka Josefa |,

w Hradci Král.
V Peasionátě jsou tyto školy:

Pokračovací škola. Kurs
pro vzdělání pěstounek
na školách mateřských
s právem vořejnosti.
Kurs industriální. Hu
dební škola. Vyučování
elzím řečem (něměině,
francouzštině, angličině).

Pro všechny obory státně
—— zkoušené učitelky. ZZ

Prospekty se zašlou na požádání.

KKŘKŘRÁKŘRÁŘRÁÁŘKÍÁVÁŘKÍ

Litanii

knejsv. OrdciPáně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100

kusů 8 K) ve snížené ceně 100

Zásvětnámodlitbak p
za 80 b (místo za K 120)

Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové.

pastýřský list

J. Exc. odp. biskapa Dra. Doubravy:

„Nemlčte!í:
a sociální úvabu P. Voňavky:

„Alkohol nepřifel“
Pastýřský list nabádá vzletnými i důraznými

slovy klerus i věřící lid ku stálosti u víře a k ne
ohroženému hájení náboženského přesvědčení na
vzdor všemu posměchu nepřátel. V dnešní ohro

S žené době je každé povzbuzující slovo útěchou
utiskovanému lidu katolic ému a proto dvojnásob
váží slovo to, přicházi-li z úst vrchního pastýře.

„Nebojte se a nemlčte, když máte vydati avě
dectví pravdě“, stanese jislé heslem každého uvě
domělého katolíka!

Uraha populárního řečníka P. Voňavky pro

jednává moderní sociální mor, jaký zaviňuje ne
mírné požívání lihovin a pálených nápojů. Uvaba
psána je svižným slohem, obsabuje hojnost výroků
vynikajících odborníků a vykoná svým posláním
jistě záslnžné dilo.

Nejnovější číslo „(as. Úvah“ hodí se k bro
madnému rozšíření.

Cena 16 h.

Objednávky vyřídí

Administrace Časových Úval
v Hradci Králové.

]|
opořitelna Kralohradaoká

úrokuje veškeré vklady

„m 4" "4
počínajíc 1. červencem 1909.

Poskytuje zápůjčky hypo
teční na úrok 4:,,

a na zástavu cenných papírů na úrok8,
Eskomptuje směnky

opatřené třemi podpisy, splatné během
6 měsíců za výhodných podmínek.

Veškeré dotazy ochotně vyřídí

kancelář spořitelny
na Velkém náměstí č. 33.
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Rovšiřujte

Časové úvahy!!
Jen umělecky pracované

SOCHY *;%:“'
zařízení chrámové

—= lerně provádí ———

abslrení c. k. odborné Školy sochař. a řezbář.

RORONL BRKV HOÁE KUTNÉ

Ku všem příležitostem

praktické dárky

Program
strany katolického

lidu w Čechách
89 o 2 Hstech dostati lze za 6 h

wBiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Půjčky na cenné papíry a skvosty.

"O 72velicelovnéceny nabízíG

V. Šolc, ||
zlatník a etříbrník,

přísežný
soudní snalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

| Prodej se zárukou.

KAKAO KM
Služební výkaz

jako příloba k žádosti o kylnkvenálky
(dle Ord. listu č. 8., str. 82

dostati lze 1 kus sa 3 bal. — 50 kusů
za 1 K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

OKXXKXXMX

Továrna na cottagová americká

NÁRMONIA|
též evropského systému

RudolíPajkráspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt,VIII.korJózaaf
kórát 15 a. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VIL.,Mariahilferetr,

P. T. duchovenstva zvláštní výhody- m=



Kulturní hlídka.
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Probuzení po pokrokářských přemelech? Do
Češtiny přeložen spis francouzského spisovatele
Karla Morice: „O moderních podmínkách krásy“.
Morice praví, že člověk potřebuje všeoberných
základních jistot, jichž mu věda poskytnouti ne
může. Věda pobláznila svět některými hmotnými
divy svého úspěchu, ale ducha není s to ukojit.
Ocas petoliko nezmenšuje okruh nezoáma, nýbrž
jej docela rozšiřuje, za každou rozřešenou otáz
kou vyvatávají nové četnější. Výzkumy učenců
jsou pro cbápavost lidu přílhš nesoadné a lid se
ocitá před nimi skoro v témž postavení jako dříve
před knězem. Názory vědecké kolísají; tak tbeo
rie vývojová pozbývá denně půdy v oboru jistot
vědeckých beztobo obmezeném. Umělec nemůže
nic věnou získat, poněvadž vědci podceňnjí umění
a mají pro ně málo vytříbrnóho vkusu. Učeuci
ani nedbají mnoho, udržovat a zdukonalit vyjadřc
vací prostředky malífské Ve středověku nebylo
naší rozvité vědy a přece jaká akustika v kathe
drálách!*

Ovšem nám nenapadá souhlasiti se všemi
vývody Moricovými. Leč výklad neklerikálního
kritika francouzského jest zase jedním z dokladů,
jak přemrštěné vynášení moderní vědy p:číná se
již i francouzským nekatolíkům přejídati. Pokrc
káři francouzátí rvali lidu víru, líčíce vědu jako
lék proti všem neduhbům. Malovali náboženské
přesvědčení jako velikou překážku zdravé, živné
porse. Vira prohlašovali za přítěž mohutného
uměleckého tvoření. A věděli přece, že právě lidé
nejzbožnější vytvořili umělecká díla nejstkvělejší.
V samé Francii jest domovem stokrát zdůvodnéné
pořekadlo, že „umění jest nábožné“. Dále Francie
nabyla v nynějším Bvém tradoém čase nejlíp
smutné zkušenosti, jak těžko jest bledati jed
notný názor vědecký jako nábradu za ztracenou
víra. Myšlenky zkušeného Francouze měly by býti
výstrahou všechněm lidem ženoucím 88 z8 „8y
nem Heliovým“ i za všemi jinými apoštoly ne
věry. Upadáním nábožeoského citu upadá ideali
3mu3 na všech místech, ať už „Casu“, který my
šlenky Moricovy uvádí, zdá se býti úvaba ta
někde zpátečnickou, čili nic.

Kdo nyní ve Francii vládne? Nynější mini
sterský předseda Clémenceau obhajoval v dřívěj
ších letech německého podvodníka, židovského
millionáře Hertze, který ošidil Francii o báječné
summy peněz. Dostal za to 200.000 franků. —
Nynější ministr války Picard jako podplukovník
dopustil se ve prospéch žida Dreyfussa podvodu,
za což dostal 40denní vojenské vězení. Když
Dreyfussovci dumohli se vlády nad Francil, stal
se generálmajorem, divisionářem a brzy ministrem
války. — Bývalý ministr námořnictví Thomson
jest ve vyšetřování pro podvody v úřadech. —
Ministr spravedlnosti Briand v roce 1891 byl od
souzen va měsíc do vězení a k pokutě 200 franků,
poněvadž se dopustil přečinu proti mravopočest
nosti. — Za tukových okolností není divu, že
jsou v krazích povýšených šplbalů ve Francii
zvláštní právní názory. Dapont, úředník v mini
sterstvu námořnictví, konečné se dopátral, že pří
činou nepořádků, jež dávno již ge vytýkaly ná
mořní správě, jest úplatnost nadřísených orgánů.
Ze vzteku, že se to prozradilo, dán byl do pense.
Odměna za poctivost! Ministr námořnictví se sice
mosí poděkovati také, ale dostane jistě vhodného
nástupce, se kterým se povládne „pokrokové“
vládě vesele dál. Inu, když jeden z ministrů (80
cialista Viviani) „shasíná svótla na nebi“, není
divu, že není na ledacos vidětil Tu ovšem jest
zcela přirozeno, že lepší duchové ve Francii ara
žují o tom celém pokrokářském bumbuku atřízli
věji, než zfanatisované velké děti v Čechách.

Katolická fakulta nemá mít takového práva
juko evangelická! Páni realisté a jiní nadlidé ne
považují theologické fakulty za rovnocennou 8 0
statními fakultami na universitě, ale jen katolickou.
„Naše Doba“ totiž v seš. 8. r. 1909 píše: „Divné
poměry vládnou a zahbrávají s evangelickou the
ologickou fakultou ve Vídni. Po léta se přičiňuje
o vtělení do svašzku university — marně. Loni
sz ní odešel hebraista evropského jména, professor
Sellin, jedině proto, že postavení fakulty mimo
universitu jest ponižující. Povolaný prof. Prokach
nepřijal povolání proto, že na tato fakultu se po
blíží s patra a odpírá se jí plná akademická rov
nocennost. Také dokument — anášelivosti a práva.“
Tak doslovně píše „Naše Doba.“ Pozastavuje se
a nesnášelivostí nazývá, zdráhá-li se vídeňská uni
versita vtěliti evamgelickou fakulta theologickou
do svého svasku. Když však moderní studentstvo
a pr.fessorstvo z tábora blíského „Naší Době“ ge
prohlásilo, že katolická theologická fakulta nemá
práva na součást uviversity a když pustým štvaním
uspořádány byly sprostácké demonstrace naproti
profeasorům theologické fakulty české, to bylo
enášelivé? Drtino, Masaryka!

== POJŠŤUJTE SE NA ŽIVOTZZ

u banky SLAVIE v Praze.
ORP“Píšte o sazby. "i

Pokrokářská věda ohlásila veřejně bankrot.

Když již před lety katolický tisk správně
dokazoval, že svými plytkými, dobrodražvými
u nedůslednými „nábcženskc-reformními“ ná
pady Masaryk jen šíří pochybovačnost, že jeho
poslachači o katolickou víra přicházejí, ale
nové žádné vůbec nevyznávají, byl na to od
povědí pobrdlivý úsměv masarykovských pc
výšenců. A přece bylo zřejmo, co žáci Masaz
rykovi tropí, jakým postým výsiněchem pre
vázejí náboženské projevy Šmahem| Masaryk
při známé „debatě“ 3 plamenoou horlivostí
píchl prstero proti přítotovému kněžstvu: „Já
jsem pro křesťauství udělal víc, než vy všichni
dohromady.“ A napsal osobě: „Mám v otázce
náboženské jediného odpůrce a to je — indi
ferentiam (thostejnost), indiferentism v církvi,
indiferentism mimo církev, Katoličtí odpůrcové
neduvedoa pochopit, že pracuji pro nábožen
ství.“ — Ino, zaslepení blondové! — Na „de
balě“ v herecké póze opakoval několikrát irc
nicky: „My nevěrci.“ Chtěl tak způsobem
vyškoleného demagcga pot:rati katolickou
„zabedněnost“, která tolik abližuje chudákům
reformátorům. Hned na místě však byl tázán,
kdy ho nazvala nevěrcem „Obnova“. Odpověděl
nepravdivé, že několikkrát. Jak horečaá toaha
po tom, aby katolíci neprozřetelnými slovy dě
lali z Masaryků mučedníky!

A teď co o „očedníko Ježíšovn“ uveřej
něno 20. května r. 1906 v „Casu“. Prý v poli
tické schůzi jeden muž řekl otevřené, že jest
atheistou a že nepochopoje, jak Masaryk může
vystopovati tak rozhodnntě pro náboženství.
Tázal se, zda M. se modlí, M. odpověděl z dru
hého kouta: „Zajisté, modlím se“ — PÁvšak,
není-li pravda, pravidelně se nemodlíte?“ —
„Ovšem, pravidelcě. — M.dlím se Otčenáš. —
Cetl jsem a srovnával různé modlitby. Žádná
však nebyla tak krásná a tak hluboká jako
Otčenáš.“ — Kdo tohle přečte, trne nad vroucí
zbožností Masarykovon a vzdychne: „A potom
tihle klerikálové . . .!“ Jenže ve chvíli, kdy
tohle vyšlo, byl M. hodně v úzkých; měl na
krka obžalobu pro rušení náboženství. Proto
bylo potřebí horlivě pracovati k uklidnění a
slitování nebezpečných paragrafů. A týž článek
Masaryka hájící pokračaje: „Všecko opravdu
náboženské snažení a hledání, jež se dá shle
dati u tisícův (no — no!) českého stade:.tstva,
jest téměř výhradně ovocem jeho působnosti.“
A dále napsana ještě zajímavější slova: „Jest
přesvědčeným theistou. Jeho náboženství jest
prožitím, procítěním, promyšlením poměra mezi
člověkem a bobem. Ale tento poměr necítí jako
závislost (jak se tedy mohl modliti pokorný
Otčenáš ?). . . Označuje svůj náboženský stav
jakožto „metafysický syuergism“ (nadpřirozené,
nadsmyslné spolopracovnictví). .. Působí-li
z vnitřní potřeby, jest spolapracovníkem na
díle božím, pomáhá „svět dále vzpírati.“ To
je stanovisko, které snadno může vésti « dc
mýšlivosti (ale má též vésti rozhodně k opu
štění Otčenáše.) To cítí též M. S titantstvím,
nadčlověčstvím musil se ve své náboženskosti
vyrovnat. A on je odmítá. Titantství značí vzdor
proti bohu (jméno Boba, nejvyšší, jediné by
tosti, jíž dáváme přece vlastní jméno, odlišné
od všech jmen ostatních, tištěno důsledně
s malým „b“), on však přijímá boha radostně;
ještě štěstím jest, moci spolopracovati na jeho
díle. Jemu stačí býti člověkem, silnou osob
ností.. Jeho modlitba není prošení ani dě
kování. Nechce ničeho obdržoti, k tomu jest
rozpoložen příliš deterministický a připadalo
by mu to příliš „nepořádaé“ (ale o tisícový
příplatek prosil jednou vládu hned; tenkrát ve
svém determiniermu očinil výjimku. Tedy prosit
lidi — to ano; prosit Boha, to by bylo oepc
řádné. Jak jen se může modlit Otčenáš? —
Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť
nám naše viny... A neuveď nás v pokašení,
ale zbav nás od zléhol)... V Ješíši vidí nd
bošenského vůdce a učitele (proto snad tolik se

Mu a AE pz kteří svatou osobuKristovurnují jíslivostía neomalenými vtipy; a proto
snad ve své „nábošenské sjemnělosti“ normal kato
lické ctitele Ješíše Krista „černou bamdou“). Na
němcítísescelasávislým.Uněhoseučí...
Nenasývá ho bohem. | Avšak potřebuje ho jakošto
nábošenského učitele, vůdce, posilovatele a odušev
Movatele .. . Nemohu j, Jak mi Ma
saryk řekl, še vším tím, čím jest a vykonal, nikdy
by se nebyl mohl stáří D:s Ješíše.“ Prý M. pokládá

českých bratří.
Takové modlářské říkání o zbožnosti Ma

sarykovětedypřeložily„Besedy Času"z Christ
liche Welt“. Jest jen otázka, na čí objednání
ten německý list bonem zachraňoval Masaryku
před parazrafem.

Kdo Masarykovu štvavou činnost a chy
tristiku nezná, domníval by se dle toho do
jemného článku, jak asi M. výmluvným pvučc=
váním získával u svých posluchačů lásku ke
Kristo, jak obrovský kádr lidí věřících kolem
sebe mál A ejhle! Machar svého oddaného
přítele Masaryka v radikalisma předstihl. Pro
hlásil se zřejmě proti idei Boba, odbyl vtipy
existenci Boží, psal pohrdavě o „panu Ježíši“,
křesťanství nazval „jeder z Judey“, rozlobil se
ua všecky, kteří ještě Krista dusud ctí, kteří
chtějí dle jeho nauky žíti; českobratrská ži
votospráva jest dle jeho zásad nejhorším pc
blouzením, bříchem proti „stkvělé“ antice, proti
přírodě,

Teď by každý čekal, ja« rázně „největší
český filosof“ vystoupí proti Macharovi, který
se vysmál jeho základním r.formpně-nábožen
ským myšlenkám. Leč — chytráka Masaryka
musíte dobře znát. Ten dovede sprostě a fanz
tcky útočit jen proti lidemvěřícím; proti řvoucím
hrdlům soc demokratů a proti Macharovi si netroufá,
aby nepřišelo svoji drahou popularitu. Ma-arykov8
„Naše Doba“ pracnou avfist:kou hleděla čte
nářstvo namlaviti, že vlastoě Machar a Masa
ryk nejsou proti sobě, že se vlastně navzájem
doplňají. To se ovšem dá namluoviti jen lidem,
jichž svoboda myšlení jest nadobro ujařmena
pokrokář-kým fanatismem, Masaryk se chlabil,
že naučil český národ myslet, že jej naučil
vážiti si pravého náboženství. Teď všichni stou
penci Masarykovi jdou dychtivě naslouchat
slovům člověka, který jest otevřeným hlasate
Jem atheismu. Zapomněli rázem na všecky
formulky Masarykovy a ženou se v hustých
davech složit poklonu muži, jemuž jsou ná
boženské a zvláště křesťanské ideály chorob
ným poblouzením. Teď žáci Masarykovi unisono
tleskají člověxu, který pokládá křesťanství za
lupiče štěstí a spokojenosti lidstva.

Ti pokrytci, kteří usilovné nutili z očí
pláč nad poraženými protestanty, nad českými
bratřími, modlářsky oslavojí básníka, jebož
zásady jsou v přikřejší protivě 8 českým pro
testantismem než s katolictvím. Zkrátka mc
derní komedianti, cvičení dlouho pod různými
hesly v cynisma, vzteku, provádějí salto mor
tale k posměchu ciziny, k neskonalé hanbě ná
roda. Vždyť Machar odsoudil protestantism až
příliš arčitě. Napsaleli stesk, jak křesťanství
obralo lidstvo o přirozené radosti z života to
hoto, nic ma nemůže býti tak proti mysli jako
přísná pravidla Husovaa českých bratři. Machar
vybízel « bezobledným násilnostem ; otec českc
bratrské jednoty Chelčický však hlásal, že pro
víru křes“anskoa cemá se prolévati krev, že
ani usvědčený zločinec nemá býti popraven.
Horlil i proti nevinným kratochvílím. Prý
žádný »řesťan oemá se mocí brániti, všecko
má trpěti, poslouchati, ale jen ne rozkazovati.
Jednota českobratrská zapovídala tance, budbu,
malířství a světské písničky. Tak tedy si pc
čínali miláčkové Masarykovi. A teď si před
stavte, jak zrovoa polenem mlátí Machar do
českých bratří „vychvalováním krvelačných
vzteklivců římských, kteří pokojně křesťany
nejstrašnějším mučením odpravovali|

Ti lidé, kteří Masarykovi tleskali jako
největšímu floscfovi, nyní nazývají „geniálním
vůdcem národa“, „největším českým filosofem“
— Machara!! Věru myslící člověk trne u.d
tím obrovským blázincem. V okamžika všecka
positivní práce Masarykova hozena přes pa
loba, v okamžiku se modlaří před trůnem Ma
charovým.Lidé „volněa vážněmyslící“,„lidé
přímých páteří a svého cíle vědomí“ tleskají
nekritickému, asvědčenému lbáři jako velikému
proroko. A netoliko že magarykovci Šmahem
ee ženou modlařit ničiteli zásad Masarykových ;
i oficielní mosarykovský tisk svorně velebí
Machara jako věhlasného hlasatele života no
vého. A kdo by se proti patolízalskéma m0
dlářství ozval, kdo by Se odvážil aspoň nej
tlastší lži Macharovy svobodně odmítoouti
v zájmu pravdy výmlavným protidůkazem,
toho pokrokářští fanatikové zmrakají nemilo=
srdně jako zločince. Kdo by nygí chtěl proti
Macharovi veřejně postaviti třebas i zásady
odkoukané od Masaryka, bude potopen až bědaj!
Pak prý Masaryk oaačil lidi myslit! Zatím
výsledaicí dlouhé „pokrokové“ práce jest mo
slemínský fanatism protikřesťanský, který ne
sořil aunás nikdy v tak rozsáhlé míře jako po
„křesťaneko-vbrodné“ průpravě Masarykově,
Tyto konce byly vážně předpovídány katolickým
tiskem; a předpověď ta splačna měrou vrcho
vatou v tak krátké doběl



Uplakaný ctitel „českobratrakých po
hrobků“ dr. Herben masil najednou osnšit slzy
a uveřejňovat Macharovy úvahy, které svojí
tendencí vlastně dosvědčovaly, že čeští bratří
měli býti potlačeni hned. Vždyť jejich „refor
mací“ „jed z Jadey“ jen déle Čechy zdržoval
od „bellénského jasa“. Dnes dle Maubara všecka
ta „reformace“ byla těžkým proviněním, mr
začením přirozeného postopa lidstra; vždyť bez
reformace by se byl lid „jeda z Jadey“ zbavil
dřív. A se nyní neopováží žáduý masarykovec
podkuřovati některé sektě křesťanské! Vždyť
by tim nejbůř poškozoval směr Macharův.
Machar napsal Masarykovi na vysvědčení z ná
boženství a pokrokovosti nedostatečnou, Ma
saryk mlčí, Herben chválí, Drtina, o němž dřív
„Čas“ tvrdil, že dovede tvořit „žulové cha
raktery“, také v rozpacích neprotestuje.

S:lonní komedianti padají s provaza dolů,
„náboženské a vědecké“ usilování masarykovců

veřejně a svorně bankrot.
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Hospodářská hlídka.
Státní ústředna pro shodnocení

dobytka. O lepší zhodnocení dobytka jednak
vývozem za branice, jednak příznivějším zpeně
žením na domácích trzích, usiluje osnova zákona,
kterou podal ministr orby dr. Bráf parlamentu.
Má se zříditi státní ústředna k zhodaocení do
bytka, jež by byla podřízena přímo ministerstva
orby a jež by měla veškerou potřebnou obchodní
akční volnost. Ve vládní předloze stanoví se pro
tento ústav hmotná dotace aspoň jeden milion ko
ran rošně. Dotace tato by byla však značně zvý
šena, kdyby došlo ve větším rozsahu k využitko
vání dovozních kontingentů masa. Toto zvýšení
nastávalo by při každém zvýšení dovozu masa
tím způsobem, že by onoma ústavu přikazovaly
se dle pevného měřítka určité obnosy. Tato
ústředna musela by za svůj nejdůležitější úkol
považovati podporování vývozu dobytka do ciziny
a lepší organisaci vo zužitkování dobytka oa do
mácích trzích. Dále má k působnosti ústředny pa
třiti též podpora tržebniotví a lepšího zužitkování
svířecích výrobků. O činnosti tohoto ústavu a
© používání prostředků musí ústředna tato podá
vati každoročně říšské radě zprávy. Vláda uznává,
že vývoj cen dobytka domácího nesrovnává 86
s náklady a prací věnovanými tomuto nejdůleži
tějšímu oboru zemědělské výroby. Ale soudí, že
není tím vinen nepatrný dovoz masa ze států bal
kánských, nýbrž neracionelní zhodnocení dobytka
a nedostatečná organisace jeho vývozu. Podaří-li
se odstraniti oba tyto nedostatky, potom dovoz
masa ze zemí balkánských nebude atlačovati ceny
dobytka domácího a zemědělství bude zbaveno
starosti o svou existenci.
. Vyhlídky na movou úrodu. VUhrách
se stav obilí v posledol době zlepšil, přece však
podle ministerstva orby jest pšenice neuspokojivé
a šito, ač jest o něco lepěl, také ne uspokojivé.
Obchodníci obilím, jak jsme již zaznamenali, od
hadují letošní výnos pšenice na 392 mil. g. Oai
tuaci úrody v Německu problašuje měmecká ho
spodářská rada, že jest pořád kritická. Zejména
brosí nedostatek píce. Jeteliny a louky byly spá
Jeny suchem; jenom vojtěška se dobře vydařila.
Žně se letos v Německu roshodně opozdí. O úrodě
ve Spojených státech eděluje obilní statistik Snow,
še výnos pšenice Ise odhadnouti na 67% milionů
bušlů. Loňského roku činil jenom 664 milionů
bašlů. Ministr orby Brown vrátil se z oosty po
západních státech a prohlásil, že vyhlídky na
úrodu nebyly počátkem měsíce června nikdy pří
snivější než letos.

Navštivenky

všeho druhu
nabízí

Biskupská
knihtiskárna

v Hradci Králové.

“
Nekřesťanaká spekulace s obilím

v Pešti. Na plodinové burse peštské pokračuje
spekulace stále ve svém nekalém dí!e. Vyhání ceny
plodin do závratné výšky. Záznam pšenice dostou
pil takové výše, že mlýny v Pešti, nemohouce Bi
opatřiti surovina, musily úploě zastaviti výrobu
až do konce toboto měsíce. V poslední době ku
pují raději pšenici rumuaskon. Za jediný den jí
zakoupily 30.000 g Vodu na mlýn speku ace na
hoalo i uherské ministerstvo orby tím, že výkaz
o stava úrody, který měl býti vydán 3. června
t. r., odložilo až do 18. června. Haussieři tuší
v tomto odklada potvrzení nepříznivých vyhlídek
na letošní úrodu a vytloukají z tét) domněnky
přiměřený kapitál. Speknlaci napomáhají i 80u
kromé odbady letošot sklizně v Uhrách. Statistik
Balla tvrdí, že letošní sklizeň pšenice vydá v
Ubrách 35.301 mil. g (loni 41222 mil. g), kdežto
sdrožení peštských obchodníků obilím ji odhaduje
pa 39.223 mil. g Tento druhý odbad zdá se býti
pravděpodobnější.

Nový kartel emkermí. Na schůzi české
sekce cukerního kartelu, která se konala tyto dny
ve Vídni, bylo jednáno mimojiné také o prodlou
žení cakerního kartelu. Většina přítomných pro
jevovala přirozeně ochotu k prodlonžení kartelu.
Formální usnesení nebylo ovšem učiněn), poně
vadž kartel rafinerií má platnost ještě pro kam
paň 1909—1910. Na schůzi byla projevena také
ochota k založení všeobecného kartela, v němě by
byly zahrnuty i surovárny. „P. Ll.“ se oznamuje
s Prahy, že o teoto kartel všeobecný se už hor
livě vyjednává. Surovárny S ním v zásadě S50u
hlasí. Jisté obtíže působí prý pouze někteří účast
nici, kteří žádají pro sebe zvláštních výhod. TEP-mé0m©mme.s ©0Rmmmmmm0POOR

ných i růží děje se rychle a snadno řízky, jež
vsadíme do čistého písku vlbkého a stále ve vlb
kosti stejnoměrné i teplu udržovaného. Řízky
z kořenů množíme pavlovnie, aralie, křen, kosa
tec, cydonie, pivonky, ailantna, ibišek, růže, epi
mediuma j.
phylodendron diefenbachia cycas atd. Řízky s vět
vic množíme azalky, thuja, fikus, kamelie. Řízky
z výhonků šťavnatých, mladistvých a měkkých
se množí fuchsie, pelargonie, vanilky, calceoralie,
begonie, lantanu a j. Z lupenů množí se begonie,
cheverie, gosnerie, gloxinie atd. Mnohé ozdobniny
množíme délením trsů.

bytka proto, že bílkoviny a jiné živiny nejpotřeb
nější se vylohovaly a zůstala jen dřevina a látky
nerozpustné. Také plísně, jež v seně vlhkem
rychle ae tvoří, seno znehodnocují. Dlužno tedy
pečovati o to, aby seno, pokud možno, před vy
močením 8e chránilo. A když přes to seno vy
moklo, musíme látky vymočené nahražovati v ten
spůsob, že přikrmajeme pícninami, v nichž jest
hojnost bílkovin a jiných živin. Nejlepším doplň
kem k vymočenému sena je dobrý šrot obilní a
zdravý záboj lněný, jež se přidává do řesanky
senové,

Starých holubů mechovejme, nejsou
k užitku. Po šestém roku plodnost holubů posvolna
misí a po devátém roku již mláďat nemívají. Maso
sterých holubů také sa mnoho nestojí. Nechovejme
tedy holubů starších 6—6 let. K chovu nejlépese
hodí mláďata holubů 2—óletých. V té době mí
vají holonbata nejsdatnější. Starší holubi mívají
mláďata slabá, neduživá. Pokud možno nechávejte
oa chov boloubata jarní, chveme-li míti mláďata
i v době zimní a časně z jara.

šípky ua keři dozráti. Daleko lépe pochodí, kdo

růši odkvétající odřísne, okolo šipkuskypří půdua pohnojí tekutým bnojivem. Pak růžehojně
kvetou.

Dovolená vojákům v čas šní. Rodi
čové, kteří chtí dostati syna neb příbuzného,
který s rodinou rolnickou předodvodem ve spo
lečné rodinné domácnosti žíl,na třítýdenní dovo
lenou. mají podati žádost k c. k. okres. hejtman
ství. Vojíni mohou jeti dráhou za poloviční po

platek. Žádost k c. k. okresnímu hejtmanství
budiž sepsána asi takto:

Slavnému c. k. okresnímu hejtmanství)
„V úctě podepsaný N. N, majitel rolnické

usedlostičís.... v... k níž patří... měr
polí a luk, uctivě prosí, aby jeho sya (příbuzný)
N. N., vojín u ©.k..... plaka v... propu
štěn byl na třítýdenní dovolenou v čas žal.
V kraji našem jest veliká bída o pracovní sílu.
Chci-i úrodu v čas skliditi, abych mohl po'in
nostem svým dosláti, tn musím v Čas žní pomoc
pracovní míti. Z důvodu toho prosím:

Slavné c. k. okresní hojtmanství, račiž na
příslušných místech zakročitř, aby sya můj (pří
buzný) .. . propuštěn byl v době klidu zbraní
na třítýdenní dovolenou“VN....,doe....1909.

Podpis.
Na rubrice tét> žádosti napište:

„Slavnému c. k. okr. hejtmanstvíVN....
N.N., rolníkčís.. ..vwN.....
obres

prosí,
aby jeho syn (příbuzný) N. N., vojía u c. k.

pluku v N...... propuštěnbyl
na třítýdenní dovolenou po čas klidu zbraní.“

Žádosti tyto buďtež podány ihned. Využit
kujte této výhody co nejvíce

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečné jakosti I. druh 80 hal,
II. druh 72 hal. Mostarské velmijemné a
silné I. druh 88 hal., IT. druh 80 h za 1litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

u W HUMPOLCI, u
c. k. soudní přisežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důstojné farní úřady v Čechách.

Nákladem Spolku sr. Bonifáce v Praze

PAB“ vyšla pro měsíc červen jiné
doby se hodící, církevně schválená:

= Pobožnostť=

k Nejsy, Srdci Ježišovu,
obzahující litanie, modlitby, šest písní
s notami, pobožnost ke sv. zpovědi a
av. přijímání, zaslíbení a krátká poučení.

a Cena 20 haléřů. s
Objednávky vyřídí:

Spolek sv.Bonitáce
v Praze Emauzy.

Veledůstojné duchovenstvo, račiž se ujetí nejhojněj“šího rozšíření této praktické knížky, hodící se kně
řím i laikům, aby hojným použitím přinesla po

žehnání pro veškera milou vlast naši.



Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému© ducho
wenetvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

ol'ářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírně. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zbotovuji úplsě bezplatné a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v | urdabicích.

SRP- Závod založen r. 1898. TETY

U**č= —ms příjemným
spojíte, uděláte-li si za lét) jednou výlet do

Týniště n. 0.,
kde v továrně firmy

Ad. Norolný A SDU
nejdete pečlivě uspořádanou

výstavu nábytku a koberců
pro názorné poučení kašdého, kdo chce si doplniti
neb zaříditi

V vkusný a příjemný byt
© ©

odpovídající všem mo
derním požadavkům.-==

Že tím neztratíte marně Čseu ani peněz, potvrdí Vám
výtsby s dopisů našich zákazníků nás navětívivších:

v bobatém skladu Vašem jsem viděl mnoho
prektického........ s
třeba že nemohu v dnešní zakásce koupiti si
z věcí nejkrásnějších, které jsem viděl v tak
hojném počtu ve Vašem skladě ......... .
návštěva u Vás mne paučila i pobavila,
přijměte.........“
člověk by k Vám měl jeti alespoň jednou za
rok, aby viděl ty pokroky....... .“
moje návětěra u Vásmně přinesla

eeeoronn„ mnohonásobný užliek
při nákupu výbavy mé........ .

I lastr. cenafky s poučsním, jak saříditi byt účelně
návrhy, rozpočty sdarma.

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář
Pavel Bayer
Hradec Králové

podává správy o úvěrahodnosti firem obchodních
i živnostolků, jakož i veškeré zprávy soukromé

BF" provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po
k
ěs

Nejlevnější a nejrirosnější

dětské vozíky
u velkovýzobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cemníky.

Sklad vlastní výrob
lněného 1 bavlněného zboží

v cenách továrních.
ae“ Pište si o vzorky! "B

Ručníky: Kapesníky:

č. 850 bílý lněný 1. bílé 1 tet. K 2-20
tet. 6 K 30 h|1. barevné přezné

č. J. B. bílý Iněný K 270
tet. 8 Kd40h Koňle

Utěrky: K | směkkou náprsenkou

Ev A.pololněnétet. 2:70| i kusz vébyza Kač.68lněně„ 420 OAD
č. 76 Ima , 780|1 » Plátěná „450

| - . - €
Prosteradla:

č.230 1. Iněnék 250
©.230/, „270
č.251 „la. 49

Sklad dámských látek na šaty!

Při objednávce košil
nutno udati míru

kol krku a délku
rukávů.|

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla SYN
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. ž

8.8000000000007000:000:0000.0.0.0070.000600010000

Smputatatadntrávýné:B4011eduDafnGarda100-44000004050000009000000.010,000+———

KoberceJAN
STOUPA

V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, ze srsti velbloudí.

Pokrývky
na stoly a lůžka.

Župany vkaždévoli csti. |
Železnýnábytek:

Xbytkykoberců
sa značně

snížené ceny.

|

|

|

|

m m

z TADLLAVÁ =m m
studentská

v provedení uměleckém doporu

a spolková

a čuje při cenách nejpříznivějších a

J.P, Langhans,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

KADOOCO XX

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

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

váren atd.

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

zahraniční. 

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XDOOCCXX

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— úmělecký závod —

pro malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

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

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

| sice 1 se čeleznými
stáji. rámy, sítčmí vsasením.

Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objoduávce.

PRE" Nesčetná veřejná i písemné pochvalná uznání. <Yjšj
Založeno roku 1836.

Xtelier sochařsko-řezbářské
22 pro práce kostelníXOK| 2

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
| 51 SLEZ.PŘEDMĚSTÍ.

| Doporučuje se slušné P. T. ducho

| venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo

| vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů utd. atd.

| m
Opravuje a obnovuje staré

| kostelní práce.

Výkresy a rozpočty ma počádání.

s Prodají se
2 kusy zdravého jabloňového
dřeva, 3 kusy hraškového, 2
kusy z černého bezu, vhodné

pro soustružníky.
Jableň : I Délka2-86m. | stř.síla 27 cm

II. > 147 > > > 18 >

Hruška: I > 2% » > » 32 >
L » 138 » > > 48 >

I. + 2 > > > DBo>

Bez: I > 145 » > > 20

NM. » 126 > > > 20
Adressu sdělí administrace t |.



Doporučujeme==

takbilýjako prádlo,jemuž $přidándo vyvářku
sSAPOTNITs

svůní fialkovou.odfirmy
JOSEFJELÍNEK SYDLAK
V HRADCI KRÁLOVÉ:
> Plštesio cenu

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje 46

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradei Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodo nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastnídílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 4
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milosti revido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
zlatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílán jen posvěcené
Vzorky, 1 zpočty, nákresy i

hotové zboží na ukázku 0
se zašlou.

Chudším kostelům moánosplácet bex přirážek.
OB“ sta odporučení a čestných uznání po ruce. “gjiij

Prosím veleddstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěru závodudomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.oD%
Pozor! | Zbytky!

12 m damašku růž., modr. neb červ.
prouhas bílou

20 m zefíru košilového
30 m „ Šatového . . - K 12—
40 m „. různě sdražených. K 16—
jedině náchodské výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou proti

dobírce zasílá

K 960
K 8—

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům4orolejesi dopo
rečiti veškeré kostelní nádoby a
nášiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, "předpisům

A církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňaje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásko franko bez závsznosti koupě.
Vie se postld posvěcené. Prdcee ruční.

Sklad oedkonýchpsých s stříbrných klenotů, jako: řetásůmadenek, rstýnků,náramkůatd.:: Notářské

proleny, tabuádrky v Jídelnínáčinízestříbrapravéhoého všdy na skladě.
Staré slato, stříbrozes drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a olsoleur

Přaha E, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

ramofonyj

G fonografij,
desky a válce

nejsolidněji koupí'e

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

K. V. Skuherský,
c. a k. dvorní dodavatel Hradec Králové

„Merkur“.

Přiup!

proti hotelu

zčsčsnasx———
Velejemné zvláštnosti

z továrny firmy

J. Pilnáček,
c. a k. dvorní voňavkát v Hradci Králové,

jakojest: „ka nol, ježtvořía
udržujekrásnou pleť,„Matiční mýdla“
ve prospěch „UstředMatice Skol.“,
„indické květové mýdlo Creme Palmi
tine“, Pilnáčkovo„Liliomléčné
mý dlo“, „Novosenovonné“,specialitu
„EBouguet Ideal“, dále nc
vinku: „Bouvardia“, (vysoce
jemná voňavka a nedostižite'né toiletní

mýdlo)

doporučuje velectěným dámám za ceny
velmi levné

v Litomyšli,
Dolní náměstí = =

O00000000000000000000000

Nejlevnější nákupní pramen
veškerých příprav

a ozdob pro švadleny a krejčí,

kměžokýchkolárků a náprsemek

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice.

Prádlo — Nákrčníky — Deštníky.
Šle — Kapesníky — Rukavice.

Šaěrovačky.
Výhradní prodej „Triumfaly.“
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s Pp. sklenářůma zahradníkům|*
5 pahízíne sklo tabulové do pařenišť
N

©| ZikrátZ4ácm po Il h| 10 kg tmele sklenářského ©
© O24krát26 cm po lžh za 2 K.
E A Žíkrátš0 cm po I4 hl ou , k
5 © 2ékrát?o cm po 13h lenář. zaručeně vyzk.
BŽ Pokrát30 cm po 15 h| diamanty kus za 5 K.

*Š3okrát30 cm po l7 b Dodáním
S 30krát3ž cm po 19h kamkoliv druhou.

, KEODX 683XGOIXG8 X BOBX

Jan Horák,isoukenník
v Rychnově nad Kněžnou i

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=

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

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávcu

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splálky bez zvýšení cen!

XGO2GPIX6PJ X6OIXCB)

na bh

X
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Přijmu dva učně

na pekařství
2 řádných rodin za nejvýhodnějších podmínek va
2, roku doby učební.

Josef Růžička,
mistr pekařský

v Hradci Králové, č. 12.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jsko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

, řetízky, prsteny, náramky,
x jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na eplátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Mřeséíní liséy

šeob, -úvěrní společnost

(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna.

V sapsanéspolečenstvoa ručenímobmezeným.w Hradoi Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za4ko až 5%
úrok a to dle výpovědí,

pap“ Složní lístky na pošádání zdarms. “B.

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. :
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Budiž všude jasno!
Nejhledanější, nejnacenější scfistikou, a

mělým převracením výmluvnéI: giky snaží se
odpůrci katolického hnutí dokazovati, jak i
dobrý katolík wmůžezcela dobře setrvatí v ta
kové politické streně, která zřejině se navy
slovoje, že bode hájiti náboženské zájmy ka
tolického občanstra. Docelu příslušníci těch
stran, které každou chvíli náboženství naše
zlehčají a kněze ze Školy vykazují, s potin 
šilou tváří tvrdí, jakoo chybu děláme tříště
ním odborových organisací, zbytečným vnášením
náboženství do politiky a pod. Ovšem to při
veřejných schůzích se nepřizcá, jak tytéž strany
na říšské radě houževnatě, v dlonbých řečech
naše náboženské zájmy potírají, čili jak samy
náboženství do politiky vplétají a zkrátka vplé
tati wosí; vždyť přece náboženská vyznání ur
čojí hlavní cesty všech důležitějších veřejných
i sonkromých skutků lidstva. A jestliže tytéž
strany rozhodují o postavení kněze ve škole,o
politických právech katolického faráře, o kon
fskaci některého církevního jmění proti zájmům
církve, tu přece jest přirozen) a masí býti dc
voleno, aby katolictvo svojí organisací zase
způsobilo protitiak. Náboženská pravidla roz
hvdoě se uedají ozavříti do temné komory
soukromosti, byť by se o to přičiňovali naši
přítelíčkové sebe více,

Předsednictvo Ceské obce sokolské po
sud chce si hráti na schovávanou, protože do
bře pochopoje, že by mu zásadvě protestní
stanovisko vůči kněžstva jen zatím oikodilo
a — že ještě nevadešel čas k provádění toho
protibřesťanského radikalismu, jaký chce roz
vinoati valná většina sokolstva. Proto před
sednictvo se vyjádřilo: „Nepohlížíme však na
kočze, pokod jest členem sokolské jednoty,
jako na příslušníka orčitého stavu, nýbrž jako
na bratra, jemuž poskytujeme nejen stejná prá
va, ale i stejné povinnosti, — vymezené v zá
sadním pr. gramu svkolském i ve stanovách
jednot. — Jen tehdy, kdyby svým soukromým
i veřejným životem osvědčil, že nemíní neb
nechce pvvinnostem sokolským (volnost — rov
nost — bratrství) dostáti, neb kdyby v řadách
sokolských uplatňovati chtěl neb uplatňoval
odchylné názory, ut již náboženské, politické
neb stavovské, budiž proti němu vhodným, ale
taktním způsobem zakročeno.“

Aj, aj! Jak to vlastně, pánové, myslíte?
Nepořádaly sokolské jednoty veliké husitské
Štvanice, které pod farizejskca zámiokou „ry
zího křesťanství a oslavy Husovy“ byly vý
bradně namířeny proti náboženství katolickému?
Těmi „oslavami“ šířil se bujně náboženský
unarchismus. Jestliže jste tadiž vy sami uplat
ňovali a posud oplutňojete „odchylné názory
náboženské“, má poctivý kněz, v t=kové jed
botě trvající, rozhodnou povinnost, uby Bára
svoje oáboženské názory v jednotě také uplat
nil ; jinak musí z jednoty vystoupiti, nechce-li
se bezcharakterně zpronevěřiti tomu, čemu sám
ve čkole učí. A což když jednota pracuje pro
svolení maže, který jest odpovědným nepříte
lem církve? Co byste řekli takovémo kněž
skémo svéma členo, který by se proti tomu
oeozval? Sami byste ho nasvali potměšilcem,
pokrytcem.

Kněz učí ve škole, že církev obrodila a
zase obrodí svět, že náboženství Kristovo jest
krasem všecko pronikajícím, že dle slov Písma
všecko se má obroditi v Krista, že Kristos má
býti hlavním vůdcem a cílem vašeho snažení,
V jednotě však má naprosto tyto zásady po
tlačíti; má čekati poslašně na rozkazy proti
křesťanského starosty (po případě vol. mysli
tele), který vede jednotu k ellám protikatol.,
který docela by se ostýchal jméno Kristovo
veřejně a uctivostí vysloviti. Veliké velebení
Husa — a přitom všade přímo pověrečný
odpor proti positivním, stěžejným zásadám tébož
može! To jest scenerie duševních proudů v po
krokovémsokolstva!A to má býti kodza ka
tolík vůbec nadšeným pom.cníkem. A když
sl jednota pozve štvavého volného myslitele,
kt.rý mapapouškovanými výmysly podvrací

v čenech víru v «xistenci Boha, má snad ka
tolík mlč:t1? Do očí by se mo každý myslící
člověk vysmál. Byl by v takové jednotě nejvýš
bratrem podřízeným, milostivě trpěným, pokud
by jednota jeho služeb trochu potřebovala,
Jakmile by mouřenín vykonal svoji slažbu,
bned by se mu ukázaly dréře Jednoty sokolské
v posledním desttiletí víc pracovaly oa dráždění
katolictva než na positivních cílech vytknu
tých Tyršem u Fůgnerem.

„Cas“ osuzoje o Tyršovi, že byl pokro
kářem, z těchto jebo výroků:

„Jsme povoláni, zachovávati národ svůj
při té jarostí všestranné, která nár. dům nedá
odomřít, při té síle stálé a svěží, při té zdra
vosti tělesné, duševní a mravní, která nižádné
zkáze vznikat nedá, a tím i žádnému stanotí,
žádnéma zpátečnictví, tomato oejboršímu, ba
vražednému zločinu na národech páchanéma.“
„Vždyť stěží který stav skatečný je kdy v té
míře výborný, aby zlepšení v něm naprosto
nemožné bylo.“ „V tom obledu bodiž heslo so
kolské: Věčný ruch, aneb chceme-li též věčná
nespokojenost.“ „To všechno "a důkaz, že ani
ta nejskvělejší minulost, nýbrž jen zdravá a
činná přítomnost zaračuje národům budove
nost, že národové zpátky jdou, když nejdou dál,
že z nitra odumírají a že povšechný průběh
událostí jen odklidí, co bez toho již zvetešilo,
co Dervá více ceny v životě povšechném. „Mi
lujene rovnost, milujine svobodu“

Ovšem Tyrš si |ředstavoval rozhodně
zdárný pokrok zcela jinak než uynější masa
rykovci. Leč volní myslitelé z toho vyvozojí,
že dle zásad Tyršových sokol katolíkem býti
nesmí. K. Pelant ve svojí knížce „Sokolstvo
a Volná Myšlenka“ praví, že Tyrš byl jedním
z Dejčasnějších vollých myslitelů, že sokol
musí býti volným myslitelem. — Nuže, smí
ještě opravdový katolík pohlížeti oa takové
názory a proudy netečně? Upřímný uašinec
mosí za takých okolností vytenouti přesně
svoje stanovisko k nepřátelským a dráždivým
rozběhům těch, kteří v sukolstvo. nejvíce
vládnou. Mějme na mysli, že sara hlova obce
sokolské dr. Podlipoý zakusil od pokrokař
ských sokolů nejostřejších výtek za to, že se
odvážil konstatovati pravdivě úcta Hosovu
k Panně Marii. A fanatikové, kteří nechtějí
slyšeti ani nejryzejší dějepisooa pravdu nám
sympatickou, měli by katolickému tábora býti
lhostejni? (Dokonč.)

Nynější škola pod patronátem
Komenského?

IL.

Nemohou řádně zodpověděti ve svém svě
domí a před rodiči mládeže, před celým ná
rodem i lidstvem ti vychovatelé, kteří mládeži
ukazují stále jen na příroda jako tvůrce a pů
vodce veškerého vědění, přitom však 8e pře
tvařají, jako by byli nejhorlivějšími žáky Ko
menského, který přece v kapitole VI. Veliké
Didaktiky takto píše: „Má-ji však člověk státi
se člověkem, musí býti vzděláván. 1. Semena
vědění, wravnosti a zbožnosti dává příroda,
jsk jsme viděli (kap. V.); samého vědění, mrav
mosléa sbošnosti nedává; toho nabývá se mod
litbou, učením a skutky.“

A kteří vychovatelé přsd žáky enižují
člověka na povhé zvíře a £ učení církve o
budoucím věčném životě veřejný posměch si
tropí, nemoboo býti již klienty Komenského,
který v kapitola XXIV, Veliké Didaktiky v od
stavci 12. píše: „Avšak když již dítky podle
svého véku mobou býti vzdělávány, především
jest jim větěpovati, še sde nejsme pro temto šivot,
nýbrá cílem naším še je věčnost; zde že je pouze
přechod, abychom náležitě jsouce připravení
hodni byli vkročití do věčných sídes“. A v odst.
18: „Budit jim tedy opět a opět připomínáno,
Ze zde nemá býti hlavně konáno nic jiného,
vež nálešitě se připravovali pro Šivotnásledující.“
V odat. 14. nak píše: „Potom must býti poučo
vány, že dvojíje divot, ke kterémo odtud patojí
lidé: biažený s Bohem a bídný v pekle, oba
Da věky.“

Imserty ie počítají levně.
Obmova vychásí v pdick v poledne,

Ročník XV.

A přece jsou vychovatelé, kteří život
věčný před mládeží školní uvádějí v posměch
právé tak, jako by nejraději odstranili veškera
bohbosložba, o které Komenský v odstavci 19
takto důrazně usnzaje: „AČ se však učí od
počátku života obírati se co nejvíce tím, co
vede bezprostředně k Bohu, totiž četbou sva
tých Plseru, konáním bohoslažebných úkonů a
vnějšími skatky dobrými.“

Učitelům pak, kteří Písma svatého jistá
do ruky ani nevezmou, ale bezmyšlenkovité
papouškojí po nějakém „Práva lida“, „Osvětě
lidu“ nebo „Červánelch“ o „hloupé knize“,
Komenský hřmí do duše v odst. 20.: „Proto
Písmo svaté budiž všem školám křesťanským sa
čátkem 1 koncem všeho.“

Žalostno je poslouchati vychovatele, který
spokojuje se frazí, ža mládeží není třeba vedení
náboženského. Kdyby si přečetl z Vel. |'idak
tiky kup. XXIV. odst. 10., poučil by se: „Péče
o vštěpování zbožnosti začinej haed od nejútlej
šíhu věku. Jednak poněvadž nesdkládati toho
jest ožitečno. jednak poněvadž odkládati to je
nebezpečno. Že přednější věci mají býti konány
dříve a blavnější hlavněji, rozum sám radí.
Co však je přednějšího nebo hlavnějšího neš sbož
nost? Bes ní kašdé jiné cvičení je málo prospěšno,
avšak sama má sasiábení nynějšího i budoucího
života. To jest uno jedno potřebné (Luk. 10, 42.),
bledati království Božího, neboť dbá-li kdo v
ně, ostatof bude mu přidáno (Mat. 6, 33.)."

V odst. II. velí Komenský: „Tudíž hned,
jakmile zaóaou užívati očí, ja.yka, rokou 3
nohou, ať se učí patřiti na nebe, ruce vzhůra
zdvihati, vyslovovati jména Bůh a Kristus,
klekati před neviditelnou vznešeností Božskoa
a ji ctíti. Malé dítky nejsou pro to tak neu
čelivé, jak si představají ti, kt.ří nedbajíce,
jak je nutao vyrvati se sutanu, světu u sobě
samým, konají tak důležitou věcpříliš nedbal.
Třeba sice nerozuwnějí hned toru, cose koná,
poněvadě užívání rozumu jest u uich ještě
slabé: přece zileží hlavně na tom, uby věděly,
že mují konati to, o čem teprve konáním pc
zaají, že to má býti konáno.“

Pácům z „Volné myšlenky“ a těm, kteří
Sp:še z pohodlnosti vež z přesvědčení zdráhajt
se voditi mládež ke službám Božím, důtklivě
připomíná Komenský: „Všichni ať jsou vyač:
váni co nejzbožněji dbáti o uctívání Boha, a
to vnitřní i vnější, aby vni.řaí nechladlo beze
vnějšíhoa voější nezvrbalose v pokrytectví bez
vnitřního. |nějším uctíváním Boha je řeč o Bohu,
kásaní a poslouchání jeho slova, vsývání nu kole
nou, chvalozpěvy, ušívání svátostí a jiné posvátné
obřady, veřejné 1 soukromé ...“ Když tedy vzdě
láváme mládež nábožensky, vzdělávejme ji ú
ploé, zevněi avoitř, abychom z ní nevycho
vali buď pokrytců, totiž povrchních, klamných,
líčených a jen zdánlivých otitelů Božích, nebo
Jfanatstů, kteří se těší pouze svým sněním a
pobrdajíce vnější službou, ruší pořádek a 0=
zdobu církve, nebo konečně lidí chladných, a
nichž by vnější skatky nedávaly voitřaím po
bídky a vnitřní vnějším života.“ (Kap. XXIV.
odst. 25.)

Těmpak, kteří usilovně chtějí náboženství
odstraniti ze školy, připowínáme z XXIX. kap.
odst. VL, kde stojí doslovně, že mládež má
„ačiti se nazpamět většině žalmů a svatých
písní, kterých se užívá v kostele každého
místa, aby všickui vyžíveni jsvuce chválou
Boží, oměli (jak praví apoštol) očiti a napc
tmíoati sebe vespolek šalmy, zpěvy a duchov=
ními písněmi, zpívajíce s milostí v srdci svém
Pána.“

A vodet. VIL: „Ať znají dokonale mimo.
katechismas vypravování a zoamenité průpo
vědi celého Plsma svatého tak, aby je mobli
říkati z paměti.“

X.odst.: „Mojí znáti zoela všeobecný děje
pis, jak byl svět stvořen, skežen, obnoven aaž
dosad řízen Božskon moudrostí.“

A jako by Komenský až do naších dob
viděl, jsk přemnosí moderní učitelé v kostele
pohoršlivě si vedou, napomíná: „Je však dbáti
toho, když budou vyočováni tomuto všema,
aby jim nebyl podáván žádný přiklad opáčný.



To jest, stříci se třeba, aby dítky ani nesly
šely ani neviděly rouhání, křivých příssh, růz
ného znesvěcování jména a jiných bezbožností,
nýbrž aby všude, kamkoli se obrátí, pozoro
valy úctu k Bobo, zachovávání náboženství a
péčí o čisté svědomí.“ (Kap. XXIV., odst. 29.)
+ Od požitkářetví a materialisma, chce Ko
menský, aby byla mládež odváděna a navy
kápa uskrovnění a sebezapření (v odst. 28. kap.
XXIV.) „A badiž jim připomínáno, že nejbez

že po ní napřed šel vůdce života Kristas, na
ni že pozval jiné, po ní že vede ty, které má
nejraději.“ Jak se srovnává s těmito slovy mo
derní výchova pokrokové mládeže, která na
různých zábavách a výletech atd. učí se od
mládí užívat a utrácet?

Mnoho pokrokových učitelů přálo by si
zase zavedení tělesných trestů do školy.
Bojí se všsk s tímto požadavkem paedagogické
pomůcky na veřejnost, aby od svých pánů kol
legů — uadpaedagogů nebyli napadeni a i ve
řejně pranýřováni — ze sumé homanity a od
nerozamných rodičů aby nebyli udání „nahoře“,
po případě smýkání kalem pokrokářské žur
nalistiky. Ti mohou geodvolati na Komenského,
který ve Vel. Didaktice kap. XXVI. o školské
kázm takto píše: „Pravdivé je české obecné
přísloví: „Skola bez kázně, mlýn bez vody...
Z toho však nejde, že Škola má býti ploa křiku,
ran a probů, nýbrž že má býti plna bedlivosti
a pozornosti 8e strany učitelův i žákův. Neboť
což jiného jo kázeň než jistý způsob, jímž by
žáci se etali pravými žáky ?“ (Odst. 1.)

2. „Dobře tedy bude, když vzdělaratel
mládeže bude znáti předně účel, za druhé látka
a za třetí způsob kázně, aby dobře věděl, proč,
kdy a jak jest užívati umělé kázně.

3. Předně však, myslím, v tom shodují
ge »šichni, že kázně jest užívati proti těm, kdož
hřeší...

4. Přísnější však kásoě nesmí býti ušíváno
pro studium věd, nýbrě pro mravné chování...

5. Jestli však někdy potřebí ostroby a
bodce (pro studium véd. Pozn.) může se to
lépe státi jinými způsoby než ranami...

6. Přísnější však a tužší kásně jest užívati
teprve proti těm, kdo se prohřeší v mravném
chování Totiž 1. pro nějaký důkaz bezbožnosti,
jako roubání, oplzlost a vůbec cokoli se páše
zřejmě proti zákonu Božímu. 2. Pro vzdorovi
tost a zatvrzelon zlomyslnost... 3. Pro pýchu
a zpupnost, nebo také pro závist a lenost...

9. Napodobuje slunce, správce školy musí
se snažiti, aby přidržoval mládež k plnění po
vipností: 1. Stálým příkladem . .. 32.Pouč
nými slovy, napomináním a někdy kázaním...
3. Konečné však . . . O někom snad $ještě dnes
platí přísloví: Fryga nenapravíme ničím neš bitím.
A třebas takové přísné nžití kázně nepomohlo
tomu, proti komu se jí užije, přece prospěje
jiným, kdyš se jim mašenestrachu. Jenom je třeba
míti se na pozora, aby se neužívalo těchto
krajních prostředků pro jakoukoli a třeba i
scela nepatrnou příčiou, sice tyto krajní pro
středky se opotřebují dříve, než by oastaly
krajní případy.“

V kap. XXIII, „naprosto je
nutno zakročovati proti zla mocí. Zakročaje 8e
však proti tomu kázní t. j. káráním a trostá
ním, slovy a ranami, dle toho jak je třeba,
vždy hned při činu“

Komenský neodstraňaje tedy tělesných
trestů, ale chce dle M. Eilharda Lubina, který
píše: „Proto jsem zcela tobo mínění, že metly
a hole, nástrojů to pro otroky, jež nejméně se
hodí pro lidi svobodné, nejméně se má užívati
ve školách“, aby se jich užívalo co nejméně.
A v rokou rozamného učitele bude také rá
koska rozamnou paedagogickou pomůckou.

Z našich opozornění patrno, že článek
nepsán jako nějaká zvláštní reklama směru
výchovy katolické; nám katolíkům není roz
hodně potřebí úzkostlivě ae ohlížeti na vše, co
praví Komenský; není nám potřebí přissáti se
(dle vzora pokrokářských parasitů) na Ko
tmenského a hájit svoje názory horečným po
ukazováním na přesvědčení jinověrcův. Kato
ličtí paedagogové vědí, co jest jim dle evan
gelia Kristova činiti i bez napovídání jinověrců.
Leč chtěli jsme ukázati, jak se chovají nej
horlivější velebitelé Komenského a £ jakých
vlastně příčin tolik se namáhali, aby všude
va školách bylo poprsí toho velikého paeda
goga. U zakuklených nevěrců celé to nadšení
pro Komenského bylo pokryteckoo, lstivou
vestou k pozvolnému šíření náboženského anar
chismu. Když těm bezcharakterním klerikálům
zneužívání jména Komenského bodné pomohlo,
mluví tito lidé už o Komenském značně upří
mačji.

Některý pokrokář cynicky 66 usměje a
hodí „povýšený“ tramf: „Což lze všecky vy
chovatelské názory Komvnského nyní přijí
mati? Jeme již přece dále... Kdybyteď Ko
menský vstal . . I" — Odpovídáme bned na
obvyklou frási: „Lžeš, pokrokáří, úmyslně lšeší
Kdyby teď Komenský vstal, spletl by řemení
na svoje „ctitele“ a szmrskal by ty farizeje,
kteří na základě prolbhných vymyšlenin Písmo
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o sv. vůbec se vysmívají. Zmrskal b
podvracejí ad a hlavní směr
ního snažení“ —

Volné listy,
Zahraniční je. Nedávno prolétla no

vinamizpráva,jak cize byli uvítáni—či, lépe
řečeno — nebyli uvítáni vůbec čeští účastníci
slavností Gogolových v Moskvě, a hned poté
byli jsme překvapeni zvěstí z obora politického,
že vlastně Rasové znají slovanskou otázku bal
kánskoua nikoli českou. Nataková porozumění
mámevůbecštěstí.Zejménau Francouzů,kamž
neunavně jezdí našinci uvědomovat a získávat
sympatií kčeské otázce. Vzdělaní Rasové suad
přece vědí, kde České království jest, nevědo
mosti takové aspoň jsmeu nich ještě nezpozo
rovali, ale inteligentní Francoozové pořád nás
ještě usazují do Uher.

Konečně tato roztomilá a přátelská nevě
domost francouzská nemusí nás docela nic tru
diti, neboť — než Francoazi najdoa správně naši
zemi na mapě, jejich pozornost nebude nám
nic platna pro vnitřní rozklad jejich vlasti a
pro mezinárodní malomoc, která v evropském
koncertu mocenském již dnes velmi jasně se
oblašoje.

Vzdělanost francoozská jest zvlášť pří
značná a souvisí 8 národní povahou. Francoazi
mají podivení jen pro sebe a0 to, co jest mimo
jejich oblíbený program, hrozně málo se stu
rají. Vidíme to z jejich literatory, v níž duch
a povaha národa nejupřímněji se projevaje.
Francouzský spisovatel pohybuje se v uzavře
ném krobu koib, jichž ke své potřeběužívá,a
všechno ostatní 8 jistou upřímností ignoruje.
Od revolace vzdělaní Francoozi přivykli slávě,
že jsou prvým národem, jenž vždy dával a
dává prvé myšlenky Evropě, a proto ostatní
národové musejí se zajímat o Francii, která
z toho důvoda nemůže se zajímat o ně. Vždyť
jest brozně málo předních spisovatelů fran
couzských, kteří by se starali o to, co bylo
napsáno v jazycích cizích.

Ale mimo to jest pozorahodno, že neznají
často ani mezi spisovateli francouzskými těch,
kteří zvykem uejson přijati v program jich
četby. Politik franc .uzeký Chberadame napsal
obsáhlou studii o rakoaské otázce vůbec a
české zvlášť a ukázalo se, že kniba tato jest
neznáma i leckterým z těch, kdož českou o
tázka počali atadovat a o ni se zajímat.

Všechny návštěvy u Francovzů a jejich
návštěvy u násbyly jen zábavnými výlety. Ně
kolik těch jedinců, byť pojímali otázku českou
vRakoasko sebe upřímněji, nepořídí nic proti
netečnosti celého národa, jemuž jest mnohem
milejší zábava, než starost o národ, jenž uvě
doměle hájí svoji existenci a svoje práva tak
duleko od hranic Francie. Hledwme tedy na
sympatie francouzsk) tak, jakými jsou, a ne
jak se nám vobraznosti naších některých vla
stenců představojí. A sachováme-li si ta stříz
livý a pochybovačný úsodek, nestrácíme také
žádné naděje, protože tato naději za skuteč
ných poměrů vůbec pěstovati nelze, leda ve
sladkých výlevech novinářů, kteří občas zaje
dou si do Francie, aby hladkým bovorem a
osvuky francouzské společnosti nás pobavili.

Vážnější věc však jest s Ruskem. Jestliže
rakouští Němci, znásilňojíce naše práva, opí
rají se o říši německou, přirozeno jest, že my
zase bledíme k Rusku, kamě nás táhne po
krevní příbuznost. Ale i tady našenaděje jest
posud velmi teoretická, Rasko dlouhá Jéta bude
mít co činit s domácími poměry, nežli bade
se moci poohlédnoati tím směrem, na nějž u
kazuje slovanská vzájemnost, která v době
přítomné opětně vážoě jest pojímána a pro
bouzena. Ovšem státníci a politikové roští
mohli by české otázce v Rakousko věnovati
zvýšenější pozornost, ale zájmy veliké říše
ruské jsou tak různé, že náklonnost musí často
ustopovati chladnému výpočtu a politickým
sobectvím dučen jest často hlas krve. Teprve
tehdy, až uvědomění vnikne ve vrstvy obec
ného lidu ruského, možno očekávat čilejšího
zájmu pro naši západní větev slovanskou, a
teprve tehdy budova Němci krocení ve svých
protislovanských a protičeských choutkách.
Proto prvým a posledním pravidlem naší po
litické moudrosti stále musí býti snaha rozví
jeti síly národa, aby každá přeměna a kařdá
doba mosila s námi počítati jako 8 činitelero,
přes nějž nelze přejíti k denníma pořádku.

ty, kteří
cho šivot

Šusterčičův návrh. Z počátku minul jako
mnohé jiné návrhy na říšské radě bez valné
pozornosti. Obecenstvo čtoací noviny přesmyklo
80 přes něj, nemobonc se ani z daleka do
mýčleti, jaké bude míti účioky a jakou revo
Juci spůsobí ve sněmovních strauách a ve vládě
samé. Ponenáhblu však ukazovalo se, še návrh
tento, žádající, aby vláda uznala svoo chyba,
že ochválila agrární banku oberskou pro Bosnu
a Hercegovina, stává se hořlavým doutnákem,



položeným těsně vedle prachárny. Zájem o něj
rostl, půda pod vládou počala se zachvívati
strany parlamentní v nebývalém rozgchvěn
počaly se o sebe tříti a rozčilení stoupalo. Ko
nečně stal se návrh Šnsterčičův třídícím heslem
i pro slovanské strany samy, z nichž Poláci
byli postavení mezi Scylloa náklonnosti vládní
a mezi Cbarybdou povinnosti, která je vyzý
vala, aby se postavili v řady slovanských bratří,
kteří návrbem sledovali nejen dobro obyvatel
stva přivtělených zemí, ale také dobře pocho
pený zájem říše. Nastaly vzrašující scény, kdy
Poláci byli zapřísaháni, aby vypřáhli ze služeb
německých a nezrazovali svou slavnou minalost
a největší své lidi. Slovinský koěz, dr. Krek,
útočil na srdce polská jejich sladkou mateř
štinou a věšteckými slovy básníka jejich
Mickiewicze. Lidová strana polská pod tímto
úderem se zachvěla a za rozhodného hlasování
vyšla ze sněmovny, ostatní Poláci však zůstali
petečně a bez citu pode jhem německým. Vláda
zvítězila jen pěti hlasy a obdržela vítězství
Pyrhovo.

Kdo jest dr. Šusterčič? Liberální žarna
listika jindy řekla by, že jest to slovinský kle
rikál. A hle, tento klerikál svým návrhem
poutal celou sněmovnu, otřásal vládou a v na
pětí uvedl celou Rakousko-uherskoo říši. Jemu
po boku věrně stáli ostatní katoličtí poslanci
a ovšem laké čeští. Zmíněný již kněz, dr. Krek,
svojí výmlavností podepíral návrh tak, že bylo
£ toho horko vládě i jejím stranám. Slovanská
Jednota, založená katolickými poslanci, prožila
tímto návrbem památné dni své věrnosti a síly.

Vůdci stávají se ti lidé nebo ten člověk,
kdož nejlépe dovedou tlumočiti naléhavé po
třeby a vnitřní směry a dodají jim řečí a cínu.
Jest nám dostinčiněním proti všemu znehodno
cování „klerikálů“, že v těchto pohnutých
chvílích parlamentních zvedli a nesli prapor
poslanci katoličtí, a to jest skutečnost, které
nemůžeamlčovati ta povykující veřejnost, která
posavad byla zvyklá vynášeti jen to, co vy
cházelo z lůna poslanců svobodomyslných.
Poslanci katoličtí dokázali, že dovedou dobře
uchopiti se věci v daném okamžiku, dokázali,
že mají rozhled a že kvalifikace jejich není
menší než poslanců ostatních. Kdyby odpůrci
politických stran katolických byli opřímni,
musili by aznati, že všecbno nepřátelství jejich
nebylo ničím jiným, než nedorozuměním, a že
musejí obrátiti list, nechtějí-li, aby další ne
vraživost jejich nebyla nazvána lží a úmyslným
balamocením veřejnosti. Nastává přehodnoco
vání hodovt, a tak mnobé jest jinak, než
jak bývalo.

Zastaralá věda. Volní myšlenkáři nepře
stávají strašit svojí vědou! V červnovém sešitě
„Volné Myšlenky“ vyrukoval jnž. Hanuš. Do
mnívám se, že jest to pseudonym, neboť není
možno, aby kdo napsal své jméno pod ne
smysly, které nasvědčojí, že pisatel článku
nejen nemyslí, ale také ani nic nestaduje, leda
by přijata a uznána byla výsada, še volní
myšlenkáři mohou jménem vědy přednášet, co
jim alina na jazyk přinese. Slyšme, jakou
moudrost volný myšlenkař ze sebe vysoukává:
„Ještě jen krátká poznámka o duši a někte
rých knihách. Ovšem musí se též učení o tom,
co u člověka nazývá se duší, pokládati rovněž
za zcela neodůvodněnou starovékoa fikci (klam).
Jest věda experimentální psychologie, zabýv.
jící se poznáváním a studováním různých jevů
a vlastností duševních u člověka. Věda a zku
Šenosti již dávno přesvědčivě ukázaly, že to,
Lo nazývá se duší, jest pouhou mohutností
(mechanickou) mozku a nervstva a 8 nimi ne
rozlačně svázanuu. Poraní-i se mozek, ztrácí
ge jistá duševní kvalita (vlastnost), s rozlože
ním mozku při emrti (dřív než tělo) — duše
celá. S vývojem těla a dítěte pokračaje i vý
voj mozku a duše, s počtem do mosku přija
tých vněmů roste i větvení a počet buněk s
vláken nervových v mozku, roste i poznání —
materiál rozumu. Dále dokázáno, že každá
avláštní wohnotnost duševní jest lokalisována
čili umístěna v jisté partii mozko.“

Tento pán umí dobře papouškovati stará
hesla materialistická, která vždy překotně tvrdí
bez důkazů. Důkusy u volných myšlenkářů
jsou vůbec lapálie, které odhazují rakou přes
rameno, jako to činil onen muž Dickensův se
svými myšlenkami. Čím odvážnější tvrzení,
tím větší tramf, který ovšem může imponovati
Jenom volným myšleokářům, ale nikoli lidem,
kteří jiš odrostli dětským kalbotkám. Postačí
přečísti dvě tři jednostranné kaiby, čísti spisy
projednávající otázku těš z jiných stránek. Pro
volné myšlenkáře však to jest zbytečno. Již
nyrábí se věda tak, jako když chlapci nařezí
vají vrbových protů na píšťalky.

Tento p. inženýr Hanuš prostě věci ne

duševních mobutností. Aobání-lise stále slovy:
jest dokázáno, jest dokázáno, puk třeba jest
sastaviti jeho výmlavnost a slušné ma připo
menooti toto: Jest dokázáno omistění echop
ností bybných a sensitivofob (pocitajících), ní

koli však duševních. Kdopak umístil rozam a
svobodnou vůli, pane Hanaši? Tedy s dovole
ním, není dokázáno umístění abstraktní idee,
úsudku, tvrzení, pochybování, sondu, svobod
ného rozhodování a všech činností intelektuál
ních, tedy vlastních to projevů daše. Tento p.
Hanuš sledoje tak důkladně vědu, že tu pro
zrazaje nevědomost o tom, že učení o umísfo
vání, na nómě materiulisté budovali své naděje,
oorátilo se s pokrokem vědy proti nim a je
novou obranou dochovostí. Prof. Mareš praví:
„Učení o výbradném umisťování duševních
jevů vkůře mozkové jest nejen neodůvodněno,
nýbrž odporuje přímo faktům.“ Vandt dí, že
duševní výkony pokračají s vývojem ústrojí
tělesného, z čehož soudí se mylně, že tělesné
ústrojí jest podmínkou duševní činnosti; blabší
rozmysl ukazuje, že tělesné ústrojí atvařaje
se z pudu, tak že jest spíše účinem než pří
činou daševního. Mozek dospívá v osmi nebo
desíti letech, kdy člověk je duševně nevyspělý.
Nejčilejší duševní schopnost projevuje se od
čtrnácti do dvaceti roků, kterážto zkušenost
zásadně vyvrací domněnka, jakoby tělesný
bmotný vývoj byl příčinou vždy dokonalejších
projevů duševních.

Volný myšlenkář Hanuš stotožňuje, ovšem
ne sám, nýbrž jak to opsal, podmícku 8 půso
bící příčinoa. Mozek jest zajisté podmíakou
a příčina, která ho užívá juko prostředku,
jest od něho rozdílná. Také jeho zdůrazňování
zkušenosti okazaje velikoa naivní vevědomost
v této otázce, neboť tady žádné zkušenosti není.
Ebbioghans dokazuje, že závislost duševních
dějů na mozku jest docela jiná, než jiná zá
vislost, na př. trávení na žaladku. „Mozek
možno hmutat a vidět jako žaladek, avšak city
a myšleoky hmatat a vidět nelze, kdežto vý
měšek žaludku jest viditelný a hmatný. Kdo
myslí, nemá žádného názoru O své., mozku,
který myšlení jeho podmiňuje; ku pozorování
tohoto mozku jest potřebí cizích smyslův a
cizího mozko, které však v pozorovaném
mo.ku nenajdou žádných duševních dějů, jím
podmíněných. Skutečnost děje doševního a 8ku
tečnost mozku, který jej podmiňaje, nemohou
nikdy býti stanovenysoučasně:skušenosí0nách
roschásí se vědy.“ Ztoho jest jasno, jakou cenu
má zkušenost, o které tak najvně bovoří inže
nýr Hanaš ve „Volné Myšlence.“ Žádnou sku
šeností naprosto zjistili melse, še hmotnými ústrojí
nervovými a moskovými vsbusovány jsou děje du
ševní.

Mimo to vědomí člověka jest jednotné;
jestliže Ize každou duševní mohatnost umisfo
vat dozvláštní části mozku, jakodo přihrádky,
jak se vysvětlí toto jednotné vědomí? Ale,
ovšem, lze mloviti o zkučenosti, ale ta mlaví
proti papouškojícíma volnému myšlenkáři. Du
Ševní dění má svoa zvláštní příčinnost, rosdil
nou od hmotné. Myšlení jest určováno svým
obsahem, nerošeným hmotným zasahováním.
Vůle aepodlehá hmotné příčinnosti, tedy za
saLování ze zevnějška. Nifrná akušenost podává
námpřímodoševnípříčinya jejich působivost.

Všeobecné pojmy, úsudky a závěry ne
mohou míti žádného hmotného podklada. Kdyby
tomu tak bylo a kdyby bmota myalila, lidstvo
zůstalo by na stapní idiotů, neboť pouhá
bmotná organická síla nemůže se nikdy po
vznésti k odtažitým pojmům, které jsou pod
kladem vědy. A z toho jest patrno, kdyby i du
Ševní vlastnosti byly umístěny, že by to ještě
daleko nesvědčilo pro názor, že mozek myslí
a že cení duševní bytosti, zásadně od těla roz
dílné. Kdo jen trochu dovede myslit, nemusí
ani hloaběji vnikat « tuto otázku a musí u
svuditi, zda-li mozek jest podmínkou myálení.
Volný myšlenkář však, protože dál pronikoonti
neomí, haed pohotově vzkřikne: mozek myslí
a duše není. Pak ovšem jako na zavolanou
musejí volní myšlenkáři tvrditi. že malbyRa
faelovy neprovedl žádný Rafael, nýbrž jen
praobyčejný a v barvách se namáčející štětec!

A“ »

Zatmění Helia. V rozrachu, jejž působí
Mach.rovy přednášky a s nimi srážející se po
lemiky, jedna věc jest vemi patrna, totiž pře
kvapající igooraotství syna Heliova. Lidem,
kteří rychleji poznávají, tato nevědomost vy
bavila se rázem, jakmile přečetly jebo poslední
kniby, v nichž e trpasličí zrůdnosti napadl
velkolepý zjev křesť:netví. Syn Heliův jako
básník projevuje někdy i pěkné myšlenky,
toho neupíráme. V básních však také dotýkal
se směle růzvých všelídekých myšlenek, ale
po většině tak činil v doprovodu posměchu,
vtipa, negace a nejnovázanější frivolnosti, slovem
— více pošklebaě chryzával, než aby v daších
svých čtenářů stavěl chrám a uváděl je v hlubší
porozumění problémů jím nadbazovaných. V
Čechách u sooialistův a pokrokářů nabyl po
pularity zejména protináboženským vztekem,
takže básnění u uěho projevuje se také jako
tištěná opekolace. Pokad jenum v básních pá
chal hříchy proti zdravérou rosamu a dop>uštěl
ee neb.rásností, kamarádská kriuka poíjela
to mlčením. Mlčela i ostatní soudná veřejnost

česká, protože básnictví má odedávna výsadu
jisté volnosti, čehož statečně Mochar využíval
a házel nesmysly v českou veřejnost tak vy
trvale, že mladší generace pokroková byla
vším tím oslněna jako obromným myšlenkovým
bohatstvím.

Pokad snadno a rychle řešil světové zá
hady v básních, zdál se býti nedotknotelným.
Ale dobré bydlo ma nedalo a on odvážil se
na půda positivních tvrzení, jal se přednášet
kalturaí dějivy pohanské a křesťanské a tím
sám řekl filosofii, dějepisné vědě vůbec a kul
turní zvlášť: „Tu mé máte, problédačte si mě“
Jest to řídký případ, aby básník tak neopatrně
vylezl na veřejnost a páchal sebevraždu s tak
důkladnou důsleiností. Ovšem mohl to ačiait
jen člověk zpitý účasným sebevědomím a na
scestí uvedený pochybenou výchovou svých
přátel, kteří co chvíli padají před ním na břicho
a mávajíce kaditelnicemi, mžourají zbožně očima
ve tvář nepodařeného helénského majestátu.

Vyzvaná objektivní kritika a věda přichá
zejí, prohlížejí pokrokářskou a socialistickou
modla a takajíce jí na čelo — slyší zvuk
prázdnoty; konstatují střízlivě a suše, že v oboru
vědy není básnických výsad, že se tam nesmí
vtírat nevědomost a že tam zejména není místa
pro paňácu, který naivně, jako onen živočich
v bájce, vyšel si na led zatancovat.

Pokrokáři ojišťají, že syn Heliův naučil
je česky cítit, prožíval nejpalčivější bolesti a
problémy časové a že jest vyslovením pokroku
a moderní kultury. Dobrá. České cítění záleží
ve snaze po pravdě, jak i sama pokroková
strana nejednou prohlásila a jak sám Masaryk
filosoficky dokazuje. Na doklad volá se Has,
„dráte pravda, milojte pravdal“ . . . Lež,
protože hřeší proti důvěře, kterouž počestný
člověk jest slova bližaího svého povinován,
docházela vždy opovržení u našich českých
předků, a nichž za největší arážku byla po
kládána slova: Lhal jsi! Za těmi hevrkýmiřečmi,
které pokrokáři syou Heliovu připisají, musí
tedy státi osobnost, která vlastnostmi svými
mosí račiti za učení jí vykládané. Této osobě
však bylo dokázáno, že lže úmyslně a zlo
myslaě. I jinak vybájená veliká osobnost Ma
charova taje pod vlivem skutků, které páchá,
takže nám zůstává jen člověk, který české cí
tění pravdy projevnje lží, vzdělání dokazuje
bloupými nadávkami oa náboženství Kristovo,
církev a papeže — a pokrok zobrazuje zahan
bojící nevědomosti. Zatmění Helia!

Obrana.
Jiskra mladočeského obrození. Jsou

lidé moderními proudy tak zfanatisovaní, že
nedovedou promluviti o svých odpůrcích a
zvláště katolících bez moslemfoského odplivnotí,
Když mladočešství kvetlo, nestačily mladočeské
žarnály psáti protí „klerikáloí nesnášelivosti“,
zatím co mladočeské „Sípy“ házely hotová po
lena na hlavy zaslonužilých českých mužů. Teď
najednoa vydáno heslo, slibající obrod, očistu
mladočešství. Mladočeši vytáhli do nových bojů
s velice vážnou tvářaostí. Leč patrno, že staré
(radice romaotických rozběhů z nich nevyvřely.
Oficielní mladočeský mluvčí „Národ“ dne 14.
května v pojednání o studentských listeca od
byl katolickou „Studentskou Hlídku“ toato
sprostotou: „Ke konci zbývá kloaka student
stva černé internacionály „Studentská Hlídka“,
jež nemá senbetantielině s duševním životem

toma sleduje snahy klerikálního stadentetva
kde jakých národů.“

Tedy kloaka! Snad protn, že se nenakacil
ten katolický list sprostotou „Šípů“ a rudých
tiskovin, Liberál se 1ící na potápějícím se vraka
své etrany a chytající se ve svých úzkostech
stébla podaného sociálním demokratem, patrně
se ve avojí krátkozrakosti domnívá, že si ne
chajíi nyní katolíci líbiti nejhorší kopance,
aby v době voleb za neurčité sliby sypali na
mladočeský mlat. Příliš ai pánové zvykli na
naši trpělivost! Zato netroufáte si na ty, kteří
vám spílali způsobem uejhrabším. Teď však
i politické pachole by mělo dobře věděti, že
nezbedným chováním naprosto nelze poráziti
tek mohatný pluk, jakým jest nynější organi
sované katolictvo.

Snámi se teď, zkrachoraný liberále, musí
hovořiti zcela jinak. A až sase při volbách
vplížíš se s úlisným úsměvem k těm tapeným
„klerikálům“, připomeneme ti pravidla, dlo
nicbž se má řiditi slašný protivník. Proti ži
dům si nikdy tvoje zaječí odvaha netronfola
tak brabě a nespravedlivě vystoupiti.

Co má „Stodeotská Hlídka“ ©duševním
životem českého stodentstva společného, to by
ti mobla pověděti i veliká četa stadeatů, která
ae posud nedala otráviti fanatickým podváděcím
pokrokářských násilotkův, ale pro strach ži
do -ský, pro ryk pokrokářekých listů váhá ve
řejně se přihlásiti k náboženekémo emýšlení
svých katolických matek.

A plochátě do očí chvalitebná pozornost



naších studentů k snahám stadentstva cizokraj
ného? Ta věz, že posud české katolické stu
dentstvo tak 60 nesahodilo, aby oa povel ži
doveké, fanaticky protičeské „NeneFreie Presse“
spojovalo se s německo-židovskými boršáky
k bájení německého štváče, jako to činilo stu
dentstvo masarykoveké za odpcru samých „Ná
ródních Listě.“ Statečnosti českých katolických
akademiků všecka čest

Nesitel vyšší merálky zase pre
maluvil. Ovšem noví se vlastně dosud, zdaž
je „Čas“ majitelem vyšší hromovládné mra
vonky Macbarovy či protilehlé, herecky uslzené
morálky Masarykovy. Zatím ferina velebí na
výsost moralisty oba dva a při ton s caton
skou přísností kárá mravouku lidí jiných. Doe
3. t. m. „Čas“ napsal: „Jezovitské učení otřá
slo bezpečností a jistotou všech (Il) mravních
pojmů. Z mravuího kodexu jezovitů zmizely
pojmy toho, co je dobré a zlé, co hřích a zá
sluha, a oahraženy byly tím, co je vhodné a
nevhodné, co nám prospěje a co uškodí.“

Jestliže dr. Herben odvažuje se. otisk
nouti lež tolik nehoráznou, pak jistě prozra
zuje, za jak myslící a ačené považuje čtenář
stvo Čisu. Taková polenová lež přece jest v
odporu se samým od „Času“ chváleným prc=
testantsko-!iberálním dějepiscem Denisem, ba
odporoje 8 mému dro Drtinovi.

Mravní pojmy přece byly hodně zmateny
právě konsistoří hositskou, 8 jejíž schválením
hasitští kandidáti stava kněžského chodili vy
loudit svěcení na italských biskapech, před
stírajíce živě, že věří zaela po katolicka. Tací

| novosvěcenci po návratu do vlasti pak před
konsistoři „kajícné“ odprošovali konsistoriální
kněze, projevili formálně lítost nad tím, že
„zradili kalich Páně.“ Rozumí se pak samo
sebou, že konsistoř, která sama takovou fari
zejskou ceremonii zřídila, odpostila odpad od
husitství „kajícníkům“ hned ráda. Chytráotví
správců husitství, jizž účel posvěcovalprostřed
ky, způsobilo tedy, že busitský kněz vstapo
val do tary branou dvojího odpadu a že kři
klavě zneváženo křesťanské pokání. Poukasu
jeme právě na tuto zvláštnost hositské církve,
protože ty podvody dály se hromadně, súchva
lou správy husitské církve, promyšleně a sou
stavné. Pak ovšem v sonsedství naší země
mohlo povstati dle sdělení samého Lothra
lehce přísloví, že kdo v Německu dozrál na
Šibenici a na kolo, v Čechách může býti dobře
knězem. Vždyťsama správa církve husitské
přispěla značně k obrovské korrapci kněžstva
evého.

v něčem Jesuité si počínali s takovon soustav
nou přetvářkou jako jejich husitští sokové,
pak teprve bade moci něco mloviti o jesuit
ském otřesení mravními pojmy. Ostatně nej
více zmatena v Čechách morálka právě stra
nou masarykovskou, kt2rá, kdykoliv potřebo
vala obhájit některou svoji kapacitu, snadno
si vynalezla nějaké z brasu nové morální pra
vidlo, tak že už se ani sám masarykovecv té
nejmodernější morálce nevyzná. Na př. Machar
sám napsal o protivnících Herbezových: „Nežli
sedět s lidmi, před nimiž není jistým můj pri
vátní dopis, v jedné straně, raděj půjdu mezi
mladočechy, — Dr. Herold bral jen 12%, —
a mě neurazí tak, vezme-li mi někdo poslední
grešli, jako vezme-lí a zpronevěří-li můj list
8 úmyslen zasadit tím rána někomu“ — Ma
charovi však vlastně nikdo lista soukromého
nezpronověřil. Pokrokářští odpůrci Herbenovi

ouze odvážili ee ze zaslaného a řádně doru
ného dopisu Macharova citovati. Zato však

pokrokářský sloup dr. Štemberka ažil krade
ného privátního dopisu s úmyslem zasaditi
ránu kaplanovi. A „Čas“ 8 jinými pokrokář
skými listy a s pokrokářskými organisacemi
chválil „šlechetnost a neohroženost“ tobo advo
káta. Které morálce tedy mají masarykovci
vlastně věřiti?

Masarykovci nazvali se stranoo lidovou,
hovořili plnými ústy o velikých právech de
mokracie a tak pomohli k mandáta dra Drti
movi. Když však lid žádal hromadně, aby Se
dr. Drtina mandátu vzdal, bylo odpověděno
neslanými, nemastnými úšklebky.

Když Machar uestoudnými výmysly po
tupil kněze, to bylo u „Časn“ — „neovládno
tím se“; zato pronesená čirá pravda o kotr
melcích masarykovců jest „drzostí, eprostotou.“

Když dr. Lhota spoličkoval a hulí zbil
koěse, tu masarykovské časopisy snažily se při
vésti kněze do veliké potupy a hájily jak jen
možno bylo — fackáře. Zato však musarykovský
tisk myslí, že prosté sdělení bib.e o Kainovi,
o ukřižování děti zesorovuje.

Když byl oveřejněn dopis mladého sebe
vraha, padal „Čas“ do mdlob nad tím, jak 60

rý drásá bezcitně ardce rodičů. Kdy však Ma
saryk na obbájení Hilenera peal tak, že se sdálo,
jako by mělo na emrti Anežky Hrůzové podíl
zarmoacené příbozenstvo, to už nebylo drá
sání srdce matky; to bylo „otvírání rosumua.“
A tak by se mohlo pokračovati v ocenění mo
rálky muearykovské dlouho a dlouho.

Politický přehled.
Rozpočtový výbor poslanecké sněmovny

ukončil svou práci, došlo tedy zase na plnou
sněmovnu. Začalo se 8 pilnými návrhy. Pilný
návrh dr. Levického, že se nešetří práv jazyka
Rosínů v Haliči, zamítnut. Zajímavo jest, když
se strany vládní při jednání o tomto návrhu
Levického byl dán návrh na koneo debaty, byl
tento zamítnot 103 proti 95 hlasům. Z136 tedy
většioa vládní ocitla se v menšicě. Stejně za
mítnot návrh dr. Stránského, týkající se volání
rektora pražské čes. techniky Bertla k zodpo
vědnosti za slova pronesaná při immatrikulaci
na české technice dne 12. prosince 1908. Pro
tento návrh neblasovala ani celá Slovanská
jedoota, ježto dr. Stránský podal návrh dříve,
než byl schválen parlamentní komisí Slovanské
jsdnuty. Český radikál Kalina podal sněmovně
pilný návrh, jímž se vláda vyzývá, aby nepro
dleně předložila posl. sněmovně osnova pro
jektované ústavy bosensko-hercegov., týž však
nedosáhl ani prosté většiny. Pro pilnost návrhu
Kalinova hlasovali jen poslanci čeští, jihoslo
vanští, rasínští a sociální demokraté; ale na
lavicích mladočeských a lidových (strany dr.
Stránského) bylo pusto a prázdno... Tak se
mají rádi avobodomyslní s radikalisty. Velkou
většinou přijat návrh dr. Glombirského, aby
finanční předlohy rytíře Bilidského přikázány
byly zvláštnímu 52čleonéma výboru O státním
rozpočto na rok 1909 jedná se již ve drahóém
čtení. Dle zprávy rozpočtového výboru byla
vůči číslici potřeby 2303 596.103 K vládou sta
novené a vůči číslici úbrady 2.303 657 294 sta
novepa rozpočtovým výborem potřeba na
2.406,554543 K a úhrada na 2.404647.482 K.
Celá rozpočtová debata potrvá 78 bodin t.j.
10 doí. Na poslanca řečníka připadá celkem
devět minut. Hlasovati se bnde jen ve dne.
V rozpočtové debatě býv. ministr Prášek od
soudil činnost Poláků, kteří amožňojí, aby 8o
v Rakooska vládlo proti slovanské většině.
Prohlásil, že hrozeb vlády. že parlament roz
pustí, netřeba se lekati. Již nyní máme ten
zisk, že Slovanská jednota jest tak sevřeným
slovanským tělesem, jak tu ještě nebylo. Posl.
dr. Kramář v debatě této předhodil Němcům,
že používají všeho, čeho jen mohoa užiti proti
Slovanům, jako státaích poukázek a bosenské
agrární banky. Ministra dra. Schreinera nazývá
štváčem a agitátorem v nejhorším slova smyslu.
Prohlásil, že Čechové se neleknou ani rozpu
štění parlumenta aci českého sněmu a odsou
dil stejně protislovanskou politiku polskou.

Slovanská jednota usnesla se hlasovati
proti rozpočtu. Dále vyslovila se Slovaoská
jednota proti zřízení italské právnické fakolty
v Terstě zvláště, jakož i proti zřízení jejímu
vůbec bez současného zřízení slovinské uni
versity v Lublani a české v Brně. — Český
klub, jehož členem jest též ministr dr. Záček,
usnesl se požádati dr. Žáčka, aby si vyžádal
mínění svých voličů o svém hlasování při ná
vrhu Šusterčičově. To vlastně znamená, aby
složil maudát. — Mezi Rasíoy a Slovanskoa
jednotou vyjednává se o vstap Rasínů do jed
notného šiku s Čecby a Jihoslovany. — Ng
nější vláda zavádí opět všade němčinu. Ministr
dr. Hochenborger zakázal u nejvyššího a ka
sačního soudu číst jakékoli neněmecké spisy
a ministr dr. Biliňski zavedl německé přísahy
inženýrů a celním úředníkům českým zapo
věděl všechna češtinu. Jak „Nár. Listy“ ozna
mojí, němčení toto vzbudilo i v „Polském kole“
rozhodný odpor. — Němci mají nový plán.
Za blasy svoje pro vládu ve vídeňské říšské
radě žádají, aby vláda rozpostila český sněm
a zlomila odpor historické šlechty české tím,
že by velkostatkářskou kurii v Čechách dala
do rukou Šlechty ústavácké. Tím český sněm
vyrván by byl z rukou českých.

Nyní vstapoje zase do popředí otáska
krétská. Řekové rádi by totiž připojili ostrov
Krétu k Řecku, kdežto Torecko s veškerým
důrasem, ba hrozbami hájí svá svrchovaná
práva. Evropské vojsko na Krétě složeno jest
takto: Rasů 600 mužů, Francouzů 500, Anogli
čanů 500 a Vlachů 500. Dohromady 2000 mužů.
Branná moc Kréty sestává z četnictva a milice,
Četnictvo čítá 1 štábního důstojníka, 36 důstoj
níků a 1218 mužů. Milice čítá 43 důstojníků a
1107 možů. Ozbrojena jest jako četaictvo. Ta
recká sněmovna prý nikdy neavolí k odvolání
cisího vojska z Kréty, jak se původně zamý
šlelo. Tato otázka prý se dá pokojně rozřešit
jmenováním gavernéra, kterého by mocnosti
stanovily. Kréťané by podrželi svou autonomii,
ale zůstali by oa vždy pod Tareckem. Jest prý
nutno, aby staniční lodě mocností zůstaly
v krótských vodách aspoň do jmenování ga
vernéra.

Z činnosti katol. spolků.
Slavnost svěcení nového spolkového

praporu pořádásdrušení katolické mládežefarní
osady Ronov n. Doubravkou v neděli dne 90. června

1909. — Pořad slavnosti dopoledne: O5. hodině
budíček. Do 9'/, hod. vítání bratrských sdružení
a spolků. V 10 hodin slavnostní kázaní, svěcení

rapor a mše sv. Kázaní proslovívadp.Thdr. Jan
ep. Jiodra, professor z Hradce Králové. Svěcení

vykoná vsdp. Aot. Schreiber, bisk. vikář se Žlebů.
— Odpoledne: Ve 3 hodiny veřejná schůze v ho
stinci p. Josefa Vávry v Ronově n. D., na víž
promluví p. Josef Novák, místopředseda sdružení
katolické mládeže z Praby. Po p“ednášo3 koncert
v zahradě p. Vávry se vatapným 20 hal, Na slav
not zavítá slovutný pan říšský poslanec Frant.
Šabata, jehož vysoce vážená paní choť bude mat
kou praporu. Všechny upřímné katolíky z okolí
zveme ku slavnosti co nejsrdečněji. Přijďte ae
8 námi potěšit a posílit k dalšímu boji za katoli
oké zasady. Přijďte všichni mužové i ženy, jinoši
i dívky, kteří se za prapor Kristův nestydíte! —
Slavnostní výbor.

Katolický spolek pro Drůr Králové
a okelí pořádá v neděli dn> 15. srpna slavnost
svěcení praporu. Veškeré katolické apolky prosíme
o největší účast. Program slavnosti orčíme v pří
štích dnech.

Častolovice u Kostelce m.Uri. Orga
nisace mládeže českoslov. lidu v Častolovicích po
řádá v neděli dne 27. června 1909 ve 2'/, hod.
odpoledne výlet do zámeckého parka vys. uroz.
p. Leop. hraběte Sternberga. Kuncertovati bude
kapela bolická řízením kapelofka p. Holuba. Pro
gram zábavný pestrý a bohatý. Vstupné 30 hal.
V případě nepříznivého počasí jest výlet v úterý
29. června t. r. — Večer v 9 hodin je taneční
vínek v sále „u Lva.“

Dašlee. V neděli dae 13. t. m. přednášel
u ode ve epolkové místností dp. Jiří Sahula před
slašcým počtem oašinca 0 našem Occi vlasti Karlu
[V. Sbromáždění vyslechli s velikým zájmem řeč
o velikých záslubách, jakých si získal pejučenější
panovník středověký o rozvoj kaltarní, bospodář
ský i národnustoí lidu Česaého. Další naší práci
zdař Bůh!

Opočno. V naší jednotě konána za značné
účasti due 31. květoa poučná přednáska. Promlu
vil zde dp. Jiří Sahula z Hradce Král. o nej
sk zélejší době českého národa, zazářivší za Karla
IV. tak jasně, že ji nazval vděčný Český lid dobou
zlatou. Přes nahodilé nepřízaivé okolnosti d sta
vilo 8e posluchačstva značné nad tři sta, a uptímaý
potlesk výzoamně svéděil o porozaméní. Bůb žobnej
další práci našíl

Farní vzdělavací spolek sv. Pro
kopa v Sobčicích pořádá v neděli 11. čer
vence 1909 slavnost svěcení spolkového praporu.
Slavnost začne ránoo 5. hod. badíčkem. Slavnostoí
průvod apolka do kostela po 10'/, hod. dopoledne,
kde bude slavnostní kázácí, svěcení praporu a
slavná mše sv., po níž následovati bude slavnostní
průvod. Společný oběd účastníků, k němuž nutno
se př.hlásiti předem, bude v místnosti spolkové
p. F. Bráboroe. Odpoledne: Ve 2'/, hod. vyjde
průvod do zahrady p. V. Mafátky, kde bude kon
cert úplné kapely p. Mád.e a promluveny budou
slavnostní řeči. Spolky, které slavnosti se súčastní,
oznamte tak předem jedoateli spolku p. J. Pod
simkovi v Soběicích, p. Ujezd Podhorní, jemuž
nutno oznámiti i počet obědů. Vlakem možao při
jeti až do Sobčic«. Spolky, dostavtež se pokud
možno s prapory! Slavnost naše staniž se dosta
veníčkem katolických spolků a lidu r celého če
akého Podkrkonoší ! Výbor.

Zprávy místní a z kraje.
Pořad vísitační cesty Jeho Ercellence

nejdp. biskupa dr. Jos. Doubravy: V neděli 20.
a v pon.ělí 21. června v Čes. Pruspici, v úterý
22. června ve Velké Borovnici, večer vždy v No
vých Zámcích( Neuschlosa),23v Čermné(Tschermoa),
24. ve Vlčicích (Wildachiits), 25. odpočinek, 26.
Června v B8obotuv Pilníkově, večer všdy ve Vlčicích.

Jabilenm kměžství 5Oleté oslaví letos
p- t. vadpp. : Mogr. Jan Barták, kanovník v Hradci
Král., H. Jiroušek, kněz círk. na odpoč. v Lužiu
Vys. Mýta, V. Klepriík, kanovník a bisk. vikář
v Rychnově n. Ko., Ant. Lendmann, vojen. farář
ne odpoč. ve Vídní, Frt. Ryaner, farář ns odpoč.
v Cerekvici; 40leté vldpp.: J. Horner, farář na
odpoč. v Ulleradorfu, F. Jenček, farář v Chotu
sicích, F. Kovařík, farář na odpoč. v Jablonné n.
0., F. Laugkramer, katecheta v Pardubicích, J.
Matějka, děkan v Č. Třebové, V. Marek, farář na
odpoč. v Rokytnici, J. Martinec, farář v Plotištích
n. L., P. A. Rotter, professor na odpoč. v Hradci
Král., J. Ráček, děkan v Horálci, J. Sebnal, bísk.
vikář v Lázních Bělobradě, Msgr. K. Vorlíček,
arciděkan v Hoře Kutné, P. Galins Ziegler, kněz
táda Kapucínského v Opočně.

Schůze městské dne 14. června.
Místaím odborům Ustřední Matice Školské povolí
se uspořádání promenádního koncertu v neděli dae
4. července t. r. dopoledne v městských sadech na

"Žižkově náměstí. — Panu dra. R. Aniogerovi, ma
Jiteli přádelny,dá ce svolení ku zřísení skladiště.
— Výkaz činnosti policejní stráže v květau t. r.
a pokladní botorosti ze dne 7. t. m. byly vaaty
Da vědomí. — Panu Josefu Pilaáčkovi, o. a k.



«dvor. tovérn'ku, povolí se zříditi byt pro kočího
v nádvoří továrním v Pospíšilově třídě. — C. k.
mistodržitelství předloží se ku připojení doložky
schvalovací listina o nadaci, zařízené městem
Hradcem Králové ve prospěch spolku „Obecná
kuchyně“ na paměť jubilea G60letého panování
J. V. císaře a krále, dále změny jatečního řádu
obecním výborem dne 17. března t. r. usnesené a
tarif jatečních poplatků dne 6 dnbna t. r. městským
zastupitelstvem definitivně navržený. — Podejí se
petice na příslošná místa za rozdělení a novou
úpravu vlakových pošt na tratích drah, probtha
jicích král. České, ve smyslu žádosti spolku c. k.
poštovních úředníků se sídlem v Praze. — K žá
dosti fy. J. Katechoer a syn za udělení povolení
k užívání tovární budovy 8e sdělí, že nelze tak
učiniti, dokud nezřídí kol továrního pozemku svého
příslušný plot « chodníky s nasypávkou. — Panu
Emilu Pravdovi, pilofkáři, dá se povolení k oby
vání domu v biocku VÍL v Karlové třídě, až do
kozčeny budou veškeré práce ovnitř novostevby
— Žádosti p. Josefa Rohlíčka za povolení stavby
obytného domku na parc. 134-2 v Pospíšilové tf.
a pp. manž. Václava a Žofie Holečkových zu pc
volení stavby dvoupatrovébo domu oa parc. Č.
184-30 v Čelakovského třídě se vyhoví.

Na katolický sjezd darovali: Katol.
spolek v Králové Dvoře 25 K, Katol spolek v Tře
bechovicích 15 K. — Vld. duchovenstvo vikariátu
Vrchlabakéhbo 103 K; — vld. duchovenstvo
vikariáta Králického 101 K (vedp. vikář
Hlavsa 12 K; vldp. děkan Poláček 10 K; po
5 K vidpp: Brix. Morávek, Kubek, Hubálek,
Havla, Augustin; p: 4 K vldpp.: Selichar, Radouš,
Pícha; po 3 K vldpp.: Zukrigl. Chvojka, Jirsa,
Vích ; po 2 K vldpp.: Kubeš, Světelský, Zavřel,
Lankaš, Tauchman, Smíšek, Gottvald" Sorm, Pre
cbázka, Kočí, Wascbiczek; po 1 K dpp.: Kos-l,
Dovrtěl, Bičiště) — Vsdp. vikář a děkan Frant.
Vacek v Čes. Budějosicích — druhý dar -- 4 K,
vadp. kanovník M. Veselý v Č. Budějovicích 2 K;
p. Alfr. Salich v Poděbradech 25 K. Zaplať Bůh! —
Chybí ještě příspěvkyz 7 vikariátů, Vadp.biskup.
vikáře, kteří dosud ve svých traktech sbírku
nevykonali,snažné prosíme, aby tak dobro
tivé co nejdříve v zájmu dobré věci učinili cir
culando sběracím archbem. Jiný způsob
-- dle nabyté zkušenosti — setkává sa 8nezdarem
sbírky. Prosime. aby příspěvky pro ušetření porta
zasílány byly cheky č. 1701, znějícími na jméno
„Antonín Hrubý v Hradci Králové“.
Cbeky ty zašle na požádání Biskupská kniktiskárna
aneb Přípravný komitét ejezdový. Spolu snažně
prosíme, aby chekem č. 1701 zasílány byly obnosy
jen na sjezd a nebylochekem tím ani tiskárně
ani komukoli jinému placeno; vzoikajíť nám jiaak
nesnáze veliké v účtování.

Městský park v plmé kráse. Ku jar
nímu vysázení městského parku bylo použito přes
30000 macešek nejlepších druhů. kterými se nej
novější specielní kultury mohou honositi. Soulad
růsuých barev Činí velkolepý dojem a zvláště zá
boy vysázené tulipány 8 maceškami vynikaly nc
zvyklou nádberou. Sméle můžeme konetatovati, že
tak vkusué a vzorné vysázení v Hradci Králové
doposud provedeno nebylo, a že městské pady na
„Žižkově“ mohou konkurovati se sady největších
měst. Nastává doba, kdy jarní výzdoba již učiní
místo ohoivým pelargoniím, které se loňského roku
těšily veliké oblibě obecenstva. Všecka čest píli
a vzácné odborné znalosti p. zahradníka Valeňe!
Zásložná horlivost členů okrašlujícího spolku nyví
sklízí ntěšené ovoce.

Na vzdělání českých dítek dolmo
rakonských v jazykumateřskémpřispělv dabnu
1909 spolku „Komenský“ vo Vídni III.-3 Strob
gasse 45, který vydržuje 3 obecné školy, školu
pokračovací pro nčně o 3 odděleních, 2 opatrovny
a 6 škol jazykových o 14 odděleních, politický
okres Hradec Králové: Hradec Král.: Všeobecná
úvěrní společnost 20 K, prof. Rejthárek 1 K,
Českoslovanská obchodnická beseda 5 K. Ústřední
svaz obchodních a průmysl. stízenců v Rakousku,
skupina Hradec Král. 5 K, Beseda 10 K, „Sokol“
5 K, Okresní výbor 1COK, Dr. Fr. Reyl 1K.—
Hradec Král. Nový: Skupina dřevodělníků 6 K,
Loutkové divadlo „Sokola“ 2 K, Všeodborový spo
lek dělnický 25 22 K (sbírka mezi členy). — Hrá
dek: Jednota „Ttebízský“ 250 K. — Nechanice:
Včelařeký spolek 6 K. — Třesovice: Hospodářská
čtenářská beseda „Palacký“ 318 K.

Velkáceloroční zkouška hudebního
ústavu JN. Nepeřeméhe odbývá se v sobotu
dne 26. června 1 ve dvoraně Adalbertina. Za
-čátek o 4. hod. odpoledne.

$+Jam Dvořák. V Úpici semřel dne 15.
t. m. po krátké nemoci zasloutilý biskapský notář,
vikariátní sekretář a děkan Jan Dvořák; zemřel
-seopatřen jsa ov.svátostmi u věku68 let. Zesnulý
narodil se dne 29. srpna r. 1841 v Dodtikovci,
vysvěcen byl r. 1868. Pohřeb konal se včera o
10. hod, dopolední na břbitov av. Ladmily v Úpici.
Báh dej věrnému služebníku svému věčnou slast!

Českým křesť. obchodníkům na u
vášonem. Vracínb se poznovu k lokáloe v mi
mulém čísle uveřejněné pod hořejším nápisem,

-abychom uvedli na pravou míru acela nesprávné
výklady té lokálky. Naše zásadní stanovisko v ho

. antisemitismu je scela jasné tím, že

na rozdíl od jiných „vlasteneckých listů“ nepřijí
máme ze zásady žádného inserátu od židovských
obchodníků a že již na pa'náctý rok důsledně a
vytrvale chráníme křest, obchodnictvo před nebez
pečnou židovskou soutěží Pracojeme ve 8vém
listě o to, aby náš lid we bospodářsky vymanil
z cizíbo objetí, protože cizáci za peníze, jimiž je
ve svojí zaslepenosti zahrnoje náš lid, ještě si dc
volují pustý posměch z našich národnostních soab
a náboženských citů. Víme však také, že 80 pru
nic nenapraví pouhými hesly, ale že se mnoho do
káže hoaževnatou vytrvalostí. vždy bdělou opatr
ností a solidností našich křesťanskýchobchodníků;
proto časem na tuto okolnost poukazujeme, aniž
bychom chtěli voášeti zmatek v naši národní své
p:mocnou akci. Horujeme pro očistu národního
života 8 proto stojíme v otevřeném a nesmířite.
ném boji proti straně pokrokové, jelikož tato po
skytuje zcela zbytečně 8 pokořající úlisností 0
chranný štít ž.dovatvu, které samo má tolik pro
středků obranných po ruce, že není ani třeba, aby
„Dejlepší český člověk“ jezdil po Čechách a pro
blašoval křesťany za hlupce — Na dotazy, zda
lokálka týkala se obchodnictva bradeckého, odpu
vídám=: byla přece umístěna v různých zprávách
(uikoli v místních.) Jiš počátek lokálky, netýkající
se obchodníků, nasnačuje, če nám šlo okritiku ne
nálešilých zjevů v penéšním světě českém vůbec. A
tak byla lokálka upozorněním povšecnným, adres
sovaným ohchodnictvu křesťanskému a vikoli jíz
livcům židovským, kteří prý ihned překrouceným
výkludem teadeoce těch řádků začali uváděti ně
které naše Čtenáře vomyl. Na odpor nepravdivým
výkladům pravíme tolik, že, kdyby poměrně všude
v Čecbách křestavští obchodníci tak čile a obezřele
si vedli jako královébradečtí, byl by postup proti
útlaku semitského kapitalismu v našem národě ů
«pěšnější.

Nedělní průvod Božítělový vedl za
veliké účaati věřících vadp. gen. vikář dr. Alois
Frýdek za četné assistence, při čemž krásné zpěvy
provedli pp. boboslovci. Po návratu do cbrámu
udělepn“ požehnání.

Nekalá mová výprava proti jepti
čkám. Zdejší pokrokáři podnikají už dlouhou
dobu soustavné ú oky proti školským sestrám, ne
štítíce se při známé noblesse pokrokového tábora
žádného prostředku k zákořnému aníž-ní řeholních
učitelek. Když pokrokářstva bylo zřejmě dokázáno,
jaké kříklavé lži šířil pokrokářský tisk o kval fi
kaci škol. gester, hledali útočníci zámiaku k tu
pení jiného rázu. A tak řada nepoctivých útoků
rozmnožena posledně výpadem „Ratibora“ a „Osvěty
lida“, oblašujícím domnělé ztýrani jedné žačky ře
holní učitel<ou. „Ratibor“ zároveň projevuje starost,
zda „Obaova" ten případ bezohledné pokárá. Od
povídáme, že bychom pokárali ibned, kdyby se
denunciace „Ratibora“ sakládala na pravdě. Po
drsé denunciaci „Ratibora“ nastalo úřední šetření,
ješ sami vítáme; výsledek tohošetření totiš nejlépe
dokáše, jak umí pokrokářský tisk lhát, překrucovat
a farisejsky kárat. Vědouce zcela určité, že bude
odkrytu „pravdomluvnost“ pokrokářů v pravé po
době, nepředbítáme ničím výsledku šetření, aby
se nezdálo, že máme néjakou důvodnou obava. Po
skoncování té záležitosti však promlavíme šíře.

Opatevice m. L. Důstojně oslavil se i u
nás svátek „BožíhoTěia.“ Čtvero oltářů květinami
a obrazy vyzdobeno bylo, jako kdyby je vymalc
val. Dojem celé slavnosti ovšem velice ruší lámání
máéjů,jakmile průvod se hne od oltáře a pak tou
lání se mimo průvod. Trapně také působilo, že
družičky neměly, kdo hy je vedl; byly by snad
chodily jako bludné ovečky, kdyby se jich v roz
bodném okamžiku neojaly pí Bašová a slč. Don
balová. Čest budiž těmto dámámza jejich ochotu.
Spasitelovo: „Cokoliv jste učinili jednomu z nej
menších těchto, mně jste ačinili“ budiž jim odplu
tou! Hovněž čest a pochvala náleží sboru hasič
skému, že zase ko'porativně průvodu 8e sáčastnil.
Ovšem některým pokrokovcům to bylo solí v očích.
Proto také čimli nejapné poznámky a vyhrůžky
některým členům, což zase jest nejvýraznější znám
kou moderních osvícenců. Jak vše nejde dle jejich
gusta, hned jen pokořit a zdeptat! Bude prý abor
vyloučen od Ústřední Jednoty, jak se sůčastní! —
Pomalu, pomala, pánové. To by muselo býti vy
loučeno více než přes polovici všech sborů hasič
ských; mnozí i na našem okrese a pardubský dvoj
násobné, poněvadě se súčastnil i o „Boším Těle“,
i vneděli následující. Některým je tato účast hasič
stva na průvodu aNejavětějším „panáčkováním“, jako
Dapř. p. učiteli Hálovi. Milý pane učiteli, naši hasiči
se súčastňojí průvodu s Nejsvětější Svátosti Oltářní
rádi; vědí, proč tak činí, že uctívají tím B ha, a
lid je za to obválí. „Panáčkování“ však, p učiteli
Hálo, je něco jiného. Učitelské noviny stále vy
bísejí, aby se pp. učitelé varhanictví vsdávali. A
kdo tak nečiní, to je p. učitel Hála. Jestliže, p
učiteli, máte oslavu činénou Bohu (atou je ihraní
na varhany |) za „panáčkování“, pak je vaše „pa
náčkování“ se varhanami v polepšovně „panáčko
váním“ ještě větším. Moudré napomenutí: „Máš-li
máslo na blavě, na sluníčko nelez!“

Čermilev. Tato neděli dne 20. £ m. koná
naše katolická jedaota spolkovou echůsi, na níž
bude přednášeti dp. J. Sahule s Hradce Králové
na thema: Poměr víry k života veřejnému. Začá
tek o 3 bod. odpoledne.

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořileji

Dobdan|leliobar
knihkupectví
nakladatelství
závod budební

antikvariát

v EXradociKrálové.
Zal. r. 1808.

% Pardabie. V sobotu dne 19.a v neděli
dne 20. t. m. bude uspořádána ve prospěch „Ustř.

šinkách.“ V sobotu večer bude při slavnostním
osvětlení znamenitý koncert na náměstí, bude pro
nesena slavnostní řeč a v neděli odpol. alavnost
na „O'šinkách“ s programem cenným a bohatým.
Čtenáře svoje z města i venkova žádáme, aby
sami v nejhojnějším počtu se ke slavnosti dostavili
a usilovně agitovali, aby se „Matičce“ dostaio vy
datné podpory v době, kde ji očekávají tak veliké
úkoly: zachraňovat národu v Č+chách českou mlá
dež. — Pozvány k účastí na národní slavoosti
všecky spolky, také katolické. Jak rádi přispějeme
svojí hřivoou! Pozvání katolických jednot nelíbilo
Be však zdejšímu „Sokolu“. Na zdvořilé pozvání
odpověděl, 1. že Be nedostaví v kroji. Sokolské
jednoty malebným krojem vždycky zvyšovaly lesk
slavností národních. Což se už za svůj kroj stydí
anebo by bo zneuctily, či je bo Škoda pro lidovou
slavnost a nechají si jej až do „lepší společnosti 7“
2. Odpověděl „Sokol“, že se súčastní výhradně
8 podmínkou, nebudou-li zvány spolky protichůdné
— veteránský a katolické. Ž> námi katolíky ps
brdl „Sokol“, naprosto se nedivíme při nynějším
Nobrkomanda.“ My se súčastníme přece a počtem
hojným a vynabradíme „Matičce“ to, co ušetří
Sokolíci. Podivně však snáší se 8 humanitou stále
do světa vytrubovanon, když odmítají také vete
rány, spolek to čistě podpůrný, humánní. Což na
komaado ze „Sokola“ už nesmějí se vzájemné pod
porovati lidé české krve, českého cítění a ne
smějí přispět hřivnou na oltář vlasti?

Pardubský „Sekol“ usnesl se v jedné
z posledních schůzí na tom, že katolický kočz
nesmí býti přijat za člena jednoty. Jsme ovšem
daleci touhy, státi se apolučleny některých nyněj
ších Sokolíků. Ale jako jedaalo se „Osvětě lida“
o to, kdo napsa! do našeho listu zorávuo členské
schůzi „Budče pardubské“, konané v Opatovicích
n. L. dne 27. května t. r., nebude nám zajisté
tatáž zazlívati otázku, kdo měl lví podíl na usne
sení „Sokola“. Pan JUDr. Lipčík ví o tom nej
lépe, kdo to byl. Pan doktor je vůbec „velikým
přítelem“ katolického náboženství. Připomínáme
však jemu i ctěné jednotě „Sokol“ výrok Harlíč
kův o vlasteneckém dachu katolického ducho
venstva: „Známá věc je, še naše duchovenstvo
katolické bylo vždycky nejhlavnější silou českého
vlastenectví, ba může se zrovna říci bez pochyb
nosti, že vlastně duchovenstvo katolické bylo po
čátkem a zakladatelem celóbo našeho vlastenectví.
Největší část těch pokroků, které náš národní
jazyk v životě vzdělanějších tříd učinil, jest jiatě
zásluhou duchovenstva.“ (Tob. Polit. sp. III. 916)
K tomu přidáváme, že mezi zakladateli a členy
jednot sokolských byli přemnosí kněží katoličtí.
Nechť si pan dr. Lipěík neobtěžoje nabléjnouti do
členských seznamů jednot sokolských po Čechách
od dob řFůigaerovýcha Tyršových! Což se „Sokol“
pardubský boji, že by jeden kněz celý sb>r „pře
táhl“ do tábora „klerikálotho“? Tak málo 8: dů
věřaje? To byli Fiigaer a Tyrš jiní chlapíci!

Sehůze katol. zomědělců vBokytně
a Parduble. Dne 13. června uspořádaloSdru
žení čes. katol. zemědělců spolkovou schůzi u nás
v Rokytně. Jako referent vyslán byl p. V. Šťastný
s Praby. Sobůzeza obrovské účasti obojího pohlaví
(nejméně z 10 vesnic) zahájena zvoleným předse
dou p. Frant. Kamenickým z Chvojence. Nato p.
řečník probírá bolesti a potřeby všech stavů venk.
lidu, při čemž často odměňová: jest blačným po
tleskem. Poukazuje na urpatoý boj proti „kler.ká
lům“ a na soahy pokrokového učitelstva o vylou
čení náboženství ze Skoly a dokládá, že vážíme si
všech poctivých učitelů, kteří mládež naši nábo
Šensky a mravně vychovávají. Zato však kárá ty,
kteří pod jakoukoli rouškou náboženství slehčají.
To se nemile dotýkalo přítomného pokrokorého
pana říd. učitele Donáta z Chvojence, který ihned
po ukončení řeči vyžádal si slovo a poukazoval,



že on, jako vychovatel mládeže cítí se povinným
čest učitelstva obhájiti. Z počátku slaďounce, čím
dále ostřeji vyvracel důvody řečníkovy podlesvého
obvyklého způsobu a obracel stále jakobyprosebný
zrak na přítomné ženy, které mu věak žádného
souhlasu neprojevily, naopak jiš během řeči jeho
evou movoli hlasitě dávaly na jevo. Když p. Šťastný
veškeré výtky jeho za všeobecného souhlasu odra
sil, rosproudila se čilá debata, při víš vystřídala
se celá řada řečníků ge strany agrární. Zvláště
směšným byl dotaz jakéhosi p. Hlavatého z Chvo
jence o volbách vPraze, kterého p. řečníkza vše
obecné veselosti řádně usadil. Nato přihlásil se
ke slovu p Pánek z Cbotče, který slušně vytýkal
netečnost k roloickým družstvům a podotýkal, že
sám jest tělem i duší agrárním stoupencem, ale ne
mile nese pusté štvaní proti náboženství a žádal
řečníka, aby mu vysvětlil, kdo je to onen Machar,
který tak drze proti náboženství vystupovat 56 0
aměluje, a citoval z jakéhosi listu jeho výrok o
náboženství a škole, začež sklidil ode všech našich
stoupenců salvu potlesku. Všem bylo nápadné, že
p. řídící z Chvojence nu vývody řečníkovy, še
Macbar protloubl se studiemi blavně pomocí kněž
ských nadací, zůstal bozky zticba, jakož i jeho
stoupenci a tím pravdu slov řečníkových potvrdili.
Ke konci debaty přišel ješíč jednou se zvláštní
chytristikou pan řídící, že pana řečníka zná, po
něvadž prý kdysi spolu bouchali do klerikálů. Když
se pan Štastný proti jebo tvrzení obražoval, nen
utával jej v řeči přerušovati a překřikovati, tak če

v mezi Blušnoati a neskákal drahéma do řeči. Pro
tože i jeho stoupenci vzadu začali dělati povyk a
stoupenci strany naší hlučně se proti tomu ohra
žovali, ukončil již po 7. hodině předseda schůzi.
P. řídícímo asi dlouho bude zníti v uších blučné
„banba — styďte se“ atd., čehož ae mu dostalo
jako díků při jeho odchodu za jeho štvavé vystu
pování vůči řečníkovi a vůbec proti nám katolíkům.
Vystoupením jehu bylo však přesvědčení naše jen
utvrzeno, acelé hnutí, které se v okolí našem budí,
posíleno. Jen několik takových schůzí a těch „čer
ných“ tady na Pardubsku přibude!

Machkariáda v Heřlcích. „Básník
Machar“ — jak své Čtenáře v posledním čísle o
této světoborné události poučaje „Hořický Obzor“
— „pořádá po zemích koruny české přednášky o
antice a křesťanství. Zemská školní rada na Moravě
vydala proto ferman, že žáci středních škol a
učitel. ústavů se nesmí sáčastnit těchto přednášek,
poněvadž tyto ohrožují nábožensko-mravní výchovu.
K tomu správně dokládá „Národ“: „Což — pro
bohy domnívé se zem. škol. rada, že lze postup
moderních myšlenek zastaviti na praba středních
škol?“ Ostatně podobné zákasy mají účinek právě
opačný. Před nedávnem zrazoval učitel nábožen
ství v Hořicích šákyním četbu knížek Macbaro
vých. A výsledek? Nikdy nešly knížky Macharovy,
které se po městě daly sehnat, mezi děvčaty tak
z ruky do ruky, jako potom. Učinil tedy pan
katecheta ©Macharovi nejúčinnější reklamu.“ —
K této správě „Hořického Obzoru“ musime dodati,
še neví úplná ani správná, protože hlavní věc tu
ecbásí. Neboť reklama Macbarovi nedělá zde zmí
něný katecheta dívčí školy, nýbrž jisté paní, která
učí v obchodní a pokračovací Škole dívčí, kteráž
opravdu v obou školách svého „blahodárného“ pů
sobení snaží se zlákat a sehnat kde kterou stu
dentku ku čtení knih Macharových jako na př.
„Magdaleny“,„Jedu s Judey“, „Říma“. Proč je tato
paní tak nadšenou vyznavačkou „syna Heliova“,
opravdu není těžko uhodnouti, Jako totiž „syn
Heliův“ Machar na studiích byl vydržován kněž
skými penězi, tak i muš zmíněné paní vystudoval
s kněšských peněz — jako „syn Heliův“ Machar
domohl se svého nynějšího postavení sa podpory
a protekce „klerikaloí“, tak i muž i zmíněná paní
Bama svému postavení mají co děkovati podpoře
a protekci klerikální. Odtud to vzájemné sblížení
duchů — vždyť již staré přísloví praví: „Stejný
ze stejného 80 těší.“ A před touto ušlechtilou a
„lidumilnou“ Čípností zmíněné paní varovel kate
cheta žákyně měšť. školy dívčí, aby, až vstoupí
některé z nich do té neb oné úkoly, v nichž smí
něná paní působí, již předem ji znaly. Že v tom
emyslu bylo upozornění katechety míněno, vysvítá
z toho, že dotyčná paní za několik dol potom
došla si k p. řiditeli školy, v níž katecheta učí, se
žádostí, aby řiditel domluvil katechetovi, by o ní,

Janko nadšené ctitelkyni a vyznavačcesyna „Heova“, katecheta v promluvách vých k žákyním
8e nezmiňoval, ježto ony o tom pak doma vy
pravojí a starší jejich seatry, které navštěvují školu
obchodní anebo pokrač. dívčí, o tom slyší a pak

By ve školách těcb na vi její poslocbačky takvně a nedůvěřivě zahlíšejí, tak že tím trpí její
„Vážnost“ a „blabodárné působení.“ (A což vážnost
katechety přehnaným velebením rouhače Machera
stoupá7) Tak se vóz má dle pravdy a skuteč
nosti s tou reklamou katechety Macharovi činěnou.
O tom, sdali „pikdy nedly knížky Macbarovy, které

seA městě daly sehoat (jaká zbytečné prácelVšdyť pí. Sehnalová jich má sama doat), mezi dév
čaty s roky doraky jako nikdy před tím“, o tomto
tvrzení „Hoř. Obzoru“ nedá se nie určitého zjistiti.
Ale to jest fabtom sjištěné a nevyvratitelné, že
nedávno kolovals po Hořicích senasční a překva
pojící zvěst, že několik žákyň z obchod. ipokrač.
průmysl. dkoly dívčí „Vesay“ a několik jioých

žákyň bledaly na rychlo rady a pomoci u někte
ch lékařů a moohé z ních se docela prý uchý

lIné radu k některým „zkoušeným babičkám“nařikajíce a lamentujíce, že se prý drobet „přiotrá
vily“ (jakým jedem?), aby jim byl rychle přede
pšán nějaký protijed! A u jedné ge prý docela
zjistilo, Že veškerá pomoc tu marna — a tu si
mladistvá, sotva 16letá ohnivá milovnice koib Ma
charových povzsdychla: „Iou, jakáž pomoc— když
uč to nejde změnit a zamezit, kéž byto jen aspoň
byla holčičkal“ Z toho pak následoval veliký
„poprask“ mezi některými tatíky městskými. Ajak
by také ne — oni by si přáli až dosmrti zůstat
svobodomyslnými, věčně věkův „mladými“ — a
ta máš — protikřesťanský jed jim to najednou
shatí — mají stát se tak předčasně starými — a
k tomu ještě „nezákonnitými“ dědečky! — Dva stu
denti byli v těchto dnech ze školy vyloučení a
dvě dívky ujely zatím z Hořic, jedna prý na
venek k příbuzným a jedna do Prahy. Ostatní
čekají s resigaací věcí příštích. Z toho vidět
opravdu, jak „Národ“ piše a „Hoř. Obzor“ s gu
stem jemu vrozeným opienje: „Což — pro boby
— domnívá 8e, že lze postup moderních myšlenek
sastaviti na prahu středních škol?" Ba nelze a
nezastaví ho, jak toto faktam pádný, do očí bijící
důkaz dává — nezastaví ho, tento postap moder
ních, antických a pohanských myšlenek na prahu
střed. škol ani sto fermanů a uezastaví bo nejen
na prahu střed. škol, ale už ne ani na prabu škol
měšť., čehož doklad máme v jednom nedalekém,
krajském městě, kde o jedné žákyní v měšť. škole
zjištěno, že je ož několikátý měsíc „v jiném stavu“,
a zjištěno, že ji do „toho stavu“ přivedli „muder
ními“ myšlenkami nadcbnatí pokrokáři tobo města.
A že i u nás „moderní“ pokrok se vzmábá, vy
svítá z vylíčených událostí a vysvítá i ze slov
učeného a moudrého, svobodomysicého patricia
sdejšího (po anticku řečeno — pozn. red.), jená
se příležitostně vyjadruje: „Což zde u nás —je
všecko pokroku milovné — a zvláště ta mládež —
jak jinošská tak i už dívčí — na obchodní škole
dívky jsou už všecky pokrokářky a co nevidět
budou jimi také i na prům. pokrač. škole dívčí
ve „Vesně“.

Katolický sjezd v Čes. Skalici. Dle
projeveného přání na lonském ajesdu katolického
lidu v Dobrušce, aby letošní krajinský sjezd kato
lického lidu konán byl v Čes. Skalici, sdělujeme,
že tento sjezd konán bude v veděli dne 4 Čer
vence 1909. Letáky, programy atd. se již roze
ellají. Zájem o teato sjezd jest tak mobutný, že
slibuje den tento, státi se velkým svátkem a
upřímným projevem katolického lidu nejširšího
okolí, bude důkazem, že národ český chová v sobě
dosud to jádro, jež zasadili do srdcí českého lidu
v dávných dobách osvícení mužové, a že doba
času u nás nic nezměnila na věrnosti k tomu, 00
našim předkům bylo svaté. Kdo pravý a upřímný
Čech, neochvějně věrný katolík, nechť všichni 86
súčastní tohoto velkého svátku a doplal počet
armády, která vytrvale hájí budovu samým Kristem
postavenou — víra v Boha! Pročež budiž po širém
okolí heslem: Dne 4. července 1909 v České
Skalící na sbledanoa| Zde promlaví k vám pan
Vojtěch hrabě Sternberg, vdp. Dr. Radof Horský
s vidp. P. Jemelka. Jelikož se chystá návštěva
co největší, jest výbodno zajistiti si předem vatu
penky, které v předprodeji na požádání sašlou 8e
bromadně po 30 hal. Proto, kam by 8oad nedopa
třením program 86 nedostal, možno 8e o něj pí
semně přiblásiti. Dopisy a žádosti o vstupenky
zasílány buďtež na adresu: Josef Brandejs, okresní
důvěrník katol. orgapisace v České Sza'ici.

Agrární schůze v Úplel. V nedělidne
13. t. m. konala agrární strana dopol. u nás ma
pifestační schůzi, v níž se referovalo o starobaím
a invalidním pojištování. Přednášel p. Fr. Holanec.
Učastníků bylo jen ke stu. A ještě mezi nimi
byla agrárníků menšina. Předseda p. Vít ze Rtyné
bned pří začátku vytkl tuto slabou účast. Holanec
se přimlouval, aby i rolník a živnostoík byl ú
časten pojištění. Soc. dem. Zych vytkl Holancovi,
že agrární strana původně byla proti tomu poji
štění. Dr. Falk pravil, že acbraluje pouze pojištění
dělnictva. Prý předloba pro pojištění roloiotva a
šivnostnictva jest málo propracována. Nasval ji
smetkem. Nejdřív pánové agrární strana strbali a
pak si vzájemně gratulovali. Dr. Falk chválil Ho
lance, že je pokrokový. Věříme. Vědyť až volba
Holancova dále se tak pokrolkově, až lidé žasli.

Nový Bydšov. Dne 11. června konal se
zde pobřeb vedp. Jos. Šrámka, bisk. vikáře a dě
kana novobydžovekého, sa obrovské účasti všech
místních korpořací, osadníků, učitelstva celého
okresu a školní mládeže. Pohřební obřady vykonal
vedp. Msgre Dr. Aotonín Brychta, sídelní kanov
ník s Hradce Král, sa assistence vadpp. č. kanov=
níka Kutschera, probošta Biera, vadpp. vikařů
Sebnala, Pospíšila, Krátkého a 60 diecésních kněží.
Nad rakví promluvil vdp. Frant. Matouš, farář s
Bystrce. U hrobu pak se zemřelým se ros.oačil
a účastníkům pobřba poděkoval dp. Jos. Šmejkal.

Krajinská org. „Stranykatolického
Mdu v Čechách“ říšského volebníhookresu 6.
43. (Nové Město o. M, Opočnoa Náchod) odbývá
v neděli dne 27. června t. r. IV. krajinský sjezd
v Bystrém u Nov. Města n. M. Pořad slavnosti:
Dopoledne: O půl 10, hod. průvod kotl. organu,

od kaple sv. Jana do farního chrámu Páně na
slavné Služby Boží. Odpoledne: 1. O 1. hod. nví
tání a seřadění účastníků u památného kříže na
silnici novoměstské, 2. Průvod s hadbou na tábo
řišté. 3. O půl 2. hod.: a) Zahájení ejezdu kraj.
důvěrníkem; b) formalia; ©) „O natnosti organi
sace katolíků“, promlaví sael. uč. p. J. Jelínek
s Břevnova; d) „O oynější politické eřtuaci“, pro
mloví náš říé. posl. p. dr. Rui. Horský. 4. Po tá
bora lidu lidová zábava, při níž koncert chvalně
snáémé kapely bysteraké, řízením kapelníka pana
Hartmana. Vstupné do koncertu: u pokladny 30 b,
v předprodeji 20 h. V případa nepříznivého po
časí budou o 3. hod. veřejné sobůze v místních
hostincích. Veler o půl 9. hod. věneček místní
katol. organisace. Mládeži se doporučuje použití
národních krojů. K hojné účasti uctivě sve Výk.
výbor kraj. organisace č. 43. Výbor místa katol.
organ. v Bystrém, Bližší pokyay obdrží bratři dů
věrníci při příchodu do Bystréh>. — Po táboru se
odbýváporada důvěrníků a delegátů. — Předprodej
vstupenek obstarávají důvěrníci strany. — Účast
níci, kteří ořijedou povozy, budou míti o ubytování
povozů postaráno, je nutno však předem poslati
písemné sdělení na místního důvérníka v Bystrém.
— Obědy lze u téhož objeduati na 2 dny předem
zaslaným obnosem 60 hal. (pro jednotlivý oběd lze
zaslati v pošt. známkách). Všecky dotazy a in
formace sjezdu ve týkající baďtež zasílány na míst.
důvěrníka br. Jana Roubala, tkalcovství a zasíla
teletví v Bystrém. Pro jízda drahou jsou nejbližší
koneč. stanice Nové Másto n. M.a D-obraška.

Klerikaliemms ma Chrudimsku u
umírá. Tak volá pisatel sábodlouhého článku ve
„Venkově“ ze dne II.t.m. Z celého toho článku
od začátku až do konce je zřejmo, že proihaný
pisatel má o kolečko více nebo méně, neboť si to
baed na začátku popletl; měli prý pp. řečníci
mlaviti na thema: „Proč se katolicky organisu
jeme?“ Myslíme,že každý, kdo si legitimaci jen
trochu pozorně přešetl, musel čísti takto: „Proč
se katol. organisují.“ Na tom by vlastné nezále
želo, ale pisatel podotýká dále, že oa zmínóné theina
žádný z pp. řečníků nemluvil; leč již o 6 řádků
níže píše doslovaě: Šafránek dloaho mlavil o nut
nosti zařizování katol. hospodářských spolků a
besídek. (Nuže, přemoudrá blavo, nepatřilo to
k programu ?) Pak pojal obšírný výklad o politi
cké situaci posl, V. Myslivec. (Zajisté dobré vy
svědčení od nejůhlavnějších nepřátel.) Pisateli.
nejde do hlavy, proč nepřišel p. posl. Šabata.
Pane drahý, chcete-li to věděti, račte se laskavé
pozeptati na palřičném místě. Píšete, že poslu
chačstvo řeči našich pp. bostů přijalo vážně a že
nikdo se ani neusmál; pravdu máte, vášným alo
vům rozumný člověk se nesměje. Nebýti jalových,
neslaných a nemastných frazí Hnidkových — ani
bychom se byli skutečně nezasmáli. Píšete, že
venkov byl velice málo zastoupen! Velice se mý
Jite; měl jste si lépe lidu všímati, byl byste při
šel k opačaému úsudku. Dále do přísně důvěrné
schůze dostal se „zlý duch“ Chradimska Honídek
8 p. Štěpánkem, Polákem a ještě dvéma agrárníky.
Kdybychom si byli tak přísně počínali, byli by
chum vám, páni drazí, jednodašo uzázeli dvéte;
ale žejstne chtěli, abyste se také nějaké té „blou
posti“ od aás přiučili, tedy jSino vás tam nechali.
Zmínka o větrných mlýnech nejlépe se hodí na
jmenované pány Hoidka, Štěpánka a jak se všichai
jmenovali, nebot zmizei skotečně, jako když je
vítr odfoukne, Ke konci pak podotýká pisatel, že
jsme Bi avoji vlastal scbázi rozbili tím, žd jsme
začali zpívat bymnu „Kde domov můj.“ Mal snad
p. předseje scbůte poděkovat egr. vetřelcům za
jejich účast? Schůze, která trva dle Lyrzeni Sa
mého pisatele oné stati plných pět hodia, pomůže
8e považovati za rozbitou. Dějí se již věru divné
věci v tom našem Rekoasku; v tom s vámi úplač
souhlasíme. A čeho se ješté dočkáme? [ tuto v
tázku si klademe. Dočkali jsme 80 již toho, že
Vatol. kočs aníží se tak, že de volfo tam, kauz
ho nikdo | nezval; bylo docela snad i jeho.
zbožné přání katol. schůzi poškodit, ději se již.
divoó věci věra. Katsl kněz zabazuje kolárek a
zase jej bere dle potřeby, jak agrární kars toho
vyžaduje. A nyní ještě slovíčko agrárním vůdcům
ne Chrudimsku: Pácové, považujete-li nás z8
mrtvola, proč so tak namabáte? Šetřte ci svoje
sdraví, máte ho beztoho málo a rozumu ješ ó
méně. Mohli byste Be třeba ocitnoutí v ústavu.
choromyslných a nedočkali byste se toho blaho
byta, který pro budoucí lidskou společnost při
pravujete. Myslíto-li, že klerikalidmus oa Chra
dimsku byl pouhou náhodou vyvolán při říšských
volbách, bylo tomu aoad také tak při volbách do
zemského sněmu, že pouhou náhodou padl a še
náhodou zase jednou vstane ješté silnější.

Potěby. Jik mohutnou organisaci má naše
oládež v celé uaší faraosti, bylo viděti o krásné
slevnosti „Božího Těla“ v Potěbách a v Bradiciob.
Mládež v nejvsornějším pořádka v počtu400 kra
čela ve čtyřatupa. Všichní upřímní katolíci, patříce
na tu mládež, blásící se noohrošené k zásadám
Kristovým, v blubokém pobnutí slzeli. Slavné
obecní zastupiteltvo kráčelo za Nejav. Svátosti.
Také oba dva sbory dobrovolných hasičů v plném
počtu se slavností jak v Potěbách tak v Bročicích
(v neděli) súčastnily. Dražiček, aypoucích kvítka
před Nejev. Svátostí, bylo třikráte vlo než jiná.
léta. Pobořel tudiž známý spasitel a dobrodinec.



lidstva z Tupadel na celé čáře. Jak se namábal —
rozbazoval Havlíčka, v němž byl potupný článek
o této krásné slavnosti! A oni ho ti klerikálové
už ani slyšeti nechtějí — dělují mu jako by vše
schválně. Je nám bo líto. — Dne 10. června po
řádali sgrárníci schůzi v Bračicích. Ale zase nepc
řídili, ač přijel prý sám Dvořák ze Sán. AŽ na
ty staré agrárníky: obchodníka v dobytku. ob
chodníka v kůžích a peří, hotovitele oděvu, p
obvodního lékafe a několik evangelíků — nikdo
jiný nepřišel. Je to k zlosti! Jak umějí někteří
„sgrárnici“, kteří třebas nemají ani čtverečný metr
pole, nadávati katolíkům, ukážeme co nejdříve a
tak poučíme, jaké má ta strana agrární „také
katolíky.“

ZČachotína u Chotěbořena adrossn
„Cepu.“ Nechci sa mnoho zabývati pro:haným
„Cepem“ a jenom krátce na urážky jeho odpovím:
Přeji těm pánům věrnost ke straně ze srdce; lží
jest, že oynější zásady strany agrární jsem vám
kdy vštěpoval, poněvadž od založení strany agrární
po tuto dobu mnohov programu se změnilo a jako
katolík ani okamžik nesměl jsem váhati ze strany
vystoupiti. Byl jsem a budu vždy agrárníkem ka
tolického smýšlení. Zásadám katolictví nikdy jsem
se nezpronevěřil. Drzou lží jest, že zemský man
dát mě dohnal ku přestoupení; předně mandát
zemský není závidění hodný— zvlášť ne katolický.
Vždyť při něm tučné žlábky jsou připraveny pro
poslance protikatolické a katolík k ainekurát ne
přiide. Mámť důkazů mnoho, že jen na snažnou
žádost stoupenců v okresu Chotěboř a Habry kan
didatury té jsem se pcdjal Jest drzou lží, že jsem
katolíky (vaším pojmenováním klerikály) za ru
šitele a nesvářitele venkova prohlašoval. Strana
agrároí byla pravou, upřímnou zastankýní nás ze
mědělců — ovšem nežli vyšlo snad první číslo
vašeho orgánu „Venkova.“ V nejbližším čísle byl
již otištěn úvodník Pavly Moudré, který achvalo
val rozinku manželskou. Program strany byl velice
slibný, ale nadobro se nyní strana od něho ucbý
lila. U Vás, paue pisateli, charakter bledati ne
mobu, poněvadž žádného nemáte a O jiný 5e ne
starejte! Též „vzor katolíka“ zbytečně mně před
pisujete; náboženství katolické dobře znám a dle
něho také se řídím. Ovšem nějaký zvláštní kato
lík, jakého Vy si představujete, nejsem. Drzou
lží jest, že jsem vysvětloval politiku katolíků jako
domáhání se kněžské moci nad lidem. Ke konci
prohlašuji, že na schůzi agrární v Čachotíně dne
9. květoa konané nemluvil jsem pro Svornost 8
mír proto, abych se udržel v hodnostech, ale proto,
že nutně potřebujeme v osadách pokoje a pak a
bychom svorně ku blahu obce pracovali. Ovšem
při nynějším štvaní vašich listů jest to věcí ne
možnou. A2 bude p. pisatel něco pro sebe anebo
pro své přátele potřebovati, nechť se přihlásí| Já
mu vybovím, ale jiným způsobem než poprvél

Jos. Adam, zemský poslanec.
Cermaná. Dne 6. října r. 1907 dán u nás

počátek organisaci mládeže a již tehdy jsme po
znali, že elavné úřady se o vás zajímají. Neschá
zeli „prý“ jsme se v místoosti, která by předpi
sům vybovovala. Konali „prý“ jsme scbůze dů
věrné a nedávali jsme žádné legitimace. Myslíme,
že se úřady přesvědčily, že konáme vše správně a
ode všebo stihání nás opustili. Tebdy bleděli uaši
pokrokářští odpůrci výbor sdrožení zastrašit, 1eČ
my jsme se nebáli. Pracovali jsme od doby té
klidné a pilně dále. Dne 13. června se konala u
nás veřejná apolková schůze adr. venk. mládeže,
na které referovati měl red. p. Josef Novák. Již
dopoledne proslýchalo se, že naše uchůze jest
úředně zakázána, k veliké radosti našich nepřátel,
ačkoliv o tom pořadatelstva nebyla dána vědomost,
a proto jsme vesele schůzi za hojného účastenství
odbývali Red. Novák co člen ústř. výboru řídil
schůzi sám a promlouval o příčinách našeho edru
tování. Mluvil o tom, kterak dítky rodičům ne
vděkem se odplácejí, ocož hlavní záslahu mají ti,
kdož se starají o uplatnění bezbožeckých zásad,
když tu přijde člen obec. výbora a jménem p.
starosty a jménem zákona (?) rozpouštěl schůzi.
Byl jsme žádostivi, jak vše dopadne, když ta
předložil písemný zákaz schůze a to proto, po
něvadž prý takové sdružení neexistuje. Zároveů
vkročili do sálu dva Četníci v plné zbroji a po
drabé jménem zákona echůzi rozpustili a jali 66
vyklízeti místnost. My okamžitě jsme svolali dů
věrnou schůzí do místoosti p. Duška, kam i 8 námi
strážci bezpečnosti se odebrali. Pan Novák pla
mennými slovy zdůraznil potřebu org. mládeže a
podotkl, že by se nedivil pozoraost: úřadů, kdy
bychom byli nějakými acarchisty. Ale katolická
mládež jest a bude oporou církve a epořádaného
státu. Skorčil avoji řeč za horlivého soublasn
všech. Poté promluvila k ženám a dívkám alč.
Jakubcová. Schůze tato sanecbala a oás hluboký
dojem. Půjdeme dále čile vpřed

Podkrkoncšským Rezhledům. Vnej
novější době vstoupil me Český trh mový Časopis
+Podkrkonošské Rozhledy.“ Nevěnovali bychom
tomuto lístku pozornosti; vidíme se váax muceni

tak učiniti po útok, který učinil oa zaslouáilousekretářku Sdrušenímládeže východočeské slečnu
Milču Kosařovou. Problašujeme, že proti tomuto
drzému výpadu, který má za účel poškoditi po
věst sl. Kosařové, nebudeme se brámiti smí sou

dem ani p polemikamiv časopisech.Konststujeme věsk, še je to aličnictví prvního

řádu, napadati nespravedlivě bezbrannou dívku!
Páni sedící v redakci P. R. velice se mýlí, jestliže
myslí, že tupením a orážkami budou kaziti pověst
našich předních mužů a žen. Jsme zvyklí na po
dobné výpady nepřátelských ubohých Iístečků,
které nemožno jinak nazvati než továrnami na
mrzačení lidských mozků, a je to vždy svědectvím,
že napadený je opravdu horlivým šiřitelem katol,
organisace. Ujišťajeme, že slečnina dobrou pověst
mezi naším lidem jste nikterak nepoškodili a že
slečna bude i nadále pracovati na poli organisač
ním. Pokládáme se za příliš povznešené na další
vaše útoky a nové lži odpovídati a problašujeme,
že vás budeme jakožto bezvýznamný lísteček igno
rovati. — Sekretariát mládeže východočeské.

UMĚL PŘEDMĚTY A OBRAZY

RNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

8 východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
v Fradoci E rálové. 8(Založeno r. 1862).

Novéjísdní řády.©

Různé zprávy.
»OBNOVU« V PRAZE

dostatiIsev knihkupecivíp.FrantiškaHovorky
vŽitnéulici a vprodejinovin p. M Vlčkana

Příkopech.

Belharský král Ferdinand ma Ve
lehradě. O slavnosti Božího Těla zavítal na
p-sv. Velehrad král Bulharů Ferdinand s násled
níkem Borisem a jak se sám vyjádřil, připutoval
„k hrobce sv. Methods a k sídlu společných apo
štolů slovanských, aby obnovené carství (bulharské),
jak si toho přeje všechen lid bulharský, obnovilo
své styky s cyrilomethodějským Velebradem“,
středem Velké Moravy. Král Ferdioand s modli
tební knihou v race odebrav se 8 Borisem do
chrámu Páně, obcovel službám Božím a přidruživ
se prostě k lidu, účastnil se průvodu. Návštěva
krále Bulbarů neměla jiného významu a účelu než
koltarní a historický. Když nyní po půltisíci roků
Bulharsko ge závislosti turecké bylo vyvoluěno,
uznal car Ferdinand křesťanskoupovinnost, čest a
díky Bohu vzdáti na posv. Velehradě za vysvo
bození toto.

Německá kunitara v Africe. Britský
konsul Douglas Young líčí ve své právě vydané
výroční zprávě hrůzovládu Němců v jihozápadní
némecké Africe. Yonog odhaduje počet domorodců,
pobitých v povstání Hererů r. 1905 až 1906, při
nejmenším na 120.000. V tomto počta jsou zahr
naty i povražděné ženy a děti. V roce, uzavřeném
dne 7 březoa 1907, podlehlo prý v německé jiho
západní Africe válce, moru a hladu 75.000 čer
nochů (mužů, žen a dětí). V německých řadách
padlo jen 11 Evropanů a 80 domorodých vojáků.
Válka s Herery měla za následek dalekosáhlé zni
čení movitého i nemovitého majetku, zpustošení
pozemků, bladomor, nemoci a nesmírnou úmrinost
mezi dětmi. Některé domorodé kmeny byly z po
lovice vyhubeny, některé byly skoro vůbec vy
hlazeny.

Proti elkámům. Minulý týden ve schůzi
zem. výboru království Českého podal člen zem.
výbora dr. Werunský zprávu o četných peticích
snému podaných, v nichž obsaženy jsou žádosti sa
opatření proti cikánům, a poukázal na to, še nut
no především, aby zjištěna byla početnost cikánů,
příslošných do obce některé v král. českém a uby
za účelem řádné evidence cikánů získána byla
potřebná data. K návrha referenta usneseno všem
okresním výborům zaslati obéšník s nařízením,
aby vyšstřily okolnosti v něm smíněné a pro ú
pravu této záležitosti důležité.

Na povumesení českých měst Tech
nicko zdravotní odbor Svazu českých měst na
schůsi své dne 8. června v Praze sobválil, aby
všem městům ve Svasu sdruženým ibned rozeslány
byly odbornými referenty vypracované dotazníky
o sásobování měst vodou, kanalisace, Čistění a
osvětlování měst, měs, technických or
gánů městských

Telefon č. 17.

esthotiky
regolačaích prací a sdravotaleh

opatření městských; d.lazaíky ly mají zebrati

statiaiický materiál, jenž bude zpracován jednak
v referátech letošního sjezdu, jednak i v dalších
publikacích a pracích sekce techoicko- zdravotní.
V tomto směru může Svaz čes. měst provésti
mnoho na povznesení naších českých měst.

Stoleté jubileum strojní výroby pa
píra. „Slov. Stenograf“ upozorňuje na zajímavé
jabileom. Letošního roku oslaví století své strojoí
výroby jedna z nejdůležitějších potřeb vzdělaného
člověka, totiž papír. Není předmětu, který by se
dnes nevyráběl z papíra, počínaje od jednoduché
Škatulky na póra až do moderního obytného domu,
není na avětě věci, která by se těšila většímu roz
šíření a oblibě. Původné však neměl papír jiného
účelu nežli sloužiti ku psaní. Před vynalezením
papíra ryli a psávali na kameny olovem, slonovou
kostí neb pod.; později psalo 86 na zvířecí kůže,
kůru, palmové listy atd. Vynálezcem výroby pa
píru v dnešní podstatě jest vysoký čínský úřadník
Tachai-Lun, semřelý roku 118 po Kr. Jím vyna
lezený papír byl zhotovován ze stromové kůry,
konopí, hadrů a rybářských sítí. Arabové výrobu
zdokonalili a postupem časa v Evropě se staly různé
pronikavé změny jak ve volbě materiálu, tak i ve
výrobním postupu. Přední surovinou ovšem zůstaly
při výrobě papíru dosud hadry. Výroba nynějšího
papíru dostala se z Číny do střední Evropy okli

nili se čilí Benátčané, v-jichž rukou dlouho zůstal.
Papirníci, povolaní Karlem IV. z Italie, založili
roku 1370 papírnu v Chebu. Veliký převrat způ
sobil ve výrobě papíru stroj vynalezený Francou
zem Mikulášem Louisem Robertem a bělení chlo
rem. Původní primitivní stroj se od roku 1799
stále zdokonaloval, takže roku 1809, tedy právě
před 100 lety, se docílilo úspěchů, jež zabezpe
čily papíru cestu do celého světa následkem ohrom
né produkce a značného zlevnění.

Dražší advokáti. (»físenímministerstva
spravedlnosti zvyšuje se advokátní sazba od 1. čer
vence £. r. a to následkem zdražení bytů a po
travin a že také výlohy na advokátní kanceláře
byly zvýšeny zavedením telefonů a psacích strojů
a zdražením pracovních ail. Nynější rozdělení ta
rifá ve tři místní třídy zůstává v platnosti; avšak
všechna místa, kde jest soud, jsou nyní zařadéna
do II. třídy, čímž též všechna místa s krajskými
soudy postoupí o jednu místní třídu. Tarifaí sazby
v nejnižší cenové položce (bagatelní záležitosti)
ponechány beze změny. Žaloby nebudou ani v za
faděné nejbližší cenové položce (až do 200 K)
dražší.

Pomník českému vojína vNémecku.
V neděli 6. června odp. byl v obci Burgweinfiogu u
Řezna odhalen slavně pomník bývalého vojína od
rakouského pěšího pluku arcivévody Karla čís, 3
svobodníka Kozábka, který 23. dubna 1809 neda
leko místa, kde stojí pomník, hájil chrabře prapor
Pluku a zachránil jej, plovav Dunajem, před ne
přítelem. Vedle deputace důstojníků pěšího pluku
arcivévody Karla, jež dostavila se 8 velitelem
plakovním, sáčastnili se odbalení pomníku depu
tace důstojníků 11. bavorského pěšího pluku, zá

Se městského magistrátu a vysloužileckýchspolků.
Důležité pro katolické spolky a

erganisace. Výkonné komité IV. sjezdu kato
líků českoslovanských v Praze usneslo se v po
slední své schůzi poskytnonti velikou výhodu ka
tolickým organisacím a spolkům při odebírání
sjezdových zpráv. Zoačná tato výhoda pozůstává
v tom, že při hromadné odebírce nejméně pěti
kusů sjezdových zpráv budou tyto katolickým
spolkům a organisacím přenechány sa čtvrtinu
krámské ceny, totiž pouze za 1 korunu. Julikož
koiba tato jest pro pracovníky organieační a spol
kové veledůležitou a neocenitelnou pomůckou a
skýtá každému katolickému pracovníka bohatý
obsahový materiál myšlenek, doufá výkonné ko
mité, že vážená předsednictva katolických spolků
a organisací výhodu tuto uvítají a hromadně cen
nou tuto knihu, obsahující všechny sjezdové řeči
a předaášěky a bohaté illustrace, pro své členstvo
objednají. Kniha čítá 372 strau veliké slovaíkové
osmerky 8 illustracemi celostránkovými. Objed
návky a sásilky peněžní badto poštovní poukáz
kou nebo ve známkách přijímá, pokud sásoba
stačí, koihtiskárna Cyrill -Methodéjská (V. Kotrba)
v Prase č. 200-II. Při odebírání jednotlivých exem
plářů nutao přiložiti kromě 1 K i30 bal. na porto.
Při odebírce aspoň pěti exemplářů bradí poštovné
komité.

Štřádamky. Dle úřední statistiky předli
tavské zjistilo se, že spůsob střádání pomocí atřá
danek roku 1905 zavedený rozšířil se dosud tek,
že koncem loňského roku bylo 314 spořitelen, jež
savedly střádanky. Vydaly 144.973 těchto poklad
niček a bylo do nich oloženo 12,793.763 K. VČe
chách zavedlo střádanky 119 spořitelen, na Mo
ravé 32, ve Slezsku 9; pokladaiček vydali v Čechách
53.902, na Moravě 7204, ve Slezsku 1069, a bylo
do nich vloženo: vČechách 5.196 772, na Moravě
633.673 a ve Slezsku 118.017 K.

"Tržní zprávy.
VHrodol Králové, dne 13.června 1000. 1 bi

plouiceK26-00—2000,BilaK10-30—1600, jodiko
BeK 14*50—00—, prosa K 1600—0000, vibve K 18:00
nů2000,hrachu[K8400-3000,ora K1040-1120,



čočky K 3000—34 00, jabel K 34:00—20 00, krap "
82 00—41'00, bramborů starých K 4 60—6'60, nových
K 00-0—00'0, jetel. semene červeného K 00 00—00'00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00— 00000

"máku K 33-00—00'00, Iněn. semene K 21:20—22 00, 1
kg žitoých otrab K 18-87—00'00, 100 kg pšeničných
otrab 16:00—00'00, | kg másla čerstvého K 280
aš 000, 1 kg másla převařeného K 0:00 — 0000.
1 kg sádla vepřového K 200—000, 1 kg tmrolu
0 82—0-36, 1 vejce K0"06—0'00, 1kopa ooreleK 000
až 00), 1 kops petrásloK800—100, 1kope kapost:
K 000—000, 1 hl olbule K £8:0—3000, t kopa drob: 6
geleniny K 100—60, 1 pytel mrkve K 120—000, 1
kopa saláta K 0 60—0'80, 1hl jablek K 00-00—00'00
1 kopa okurek 12:0—0'0 I bl třešní K0-0—00.—Natý..
trh v Hradci Králové dne 12. června 1009 odbývaný

přiveseno bylo: 1) obílí: pšenice 107 hektol, ši:
182, ječmene 0, ovsa 147. prosa 0, vikve 0, Era
chu 0, čočky 00, krap 6, jehel 10, jetel. semínkr
0, Iněného semene 0, máku 2. — 2) Zeleniny:
petržele 20 kop, cerele 00 kop, kapusty O kop. cibu'e
109 bl, okurek 4 kopy, saláta 100 kop. mrkve 4 pytle,
brambor 80 hi, selí 00 kop, drobné zeleniny 80 kop.
— 8) Ovoce: | jablek 00 hl, brušek 00 bl, dvestek
00 beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů 7. kosů
podovinčat 448 kusů, kůslat 0 knaň.

$ knejsv.ordci Páně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů 3 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

vn od p č

i Biskupská Knibliskárna
v Hradoš Králové.

SŘICIECIEICON
Prodá se

z volné rukydomek
přízemnív živé ulici ve Skutěi o šesti
obytných místnostech, se zahradou, V bíž jest
studna se stálou zdravou vodou; vodovod ze studny
do příbytko. K domku přísluší dobrá stodola.
Obytoé stavení hodí se dobře pro zařízení obchodu.

Bližší zprávy podá

Fr. Hrouzek,
pilnikář ve Skutči, Lažanská ulice.

©
Všem rodičům,

kterým záloží na mravní a
vlastenocké výchově dosr,

vřele doporučujeme

Pensionáf
císaře Františka Josefa I,

v Hradci Král.
V Peaslonátě jsou tyto školy:

Pokračovací škola. Kurs
pro vzdělání póstounek
na školách mateřských
s právem veřejnosti.
Kars industriální Hu
dobní škols. Vyučování
elzím řečem (sěmělně,
francouzstině, angličině).

Pro všechny obory státně
— zkoušené učitelky.Z
Prospektyeezašlounapožádání.

Úvab, obsahující

pastýřský list
J. Exc. odp. biskupa Dre. Donbravy:

| „Memlčte!“
a sociální úvahu P. Voňavky:

„Alkohol nepřítel“
Pastýřský list nabádá vzletnými i důraznými

slovy klerus i věřící lid hu stálosti u víře a k ne
ohroženému hájení náboženského přesvědčení na
vzdor všema posměchu nepřátel. V dnešní ohro
žené době je každé povzbazající slovo útěchou
utiskovanému lidu katolic ómu a proto dvojnásob
váží slovo to, přichází-li z úst vrchního pastýře. |

„Nebojte se a nemlčte, když máte vydati svě
dectví pravdě“, stane se jistě heslem každého uvě
doměléhokatolíka!

Uvaha populárního řečníka P. Voňavky pro
jednává moderní sociální mor, jaký zaviňaje ne
mírné požívání lihovin a pálených nápojů. Uvaba
psána je svižným slohem, obsahuje hojnost výroků
vynikajících odborníků a vykoná svým posláním
jistě zásložné dilo. ,

Nejnovější číslo „(Cas. Úvah“ hodí se k hro
madnému rozšíření.

Cena 16 h.

Realitní kancelář

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemaká, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Řoco00000000X„RÁ E
Program

strany katolického
lidu vwČechách
8%o 3 listech dostati lze za 5 b

wBiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

' CXXIOOVOOOCA |

C. k. místodržiteletvím koncessovaaá.
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OBRAZY (xx PLÁTNĚ,DŘEVĚ,
PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, NOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
TMĚL. ZÁVOD NOCHAŘSKÝ,

ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÝ

se5e6c5WSYCHROVĚ. csese5
(závon TRVÁ0D R. 1853.)

též evropského systému

v Hradci Králové.
Sklady:

franko.

Nejnižší měsíční

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.



Kulturní hlídka,
Kulturní jiskry.

Bankro! macharovsko-masarykovského pokro
kového vedení znovu oblášen. Dle dřívějších chvá
stavých slov Času zdálo se některým nezkušeným
lidem, jak ve studentstva byl vzbuzen obrovský
záj-m o positivní snahy náboženské. Studenti pře
horlivě tleskali Masarykovi útočícímu proti katolické
církvi, chválili ho jako nejlepšíbo křesťana (ovšem

Blavně k vůli tomu, aby katolíky pozlobili) a —ost.
Ale pardoa! Studenti „protiklerikální“, aby

av.jí herecké póze dali masku vážnosti, požádali,
aby se konely oniversitní přednášky o náboženské
vědě. Ovšem toto požádání nutno bráti tak, jako
moohé ty res. luce, jimiž se šikovně zakrývá vechuť
ke skutečné práci, k upřímné praksi.

Přednášek těch vykonali dosud meklerikální
doktoři filosofie dosti málo, a při tom všem měli
obrovskou nouzi o — akademické posluchačatvo.
Masarykovětí +tudující, vedení prý masarýkovským
tiskem „k věčnému nu vše nazírání“, místo vé
deckého studia náboženství raději se hurlivě účast
nili wabrmaodovských protikatolických štvanic, vy
křičeli se fanaticky při instalační řeči universit
ního rektora-kněze A nyní svorně chodí naslou
chati přednáškám nevdboraíka Machara a tleskati
nejtlustším lžem. V samé „žílidce Času“ dne 9.
června čteme o smutném osudu náboženských
přednášek:

„Zajímavé by bylo též věděti, jaký zájem se
jevil o tolo málo přednášek. které se konaly, tedy
kol.k posluchačů skutečně přednášky navštěvovalo;
leč to naprosto nelze zjistiti, protože čísla udáva
jící počet zapsaných poslachačů, jak ze zkušenosti
vím, jevu úplně bezcenné, ješťo převeliká většína
těch, kteří jsou sapsání do takovýchto nepovinných
přednášek, vůbec je nemavělěvuje. Tím stává se,
Že někdy na př. na velice zajímavých přednáškách
prof. Dvořáka „0 čínském náboženstvi“, bývají
přítomní dva nebo tři posluchači, ač jich všdy bývá
sapsáno přes lřscel.

Tato neovšímavost se strany studentstva —
které přece samo žádale o zřízení přednášek o ná
boženství — musí býti především odstraněna,
má-li se tu o něco pokročiti ku předu. Na prvém
místě historikové měli by si více těchto vězí vší
mati, vždyť jim nejvíce 8e naskytuje příležitost
mlaviti ve škole o jednotlivých náboženstvích a
mohli by tu mnobo vykonati na poli pokroku. —
Především nutno vsbuděti — sejména u studentstva
— větší sájem pro věc a teprve pak lze pomýšleti
na pevné systemisování přednášek o náboženské
vědě“. :

Tak? Teď še jest teprve potřebí vzbuditi u
studentstva o přednášky náboženské zájem? Ne
ktastný pisateli, vždyť svým problášením bezohledné
popravujete chlabné fráze Masaryka, který v brdé
póze tvrdil, jak veliký zájem vzbadil o nábožen
ství. A zatím oyní dokázáno, še ami lí, na které
měl vliv největší, o vášnější studium mábošenské
se mesajímají. Ovšem protikřesťanských štvanic
účastní se bojará ta mládež horlivě dál. Pěkné
věru vyhlídky do budoucnosti toho „věcného na
zírání I“ „Hlídka Časa“ bezděčně znovu potrrdile
bankrot Masarykovy náboženské práce.

Jaká vědecká srnka se sypou s volnomyšlen
kářské sýpky. Volnomyálenkářským chlebíčkem jest
tupecí katolictva za kašďou cemu. A nepodaří-li
se vymysliti šikovnou lež moderního punc, sáhne
se aapoň k veteši, odhozené od samých prote
stantů. Vždyť by jízlivci, odebírající „Volnou Myš
Jenku“ k ukojení svého vzteku, začali „málo řízný“
časopis vraceti. Tudíž Ihavé řemeslo, jemaž volno
myšlenkáři přezdívají „věda“, nesmí se zastavit.
A tak sáblo 1. číslo Volné Myšlenky k stokrát
vyvrácené povídsčce o „papežce Jubaně.“ Sami
vážní protestaniští dějepisci se už dávno zasty
děli, že jejich souvěrci trumfovali proti katolíkům
tou papežkou, která vlastně nikdy neexistovala.
Vždyt přece přední badatelé dokázali, že pro pa
pežka Johanu není v souvislosti dějin papežů
místa. Patriarcha cařibradský Focius, který žil
v době, do které kladli pomluvači (za 200 let

p panovánívybájené „papežky“,byl veliým nepřítelem stolce papežského a vyčítal pa
pešům, co mu alina na jazyk přinesla. Proč tedy
týž protivník o papežce ani nemuká? Proč naopak

slovně nazývá papeže Benedikta nástupcem Lva
IV.? Vždyť tak jedním rázem abral „papešce“
dobu, v níž měla dle moderních lhářů panovat.
Nedivíme se, že tu vylbanou porídačku přemílal
Hus. Leč po jasné mluvě nynějších správných vý
skumů vědeckých jest taková povídačka úmysloým
mrsačením prostomyslných mozků, ješ by se mělo
trestati přísmějinež slodějství. Rafinovaní podrod
níci snaží se dokasovati, že ani neexistoval sv. Jan
Nepomocký, jebož tělo přece bylo nalezeno a vc
likými zásraky oslaveno. Za to však chtějí mor
momocí věříti v existonel papelky se století X..
kterou si vymyslili teprve jisliví podrodaíci tijící

ka konci století XI.! Jen se všude dotazujte na
echůzích volných myslitelů, zda s balamacením
svého orgánu souhlasí.

Komu Machar nejvíce uškodil? Přímo ko
mická jest podívaná na některé pokrokářaké kraby,
jak kysele se tváří při pozoroém odhadnatí bi
lance výpravy Macharovy. Málokdy tak křiklavě
do očí bil nespravedlivý pokrokářský fanatismus,
málokdy tak jasně vysvitlo, jak krajně nepocti
vých prostředků užívá se na udolání katolictva.
Naši se aedali a otevřeli lidu oči, tak že zvláště
nu Moravě Machariáda skončila velkým fiaskem a
to tím větším, když nerozhodní inteligenti trnuli,
čím se je odvažuje Macbar sytiti. Pokrokářský
tisk ve své úskosti již se obrací o pomoc docela
— ke katolíkům. Na oř. učitel Mácha v „Pozoru“
vybízí Dostála-Lutinova, aby okř.kl katolickou žur
nalistiku, která tak „nízce“ na Macbara útočí.
Výzva komická! Macbar přišel všecko „rozsekat“,
zlehčuje naše přesvědčení způsotem nejdrzejším.
A tď najednou bo mají kat líci bájitil „Lidové
Noviny“ dra Strán:kého také se podřekly. Prý
„klerikálové“ svými schůzemi chtějí z Machara
vytioukat kapitál. Tedy eám lidovecko-pokrokářský
žurnál nepřímo přiznává, že nám vlastně tlusté
lži Macbarovy prospěly. Věra málokdy si utržili
pokrokáři takovou blamáž jako ukazováním fana
tika Macbara. Každou chvíli jim můžeme vyčíst
do očí, jak se starai o „vědu“, jak velebili lháře,
který vědu nejváženějších universitních professorů
„poráží“ svým fanatickým justamentem. Pokrotáři
z vědy učinili šaška, ciakajícího masopnstními
rolpičkami a lidé opravdu vzdělaní při com ostat
kovém mumreji chytli se za hlavu.

Umřel Havlíček jako katolík?
Dr. Kronbaner zaznamenal v 19. čísle „Máje“

paměti stařičké dámy Vilemíny Packové (dcery
majitele domu, v němž Havlíček bydlel) o posled
ních chvílích K.Havlíčka Borovského. V pamětech
těch čteme:

„Když už bylo jisto, že Havlíčkovy hodiny
jsou sečteny, přišel k nám jeho švakr, pan Jaroš
a plá 50 maminky Be starostlivou tváří, co má
dělat — že dobře ví, jak Havlíček byl proti kněším,
ale že přece jenom by si to nerad vzal na uvědomí,
aby umřel bez poslední útěchy. Kodečaě Be roz
hodl, že se poradí 8e švakrovým přítelem, panem
páterem Řezáčem, jenž mu nejlíp poví, co má
dělat. Kdo ví, zda prý by sám Havlíčka nezaoc
patřil. Brzy na to se vrátil Jaroš s Řezáčem, jenž
vešel k Havlíčkovi a dlouho u něho pobyl. Nám
Jaroš vypravoval, že mu pan Řezáč řekl: „Ne,
ne... ani pomyšlení, znám Havlíčkovopřesvěd
čení, půjdu k němu, ale nejdu k němu jako kněz,
nýbrž jako jeho kamarád.“

Nato poznamenal pichlavě „Národní Obzor“ :
„Podíváte-li se pozorně nu tuto zpráva,

píchne vás jedna věc, a ta je právě důležitá: dal
se Havlíček zaopatřit či nedal? Ukázal se v po
slední chvíli být slabochem či neukázal? Vyhrál
páter Řezáč nad Havlíčkem či Havlíček nad Ře
záčem? Čtěte ještě jednou — záznam jest psán
tak opatrně, že dovoluje výklad obojí ; pro zbožné
dušičky výklad: dal se zaopatřit, emítil se s církví,
šel kajícně do sebe ; pro nevěrce, kteří chtějí míti
Havlíčka důsledného v životě i smrti, výklad:
nedal! Naže! Víme náhodou, jak se věc měla
v pravdě: Havlíček nedal se zaopatřit, ba při
Řesáčově vstupu do pokoje učinil rukou pradký,
odmítavý pohyb a to při plném jasném vědomí.
Pan Kroobauor jistě též tuto věc zvěděl od paní
Packové, ale zatím ji zamičel a opatrnou stylisací
přes ni překlouzl.“

Naproti tomu v „Českém Západě“ sděluje
zajímavé podrobnosti Václav Vaje, jehož tetička,
nyní 85letá, Karlu Havlíčkovi Borovskéma k smrti
posloužila Sloažila dříve u bratra Havlíčkova
Františku v Německém Brodě. Když přijel Havlí
ček z Brixenu do Brodu, byla již jeho paní mrtva.
Když druhý rok šla ze služby, dal ji Havlíček
10 zl. a řekl jí, že se možná zase brzy sejdou.
Stařičká žena vypravuje dále: „Byla jsem zatím
doma, pak v Okroublici. Tu jsem dostala psaní
od p. Karla H., abych přijela do Praby k Jarošům.
Pan Jaroš byl Havlíčkův švakr a bydlel naproti

státvímu nádraží. V Merý jsem tam přišla, vestředu ráno odjela paní Jurošová pryč, ma večer
cdjel pam Jaroš do Vádmě. Ve čtvrtek odpoledne
přivezli Havlíčka ze Šternberka . .. Pan doktor
přišel k němu každý den. Pan Sýkora se tam
stavěl každý den ráno a v.čer, když šel domů na
M. Stranu. Jioak byla jsem tam úplně eama.
V neděli byl lam w pana Havlíčka pan Sýkora a
sládek pan Ferdinand Nápr:tek, potom tam přišel

pon Burer, který byl dílovedoucímu Jarošů. ToBurera poslali k sv. Jindřichu mafaru, aby

tam šel o dovolení, smě ena Havlíčka přijítsaopatřit panpáler , líčkáv přítel, který
byl v nějakémústavě ma Hradčanech. Povídalo 00,
še si ho pan Havlíček přeje. Páter Řesáč přišel
(jak přišel ?), no tak, jako chodí knčs k nemocnému,
vklerice, svelebnou svátostí a vešel k Havlíčkoví
do pokoje. Když od H. odešel p. Řesáš, ptala jsom

se ho, sda něco porončí. On že nikoliv, že již ni
čeho nepotřebuje. Dávala jsem mu obklady, které
on někdy zahodil za postel. V pondělí přišla paní
Sýkorová pana H. navštívit, tak smutné se na
něho dívala, chtěla mu po at raka a řekla: „Pozdrav
Pán Báb, Karle,“ ale její muž ji škubnal ze zadu.
«.. V pondělí večer přišel tam bratr p. Sýkory
Vincenc, ale ten spal až ve .řetím pokoji. V úterý
bylo to s p. Havlíčkem stále tak až do Ó. hodiny
odpoledne, kdy umřel. Haed potom přijel pan N2
prstek a přivezl sebou nějakého pána, který vzal
Havlíčkova masku z kypsu. (Po třech nedělích mi
pao sládek Ferdio. Nápratex přinesl maska pod
pláštěm a jukazoval mi ji a ptal se, znám-ii ho.
Ale nařídil mi, abych mičela, že je to potajmu).
Potom Havlíčka oblékli a vložili do rakve, na Čel>
ma položili bobkový věne>, roziožili po čele lístek
sem, lístek tam a když byla chodba otevřena, cho
dilo tam procesí lidu.“

A Vajs podle vypravování poctivé stařenky
shrnuje svůj správný úsadek stračač takto:

„Havlíček zaopatřiti se dal, dovolení zjec
náno na faře u sv. Jindřicha panem Burerem, aby
ho mobl přijíti zaopatřit kaěz přítel, na jeho ú
mrtoím oznámení stálo, že H. zemřel zaopatřen
sv. svátostmi. Pan Jaroš, který řeklse starostlivou
tváří, še ví, jak H. byl proti kněžím a přece chtěl
ho dát aaopatřit, v tutéš dobu ani v Prase nebyl,
ale přišel aš po smrti E. ve středu a plal se
Anny, co Havlíček říkal. P. Rezáč přišel k Hu
vlíčkovi nejen jako přítel, nýbrž i jako kněz a
nebylo tudíž potřebu, aby Řezáč vyhrával nad
Havlíčkam nebo Havlíček nad Řszáčem, poněvadž
mezi nimi k žádnému zápasu nedošlo.“

Tu máme tudíž pádné doklady, že Havlíček
byl sv. avátostmi zaopatřen na vlastul žádost aže
zemřel jako oddaný syn katolické církve.

Krvežíznivec Nero nalezl svého prvého
Homéra v Macharovi.

Syn boha Slunce, geniálaí vůdce českého
národa, dle Masaryka člověk nejčeštější, dle Her
bena básník svým talentem omračající, napsal
báseň ku poctě matkovraha, slabomyslného zbý
ralce a zběsilébo katana svobodya lidu dělnického
— totiž ku poctě císaře Nerona. Co Macharovi
na tom záleželo, že sami antičtí pohané nad zvrt
losti Neronovou trnali? ©Machar chtěl povéděti
něco hodně org náloího, čím by hodně potýral „šo
sácké tatíky“. Zvednou-li tito proti tomu protest,
tím lépe. Bude se asp ň mnoho o Macharovi mlaviti.

Machar tedy sedl a psal. Prý katecheta
soukal o Neronovi se svých rtů rychle: „Vývrhel
lidstva, pekel syn a tyran... Profeaor dějin, jeož
rád koketoval 8 Darwinem, theoril děd čaosti, uží=
val fráse: „Šílenec, jenž ocv se k neátěatí | dstva
na despotakém trůně“ Buržoů děti ssají ze slov
lživých a z tenkých knížek ctnostných paedagogů
ten přísný ortel, dál jej papouškují s nebeským
klidem, prostotou všech hlupců. A ty tak stojíš,
zasmušilý stíne, v nachové toze ve žlutavém
přítmí, a v líc ti stříká pídimažů alina... pra
děde Baudelairáv, dekadente.... Profanní luzal
Stín tvůj does jí zhrdá . . .*

A kdyš Machar tolik se poklonil ničemovi,
jejž pouze úžasná zvrhlost současných patriciů
udržovala na trůna tak vysokém, řekl Machar (dle
N. Doby) v příčiněbrasocitu antického: „Smysl
pro krásubyldojistai důvodemláskyk chlapcům,
té „oeřesti“, jíž se dnes docela jinak rozumí a
která se docela jinak, zvlášť mezi katolickými pá
tery pěstuje.“

Když tudíž „syn Heliův“ v nespravedlivém
ostouzení kněžstva tolik pokročil, budiž nám pro
miouto, že bodeme něco citovati z pobanského

Apoo ake Suetonia v Neronové aatickém jasu.ení věcí příjemnou mluvit o rafinovaných zvr
blostech Neronových. Ale když někdo praští ka
tolíky klackem, vydráždí přímo natnou, věcnou
obranu. Zprávy, jež jest zvlášť bnasno do Češtiny
přeložiti, uvedeme jen v orignále, po lasinska.
Nuže, jak mlaví sám vzlělaný pohaa 0 Naronovi?

Cap. XXVI. Svou náklonnost ku výstřed
nostem, prostopášnosti, zhýralosti, lakomství, u
kratoosti z počátku porůznu a tajně jakoby s po
blouzení jioošského projevoval, ale i teokráto ni
komu neušlo, že jsou to chyby povuby, aikoliv
věku. Za soumraku hoed uchopiv klobouček (ar
repto pileo vel galero) spěchal do krčem (popinas
inibat), uli'níkoval (circamgue vicoa vagabatur lu
dibuodus) ovšem ne beze škody, tloukl ty, kteří
ne vraceli od večeře, jestliže se mu kdo na odpor
pos'avil, zraňoval a do stok shazoval, krámzy vy
lamoval a dřancoval a ve svém paláci, kde tak
zvaná guintana byla, věci uloupené ve dražbé
prodával. (Ouistana bylo místo, kde vojáci svoje
potřeby nakupovali — asi nynější kantina pozo.
překl.). Často v takových rvačkách byl život nebo
aspoň oči v nebespečí a od jednoho vážného so
natora (laticiivins), jehož manželku stýral, byl by
býval ubit. ž nikdy v ta dobu ničeho ae
neodvážil bez tribunů, kteří bo buď zjevně nebo

ně následovali. Někdy tajně donešen do divadla,
kde byl přítomen bašteření diváků o pavtomicu



buď jsko svědek nebo podněcovatel. Když přišlo
to do křížku (Et cum ad manus ventum esset) a
kamením a rozbitými stolicemi se rozhodovalo, sám
bojně házel oa lid a i hlavu praetorovu sranil.

Cap. XXVII. Když jeho špatné kousky na
bývaly převahy, zanechal kousků tajných a pota
tefných (jocalaria et latebras omisit), ale prováděl
to veřejně. Kvasy protahoval od hodiny polední až
do půlnoci, občeratviv se boď v teplých nebo dle
potřeby chladných nádržkách. Někdy hodoval i na
veřejnosti na uzavřené Naumachii (místo, kde byly
sváděny námořní bitvy před diváky pozn. překl.)
nebo na poli Martově-nebo na velikém Cirku, mesi
tím co mu celého města nevěstky a lehké žen
štiny přislabovaly (inter scortorom totius urbis
ambubajarumgue mipisteria).

Kdykoliv se plavil do Ostie na Tiberu nebo
do zálivu Bajanského, postaveny na březích řeky
a mořestánky (vrig tabernae diversvrige-—:hambre
Beparée), pověstné brloby — bordely (orig. insigaeu
ganeae), ve kterých vznešené paní měly funkci
kuplířek hostinských a se všech stran svaly ka
návštěvě.

Cap. XXVIII. Mimo zneužití chlapců nedo
epělých (orig. super ipgenuorum paedagogis) a
Bouložení 8 ženami vdonými znásilnil Vestálku
Robrii. Málem by se byl oženil 8 propuštěnkou
Akté, a získal proto již konsuláry, aby potvrdili,
že (totiž Akté) jest z krve královské. Chlapce
Spora dav vykleštiti (exsectis testibus), pokoušel
8e přeměniti na ženu. Se svatebním darém aslav
nostmi dav ho k sobě přivésti, měl ho za ženu
(pro uxore habuit). Jest posud žert nikoliv neznámý:
Moblo by to dobře s lidmi býti, kdyby otec Do
mitian měl takovou ženu (Bene agi potuiese cum
rebus humanis si Domitius pater talem habuisset
uxorem). Toboto Spora, vyzdobeného oděvem cí
sařoven, v lencšce voženém (lectiva vectus) po
trzích a náměstích doprovázel a 8 oím 80 mili
skoval (ideutidem xoscolans). Nestoudně i po
matce toužil. Podáváme zde latinsky, jak plše Sue
tonius: Nam matris concub.tum appetisse et ab
obtrectatoribus euis ne feror et impotens mulier
et hoc genere gratiae praevaleret, deterritum ne
mo dubitavit. Olím etiam gnoties lectica (lenoška)
cum matre veheretur libidinatum inčeste ac ma
culis vestis proditam affrmant.

Cap. XXIX. vypravuje, že páchal brozncu
bestialita a sice tím způsobem, že se dal zašiti
do kůže zvířecí (pelle contectas emitteretur a
cavea) a muže i ženy, kteří byli u kolu uvázáni,
nejbanebnějším způsobem zneuctíva| (virorumane
ac feminarum ad atipitem deligatorum ivguica in
vaderet), a když se tak vyběsnil, dával se jako
zvíře zdánlivě zabíjeti od Doryphora propoštěnce,
se kterým se jako se Sporem zasnoubil, vydávaje
se Nero zase za ženu (vocem guogue et ejulatus
vim patientium virginum imitatns).

A tak by se mohlo pokračovati. Podáváme
ukézku — nikoliv vět vytržených, ale kapitol čtyř
za sebou jdoucích, jak píše římský pohaoský dě
jepisec Suetonius o Neronovi. Dalšími kapitolami
bychom mohli posloužiti — kde vypravuje 8e o
Neronovi marnotratníka — vrahovi — traviči —
paliči — padouchu. Podobně ať si přečte pan
Machar, co vypravoje Dio v kap. 62, 16, kde se
popisuje kvas, při kterém Tigelious musel dělati
hospodského — kdy otrok mobl si dovoliti ty
největší nestoudnosti proti své paní, před očima
pánovýma gladiator oproti dívce před vlastním
otcem.

Pan Machar jako znatel antiky četl unad
Suetonia, všími si, co praví o tom slaveném Ho
rácovi — který, jak 8e dokazuje— byl též židem.
Tam stojí doslovně: „Ad res Venereas item pe
rantior traditar. Num speculato cubiculo scorta
dicitar habnisse disposita, ut guocungue respe
xiseet, ubi ej imago coitas reforretur.“

Zajisté, že nyn Heliův byl v Pompeji a Ne
apoli. Jako znatel antiky ví dobře, jaké scény
s intimního života pohanských Řím. nů se na zdech
a v moscích zachovaly zobrazeny.

- Syn Heliův, geniální vůdce českého národa,
dle Masaryka nejčeštější člověk, dle Hlorbena
básník svým vsletem omračující — tadíž buď pro
jevil velikou igooranci nebo sůámyslněováděl kna
prosto mylným náhledům.

Šťastný Nerone, našel jui přece konečně Homéra|

== POSŤUJTE SE NA ŽIVOT==

u bankySLAVIE vPraze.
OD“ Pište ©sanby.

Hospodářská hlídka.
Meliorační femnda naše země. Posla

secké sněmováč předložen byl praeliminář, podle
něhož mají býti rozděleny jednotlivým zemím sub
vence s melioračního fondu. Pororuhodno je, že
pro král. České praeliminováno pro nové
podniky sni haléře. Š proto, že sněm český
nebyl dělným a že tedy nemůže se státi šádného
usnesení o příspěvcích,ješ platí somě. Zato však

Tyroly, jichž sněm také nebyl dělným, dostávají
spoustu peněz a sice je pre ně praelíminováno
přes 1,800.000 K. Čeští poslanci jsou pro tuto
okolnost velice roztrpčení a hodlají saujat roz
hodné stanovisko.

Vysoké ceny chlebovim mají sa násle
dek, še kupuje se pohotová pšenice cizozemaká.
V Budapešti bylo v posledních dnech zakoupeno
40.000 metrických centů ramunské pšenice za
1615 K. V Praze byla zakoupena pšenice austral
ská za 16:16 K, pšenice jihoru ká za 16 K ado
šla také nabídka na pšenici indickou. Nabídka
cisozemského zboží nebyla by vůbec za nynějších
poměrů celních možaou, kdyby ceny pšenice ne
byly nad míru vysoké. Od roku 1877 nemělau
nás pšenice tak vysokých záznamů jako má letos.
Dovoz týká se přirozeně jenom p -hotového zboží,
při čemž dlužno konstatovati, že pšenice z oněch
států, 8 nimiž nemáme celních smluv, přiváží ae
k nám za nižší clo jako naturalisovaná německá
nebo rumunská pšenice. Pro nové zboží není ovšem
ještě možnosti dovozu. Nastane-li později závisí
od vývoje cen chlebovin,

Maďarská agrární banka pro Bosnu
dle svých stanov obsaboje celou řada ustanovení,
která směřují ku zkáze rolníků v případu, že tito
budou vyhledávati úvěru banky. Před desíti lety
nesmí býti výpůjčka vypověděna, leda že by dluž
ník zaplatil 3 procenta kapitálu jako poplatek za
srošení zápůjčky. Dvě pů:roční annuity srážejí se
předem jako — kauce, tak že teď kdo si vypůj
čuje, neobdrží kapitál celý, ovšem úroky z celého
musí zaplatiti Banka ei vyhražnje právo, kdykoli
uvýšiti úroky; zvýší-li se činností rolníkovou výnos
statku, musí rolník platiti vyšší úroky. Pozemek
je neprodejný, pokud tvoří zástavu výpůjčky.
Všecky pohledávky oproti dlužotkovi jsou bez ža
loby a soudního řízení ezekvovatelné a politické
úřady jsou povinoy vybírati pohledávky baoky
stejným způsobem, jako daně. Mimo 5, úroky
musí se platiti ještě půldruhého procenta pí-em
ních a manipulačních poplatků, tak že úroky ob
nášejí se zřetelem na to, že ge „kauce“ neúr čí,
6:75 (šest a tři čtvrti) procenta. Nemůže-li takto
„osvobozený“ sedlák dostáti svým lichvářským
závazkům, dá se jeho usedlost beze vší shovíva
vosti do prodeje a maďarská banka může na ni
usaditi, koho se jí zalíbí. — Není proto divu, žo
na řšské radě vystoupila téměř celá sněmovna
(především Slovanská jednota) proti tomuto zotro
čení sedláků bosenských.

Hedvábnictví v království Českém.
Hedvábnictví (pěstování bource morušového), majíc
v království Českém všecky k rozvoji potřebné
podmínky, může se státi snadno zdrojem značných
příjmů i kdyby věnovaly se pěstování jen ony
vrstvy lidu, které těžší, namahavou práci konati
nemobou. Jsou to lidé staří a děti. Pro děti, ne
hledě i na prospěch hmotný, má péstování hed
vábnictví důležitost také po stránce výchovné.
První podmínkou pro úspěšné pěstování jest roz
šíření moruše, jejíž list jest potravou ušlechtilé
housenky hedvábníka. Moruše sama jest také stro
mem okrasným, kterému se daří věnde tam, kde
roste strom ovocný a věnuje-li se jí stejná péče.
Může se pěstovati co strom i keř (živý plot). Jest
mooho půdy v království Českém dnes ladem le
žící, na které by mohla býti moruše vysázena.
„Spolek ku pěstování moruší a hedvábnictví pro
království České v Praze“, povzbuzen úspěchy
posledních let a získav řadu nových pracovoíků,
snaží se vzbuditi zájem pro pěstování bedvábníka
a uspořádal proto na jubilejní výstavě obchodní
komory prašské v roce 1908 rozsáhlou a názornou
exposici. Spolek tento podporuje užitečné odvětví
toto poskytováním semene a sasenic moruší a va
jíček bource. Kupuje v měsíci září pak zámotky
hedvábné za ceny tržní, jelikož získal stálého do
mácího odběratele, továrníka látek (vigoet krej
čovských). Spolek snaží se nyní, aby vypěstovány
byly moruše v různých krajích království Českého,

aby tak každý kraj měl moraše přizpůsobené pod
nebí a půdě. Dosavadní pokusy v tomto směru
podniknuté měly též úspěch. Spolek spoléhá na
pomoc všech, kteří v akci této jej podporovati
mohou. V každém okresu měla by býti moruše
pěstována ve školkách veřejných (okresních, obec
ních, školních) i soukromých a sszenice pak roz
dávány, neb lacino prodávány. V málo letech byla
by blavní podmínka rozvoje hedvábnictví u nás
splněna. Tisíce moruší zelenalo by se na místech,
která dnes stromů postrádají — ku okrase kraje
i k prospěchu, který by plynul z pěstování bed
vábníka. Spolek jest ochoten udíleti informacea
darovati semeno moruší s příslušným návodem.
Spolek rozdal letos přes5000 sazenje morušových
se své Školky, jakož j koupených s c. k. treatnice
na Pankráci a od fy B. Vacek v Pamětatku. Také
velkostatky Loáře a Čekanín u Blatné poskytly
sdarma na žádost epolku školém na okresu přes
1000 moruší. Vajíček bonrce rozdáno lotog 300
pěstitelům v různých místech královatví. Semeno
morošové i vajíčka v ceně as 200 K dostává
ppolek každoročně zdarma od král. uherské vlády,

příštích podporovati, stejně jako činí pěstitelům
v král. Uherském. Tím spíše apoléhati může spolek
Da pomoc porolaných činitelů domácích, a proto
šádá enažné obce, okresy, spolky hospodářské a

Jiné i jednotlivce v král. Ceském o podporu a zve
Je k přistapování za členy spolku. Nepatrný při
spěvek členský (4 K ročně) může býti ku pod
poře tak důležitého a ušlechtilého odvětví věnován
a přinese jistě užitek hojný.
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RREEREELÉE
Právě vyšla

nákladem Politického družstva tisko
vého v Hradci Král. důležitá a cenná

kniha

z Úkoly :
sociální politiky.

Napsal Th. Dr. Fr. Reyl, docent křesť. sociologie.

Kniha v přehledném obrazci projednává na 320 atr.
obrovskou látku sociální politiky vesměs praktickým
směrem, se zřetelem na časové potřeby a rakouské
zákonodárství. V literatuře české je vůbec málo pů
vodních spisů o sociální politice, v katolické literatuře
je to první kniha svého drahu. — Cena knihy se

zásilkou pošt. 3 K. Objednávky vyřídí

Administrace „Knihovny Obnovy“
v Hradei Králové.

úddtádddddddí

Ku všem příležitostem

praktické dárky
S aa velice Jorné veny zabízí = :

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní spalec a odhadce

Velký výběr
dlatých, shvostů a

hodin v druhu.

Prodej se zárukou.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o

(dle Ord. Hatu č. 8., str. 84
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a hronzová
státní medailie z výstavy v l'ardabicích.
OP“ Závod založen r. 1898. "ZgZVV |

eX SEAS S

žitečné
Spříjemným

upojíte, uděláte-li s: za léto jednou výlet do

Týniště n. 0.,
kde v továrně firmy

Ad. NOrolný 6 Spul
najdete pečlivě uspořádanou

výstavu nábytko a koberců
pro názorné poučení kašdého, kdo choe
neb zaříditi

g vkusný a příjemný byt
© odpovídající všem moderním požadavkům.. 
Že tím neztratíte marně Čseu sni peněz, potvrdí Vám
výtaby s dopisů našich zákasníků nás navětívivších:
Beeoeee. v bohatém skladu Vašem jeem viděl mnoho

praktického........ '
třeba že nemohu v dnešní zakázce koupiti si
z věcí nejkrásnějších, které jsem viděl v tak
hojném počtu ve Vašem skladě ......... :

návětěva u Vás mne pončila i pobavila,
přijměte ........ s
člověk by k Vám měl jeti alespoň jednou ss

rok, aby viděl typokroky.. =moje návštěva u Vásmně přinesla

«.ró+Ť+ŤMamohonásobný ušitek
při nákupu výbavy mé........:

Tlustr. cennfky s poučením,jak zaříditi byt účelně,
návrhy, rospočty sdarma.

si doplniti

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační Kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává správy o úvěruhodnosti firem obchodních
i šivnostaíků, jakož i veškeré správy soukromé

B provádípůjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

- Neníj1uran

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

7 CELUUEEC00000190900bpb0 0410OTEC T500
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) K
(bratr P, J. Hoškudiy, laráře vo Týpraehtieieh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
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LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v mejmodernějších
vzorech.

PLYSŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd. — — — — —

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« za nejlevnější cenu nabízí firma 

VAMOTODDAV PRAZE,dodá |-=
Nákladem Spolku sv. Bonifáce v Praze

PRB“ vyšla pro měsíc červen i jiné
doby se hodící, církevně schválená:

== Pobožnosť=

k Nejsv, Srdci Ježíšovu,
obsahující litanie, modlitby, šest písní
s notami, pobožnost ke ev. zpovědi a
sv. přijímání, zaslíbení a krátká poučení.

s Cena 20 haléřů. u
Objednávky vyřídí:

Spolek sv.Bonitáce
v Praze — Emauzy.

Veledůstojné duchovenstvo, račiž se ujati nejhojněj
šího rozšíření této praktické knížky, hodící se kně
žím i laikům, aby hojným použitím přinesla po

žehnání pro veškeru milou vlast naši.

O00000000000000000000000

Pianino
obehrané, silného zvuku
jest na prodej.

Bližší sdělí adm. t. I.

900000000000000000900000

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

OslavaHusova—... . ....
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu). < <. <. 8,
Vírajakovíra . . ..... 8,
Husité jindy a nyní . . . .24,
Moderní náboženství Masary„kova<<2 8,
Česká konfesse . .. ..... 24,
Svobodnáškola . ........ 16,
Proti Volné myšlence. . . . 8,
Inkvisicecírkevní . . ..... 24,

tok prof Masaryka na církevkatolickou.. . . ...... 32,
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

—

„Obnova“"ij
Časové Úvahy!Rozšiřujte

Veškeré dotazy ochotně vyřídí

kancelář spořitelny
na Velkém náměstí č. 33. kdhkududuuhuhnůněAAAAAOCOKO)

| Opořitelna Kralohradecká
ě

|
:

|
Jan Kryšpín,

(J. Sylvaterův
synovec nástupce)

— umělecký závod —

pro malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

8. 165 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
Jého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
mstí pod loubím) dope

ručoje se

ONOROOOP S00GSS

úrokuje veškeré vklady

První český katolický zárod ve Yldni

ne-4" "0

František Ruber

počínajíc 1. červencem 1909.

Poskytuje zápůjčky hypo
tečnína úrok4,

a na zástavu cenných papírů na úrok6.
Eskomptuje směnky

opatřené třemi podpisy, splatné během
6 měsíců za výhodných podmínek.

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

R“ stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Videmň,

u E.věšleLa



Doporučujeme



takbilůjako prádlo,jemuž
přidándo vyvářky

5P s
svůnífialkovou.od firmy
JOSEFJELÍNEK rYDLÁK
V HRADCI KRALOVE;

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

| Veledůstojnému duchovenstvu
dopornčuje se

první a nojstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj.
ího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovénstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky Jseu Jeho
Biskupskou Milostí reride
vánj,.

Mešuí nádoby jen v ohni
ulatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních ae ry..le, řádně a
levné vyřizuji,

Vše zasílá jen posvěcené
Vzorky, 1 zpočty, nákresy i

hotové zbožína ukáxku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
| mM Btaodporučení a čestnýchuznání po race. “fij

Prošim 35.2ddstoiné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrusároda Jo mácímu.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

znaků spolkových aid.Z0
Pozorl | Zbytkyl

12 m damašku růž., modr. neb červ.
prouba s bíluu K 960

20 m zefiru košilového K 8—
30 m „ Batového .. . . 2 K2—
40m „různě sdražených. . . K16—
jedioě náchodské výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou preti

dobírce zasílá

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

=
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům+42volujesidopo
reějti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: monstrance,halichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,

svícny, p úitelnice, KnoponuTatd. ové vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
+ ohní zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez zéveznosti konpě.
Vše 86posílá posvěcené. Prdce ruční.

Sbledvoškorýchslatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetězů

protony fabalěrkijidslaí nášlnísestřih njíde ze ra prav
O fnstého vědyna skladě,

Steráslato,stříbroadrahobamybupujezanejvylšíceny

JAN STANĚK
: paelě a oloolour —

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

(noty
fonografij

desky a válce
nejsolídnějí koupíte

v elektrotecha. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!ml"
Ledničky

patentní, a nedostižnou isolací a
výtečnou ventilací,

franko na každou stanici za K 50+—
dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV. okuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

SVÍCE CERÁMOVÉ

pravé voskové
vlastní výroby, přesně dle liturgi
ckých předpisů zhotovené, nabízí

J. Pilnáček,
továrník a cís. a král. dvorní dodavatel

v HRADCI KRÁLOVÉ.Pal
ke dh

V Litomyšli má voskové
svíce Pilnáčkovy na skladě jen

„AnnaBraunová
Dolní náměstí.SPT“ eyv...v k

Poznámka: Zárod Pilnáčkůvbyl
již v r. 1888. Ordinariátním listem nej
důstojnější biskupské konsistoře v Hrad
ci Králové veledůat. duchovenstvru k ná
kupu oltářního světla doporučen a v roce
1908 Jeho Biskupská Milost osobně Pil
náčkovu továrnu Svou Vysokou návětě
vou poctíti ráčila, a co nejchvalněji o
zařízení téže so vyslovila.

Jen umělecky pracované

SOCHY i ostatní
zařízení ohrámové

——= levně provádí ——

abeolrozi 6. k. odborné školy soobař. a fesbář.

——mm

BOHONU, BEKV HOŘE KUTNÁ,

VĚTY
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Jan Horák,
soukenník| X

v Rychnově nad Kněžnou 4
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze meLo ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XG 663XK82 XC6 XCBD

S69XCSJIXIXE83X
X

Přijmu dva učně

na pekařství
zřádných rodin za nejvýhodnějších podmínek na
2'/, roku doby učební.

Josef Růžička,
mie'r pekafský

v Hradci Králové, Č. 12.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jskovýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

MM řetízky, prsteny, náramky,
O3 jehlyajiné zlaté a stříbrné skvosty

Ď — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Křestní listy

Špob, úvěrní společnost

(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskapská knibtiskárna.

V zapsanéspolečenstvos ručenímobmezenýmw Hradci Králové,
1 (proti Graodbotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
= za4 až5" =

úrok a to dle výpovědi,

PHP- Složní lístky ns požádání zdarma. "UW

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. «n “ŤŮ



kev a nikoli Macbar. „Obnova“ne„nesnažila“,ale
osvítila na silácké lži Macbarovy tak oálešitě, že

Je+1člověk nemyslící může nadále se domnívati,
že Macharovi při přednáškách šlo v přední řadě
o vědu a pravda. Má-li Machar pravdu, pak by
se stala věda kopacím míčem, předmětem nejsvé
volnějších rozmarů. Ani jeden zdejší pokrokář,
který se trochuv antice vyzná, neodváží se pode
psati ty vývody Macbarovy, proti kterým „Obnova“
se ozvala. Kdyby mu žák ve Škole vykládal ta
kové zbrk'é rozumy, dal by mu nedostatečnou. 4.
Lže „Osvětal.“ tvrzením vypůjčeným z „Ratibora“,
že dr. Řezníček „jako dodavatel pražských BeoBací
pro „Obnovu“ pomáhá nám zažehnávati „zlé vlivy.“
„Obnova“ již dávno několikrát problásila, že dr.

Řezníček nepíše do „Obnovy“nie; to ostatné pzaá
každý (mimo „bystré“ pokrokáře), kdo nrovná Ř z
níčkův sl-h se slobem nynějšího dopisovatele. 5.
Lže, že jeden učitel nábožeaství z le nlač své 8 pó=
zou mučedníka ve škole spustil: „Tak, jen stu
denti, vyžeňte svého prufojs ra náboženst7í, vy
žeňte!“ Takový tyátr by potřebovala „Osvěta I“
a nikoliv my; proto si jej vymyslila. — Zato 80u
blasíme, že nikoli sice Machbar, ale Macbariáda
rozhodně nesmí zůstati zjevem oddispatovaným.
Při každé vbodné příležitosti jest ontno pooka7o
vati, komu modlařili stoupenci „učedníkaJežíšova.“
Teď každý mys:ící člověk pozoal, jedná-li se po
krokářům o skutečavu vědu či výhradně o proti
katolické provokační attrakce. Jednou 8e pozve
evang farář, podruhé bezkonfessně uajaděný Ma
saryk, po třetí protestanty odsuzující syn Heliův,

«jemuž se líbí stav „dobře opatřeného římského o
troka“. po čtvrté Klimt. který objevil, že Hus pře
jal zásady Lutherovy utd. Jen když se široce roz
lívá řeč proti „klerikálům.“

Jak podporoje „Osvěta 1“ huma
mite. Ojpověď: brubým urážením a raf'ovaným
podezříváním tichého lidumila, který nikomu ani
slovem nenblíží a jenž naopak borlivou, obětavou
činností setřel elzy 8 tváří tisíců ubožáků. Ke gur
pituře lží sbrra uvedených přidala „Osvěta 1“
dne 19 t. m lež, která činí dojem jako rána
černošským obuškem. Prý z. r. v. v. p. Fischer
navětívil umírojícího domkáře Fr. Dvořáka a n8
bídl mu, že mu napíše poslední vůli. Závěť pěkně
sepsaná prý obsabovala též «dkaz 200 K na mše
av. a na medlen:! Umírající prý, když přátelé nad
tou pvložkou projevili údiv, odbodlal se změniti
závěť, ale před činem zemřel; tíw prý jest doká
záno, že závěť ta nebyla spontápním (samostat
ným) projevem zesnulého. Tak vrženo nízké po
dezření na p. radu, jako by byl sám nějak pře
mlouval. K tomu cvšem přidána řada jízlivých
poznámek na p. radu i na kněze. — Informovali
jsme se osobně a svěděli jsme, še správa ta jesí
od priní věly aš do poslední vylháma. Či míří
„Osvě:a 1.“ na jiného pána, než va borlivého pře
dáka zdejší odbočky spolku sv. Vincence? Jest
zde vůbec jiný p. rada v. v. téhož jména? Kdyby
-pokrokařeké redakční komité mělo aspoň trocha
smyslu pro spravedlnost, dávno by přestalo óasto
vati svoje Čtenáře takovými zákeřnými lžemi.
Pokrokáti dovedou ae vrhnouti jako smysla zba
vepÍ na muže nejtiššího. doveuou mu bázeti pod
noby obušky i při jeho veliké lidumilné práci
jedině proto, že týž se odvažuje vyznávatí kutolic=
kou víru. Před pumami fanatickébo vzteku pokro
kářekého není tudíž jist ani šlechetný stařec, který
místo radikálního křiku pěstuje homanitu skutkem.

Hymem. Zdejší c. k. vrch. inženýr p Fr.
Fiscber slavil dne 19. červoa eňatek ee sl. F.
Guthovou v chrámu sv. Štěpána v Praze

Denuneiaee zůstane denunciací, „Rati
bore“, zvláště když lže. Chceš li mluviti o pácbání
„martyria“, nalezneš rozhodně velice zajímavé a
dokázané případy z krubů učitelstva pokrokář
skóébo.Máme ti je jmenovati?

Veliký eirkas p. Kludského rozbil ob
rovský stan na prostranství mezi plynárnou A V0
jenským parkem. Prvé představení provedeno ve
středu za velice Četné účasti obecenstva. Umělecké
výkony provázeny Častým potleskem.

Nové červánky pokroku v Recha
mlešeh. Jak osvěcuje kupec ve „Štítě“ označený
lid, chci též k tomu něco říci. Náš pao purkmistr
bází písek do očí stranám všechněm. Něčemu jsme
sice již u něbo uvykli, tomu střílení třeba „cblu
meckými“, ale všemu přece nikoliv. Vrcholem pak
všeho jest rozpočet obecní na rok 1909. Tam
stojí černé na bilém: Nenbražený schodek 13692 K
50 h kryt bude zbytkem subvence oa stavba bu
dovy měšťanské školy dívčí a příspěvkem městské
sporiteloy. Na pobled pěkné Tak jsem ve nad tím
posastavil, jak veliký zisk as spořieloa naše má.
Ze zprávy městské spořitelay tiskem nedávno vy
dané vychází na jevo, že Čistóbu zisku docíleno
sa rok 1908 pouze 5.27963 K u tu by připadala
na zbytek snbvence 8.412 K 97 h. Táži se: Do
etali jeme tak velikou aubvenci? Mně se zdá, že
jsme nebyli z těch šťastných, abychom dostali
těch“30.000 K, které nám pan purkmistr před
stavbou sliboval. Dále jest nemožno žádati, aby
spořiteloa celý ajsk darovala. Z čeho bude jioak
posilovati reserval fond ku krytí možných ztrát?
A dlaby přece děleti nebude, aby se snad šla vy
půjčit do záložny. To bychom mleli z posledního.
Ovšem ti, kteří ten rozpočet podepsali, napap fe
zaplatili, ale nepřiložili kvitanci k tomu. O tom

druhém těžko se rozhovořiti, neboť to jest jejicb
tejemstvím a tu přijde pan purkmistr a řekne, že
se bude patiti 129, přirážek, ovšem 8 doložením,
až se dluby zaplatí!! Tobo se věsk ani my, aoi
paše děti ned čkají, nebuf místo aby se dluhy
uplácely. dělají se stále nové. A a tím přicbází
před voliče, aby se o důvěru jejich ucházel. Stále
se ukazuje na to, Že starosta má volen býti dů
věrou lidu a proto, ačkol.v nepatří do III sboru,
přece nám bo strkají. O to by konečně nebylo.
Ale ptám se, kdy vyst-upil starosta náš jako zá
stupce většiny lidu, který ho volil? Snad při vo
ličské achůzi dra R-jla, kdy velikou většinu města
proti sobě popudil? Anebo pří loňském biřmo
vání, kdy občanstvo bez rozdílu uvítalo svého
biskupa a on jako mlovčí a blava jeho zůstal
doma? Ukáže se při slavnosti církevní Vzkříšení
a Božíbo Téla? To ty voliče svoje nezná a atydí
se mezi ně jít; jd: raději pracovat do úřada, ač
ještě do dnes u dveří městského úřadu tabulka
hlásá. že v neděli a ve svátek ge neúřadoje. Hla
sovací lístek katolíků však je dobrý a vzácný. A
udělal obci něco dobrého pro památka? Proto 80
nemůže diviti, že ta důvěra podle toho vypadá a
již se ukázala při volbách minulých, kdy největší
počet blasů obdržel jiný a tadíž úřad starostenský
by mu po práva příšlučel. Ovšem na vyhlášce,
která po volbách 8e musí vyvěsiti, opatrné zaml
čeno, kolik blasů kdo obdržel, aby ta důvěra ne
probleskla na poprvé. Proto teď raději bledí
volby oddáliti, aby so neukázala ještě makavěji.
Nestačí již aui rozhodoutí hejtinanství ani místo
držitelství; pošle to ještě výše a až i tam 86
uzná právo, bude to mocí poslat třeba do Amate
rodamu. Z jaké pracovité rodiny pro vlast a lid
pochází, nejlépe se pozná dle tobo, že jeden bratr
byl „menšinovým pracovoíkem“, drubý „proaáale
dovaný učitel“, třetí „mučedník politický“ atento
budo suad národní svatý v Rašínově dynastii.
Přitom se však všechném vede moc dobře. Chytrost
nejsou žádné Čáry, praví naše přísloví a zde to
byl velmi laciný prostředek reklamaí. Jak ta
práce pro lid u nás vypadá, bylo vidět nejlépe
loni při oslavě Husově, když se tlačil k „vašemu
Jeníkovi“, jenže téžko uhodnout, zdaž z úcty k pa
mátce jebo, anebo konečně, aby snad Hus ta
koibu kterr-u v rukou drží, ctiteli svému na hlava
neh.dil. L'dé u uás povídají, že prý jsnu v ní
obsaženy obecní dluhy. A ten nevděčný národ ne
a ne tu práci uznat. (Dokonč.)

Nechanlcké kulturní plaménky. Už
tu máme pokrok, až jsme nad ním vyjeveni. Mladé
lvíče zdejší realisticko-volnoomyšleukářské se samo
vyjádřil.: „Nechanice si oddechovu, až se odtud
dostanu.“ Taky si uwyslíme. Patroě 8 ním odamře
i zdejší pětičlenná zároda. Vždyť vyjednával ten
rázný pokrokář i s dvěma funebráky, kteří za
jisté svojí učeností mohou obroditi národ. Kdo
nosí veřejně pochodně, ten až něcu v osvětě zaa
mená. Jen je nám divno, jak funebráci 8 ostat
ními pokrukáři mohou tolik nenáviděti církevní
pompu! Nedé se spad docela těch 5 členův G thě
spalit, aby dokumentovali, že vlastně není ny
nějších funebráků zapotřebí? Zatím členná kul
tarní družina pracaje většinou tiše, v ústraní;
miluje panský stoh, lesní porost, útulný budoirek
a vůbec mista klidná, aby snad všetečkové ji ne
rušili ve spřádání epochálních výzkomů. Ozve-li
se veřejně. bývá to „inkognito“; a to už za něco
stojí Z+ jaké blnpáky avoje lidi pokládají, to pa
troo s hrozitánskéh:: Ibanf, jež dali natisknout o tom.
co Be na faře zdejší při missilch snědlo a vypilo|
A redaktor pokrokářské tiskoviny nehodil jim tak
blonpě podvodoý dopis na hlavu! A nejlepší při
všem, že otiskl část té Jži taky vždymoudrý „Ča8“.
Uvašte! Prý padlo na faře 9 půlek plzeňského,
apousta vzácných vín, delikates asi 7 beden atd.
Jak si t> přesně sp čítal hladový pokrokář, který
tolik na dobrý troňk myslí! Kamaráde, jestliže
bys dokázal tolik, co podle tvého bezcbarakter
ního jazyza dovedli obyvatelé fary, tu bys mohl
praštit svojí fankcí a vystupovat jako tučně pla
cený pijan a jedlík na koncertě při bengálském
osvětlení. Každého lékaře by zajímaly tak zdravé
žaludky, které se v Čechách — pokud vůbec
paměť sabá — nikdy neobjevily. A kdybys byl
Ibal aspon trochu šikovněji! Ale to je to: volný
myšlenkář myslí, že má patent ns nejvolnější my
šlenky. Sám dobře ví, co i při častém cviku v bo
spodě zmůže — a oajednou přisozuje jivým tak
veliké zdraví! A tak ty pokrokové plaménky jen
hodně čadí, jako p'trolejová lampa bez cylindru.
Ale že by tolik začudily zbrklé mozečky pokro
kářů, tomu jsme dioubo věřiti nechtěl. Kdo se
odvažuje servírovat Čtenářatvu tukové nesmysly,
ten už opravdu patří na pozorovací stanici.

Z Dobřenle do IBabřemle Dopisovatel
do „Osvěty lidu“ napsal do Čísla ze dne 17. t. m.
takovou sprostotu, nad níž musí troouti i každý
slušný jinovérec. Projevujete surovou škodolibost
nad tím, še nepřišli vzdáti čest Bohu ti muži,
které si občanstvo volí, aby ve jménu jejich jed
Deli a ve všech veřejných sáležitostech je zastu
povali. Takov.u veřejnou záležitostí jest i veřejné
prokázácí pocty Kristu svátostnému. Pávové však
se dali svósti fanatikem, který si chtěl aspoň né
jak vylít osobní bněv ma dp. faráře. Ovšem ti,
kteří mužně vyznávají svoji víru, vám se líbiti ne
mohou.Vybyste chtělmítiv čele obcí jen takové
„demokratické“ muže, kteří ohýbají hřbet před

kašdým panským bodnostářem, třeba by byl mravač
menším než „bohaprázdaý čeledín “ | Chtěli byste
míti takové, kteří s každou malicherností běží do
paoské kanceláře, aby si vysloošili trochu chřástů
a řísků za zradu vlastních spolubratrů a zájmů
obce. Kdo veřejač vyznává svoji víru, k takovým
poťouchlým službám se nepropůjčí. Vy cboete,
aby jednali obecní bodoostáří tak, jako ti panští.
Od té doby co p. f.rář blasuje proti velkostatku
a ve prospěch lidu, namáháte se, aby obecal hod
nostáři si počínali tak, jako panětí, kteří nikdy
pad svátostným Kristem nebesa nenesli. Nazval
jste ve vzteku váženého rolníka a tři bodné „děl
níky „bobaprázdnými a bouzbožnými.“ Leč náš ka
tolický lid dobře ví, odkud vítr věje. U nás jeme
dosud nezapomněli, jak naradlá přislubovačka soc.
demokracie „Osvěta lida“ hájila velkostatek proti
suboženým dělníkům. Jen tak dále, pomocníka
velkokapitalismu | My ti totiž zasláním před
platného a jinými poklonami ústa zaminonti ne
hodláme.

Náhrada za přeložení sborového ve
Wtelství z Josefova. DopntaciměstaJosefova
přijal císař tento týden ve všeobecných audiencích
Deputace sestávala ze zemského poslance m sta
rosty okresu Jaroměřského p. Jana Kotlauta, sta
rosty Jusefova p. Jinif. Truxlera, starosty Jaro
měře p. V. Pácalta a 8'arosty ve Smiřicíchp Jos.
Hojného. Předložila panovalkovi žádost, aby se Jo
sefovu dostalo náhrady za přeložení sborového ve
litelství do Litoměřic ve způsobě reál. gymnasia.

Machariáda v Pardubicích. D> věnce
zásluh o pohanskou antiku vložil Machar nový
list také vystoupením v Pardubicích. Př:jel a byl
uvítán | Z nádraží dovedli „skromného“ básníka
do města učitel Hloušek za jednotu „Budeč“ a za
sociální demokraty primář okr. nemocnice dr.
Messany s hloučkem různých mladíčků. Macbar
hodlal Pardubice poctíti dvěma přednáškami, v děl
nickém domě a drulou ex'ra pro učitelstvo v Be
sedě. Zdálo se to však příliš okaté a tak s té

sici přednášeče. Jedem oeuávisti kalené šípy proti
katolické církvi vystřílel tudíž Macbar v dělnic
kém domě a to ostatní pověděl v intimním kroažku
svých ctit-lů u „Střebských“, kdež před aatickou
modlou konalo se komické modlářství. Německý
bezbožecký filoa3f Nieteche v českém vydání. Přes
nával svědavých, kteří přišli poslouchat Machara,
nedosáhl svojí fanatickou předoáškvu, 00 sám a
jeho stoup>nci očekávali. Valoá část nosluchačů,
pokud si zachovali vlastní nezkalevý úsudek, od
soudila ji jako strannickou, úmysloou, zesurova
jící Jasné lži. propletené dekadentní sprostotou,
vyslechli jen s vnitřním odporem. Povídá ee, že
židovský úředník Macbar, bově moderním libůst
kám davu, k-.Čuje se svojí antickou předoáškou
k vůli kčeftu. Proto asi ten aplans syoů israel
ských i jejich sluhů. Kdyby byl protináboženský
fanatik a úředník Rotecbildů7 Machar mluvil ta
kovým způsobem o náboženství židovskám, byl by
jisto přítomným vládaím komisařem zakřiknut,
ač-li vůbec by taková nabožensky útváčská řeč
příslašnými úřady byla povolena.

Sla:most Matiční a Sokol v Pardu
bicích. K této zprávě v našem listu je dložno
něco dodati Neomalený přípis. který poslal par
dubský Sokol pořadatelům Matiční slavoosti, usta

kdo ne, podepsán jest Ferd. Potůčkem, stavitel
ským mistrem a Netašilem. písařem z advokátní
kanceláře p'kiokáře dr. Lipčíka. Nesnášelivý výron
sokolské svobodomyslnosti a protikřestanského ra
dikalismu jest chorobným příznakem této před
časy tak důležité intituce národní. Pardabský
Sokol začíná vlivem pokrokářů pěstovati nábožen
ské štvanice protikatulické. Ž dovský dach počíná
povážlivě ohlodávati kořeny pardubského Sokola
a není tudíž divu, že sympathie občanstva E So
kolu uápadoé chladovu | Vlastenecký a svobodo
myslný „Sok+l“ nesůčastnil se ostentativně Matiční
slavnosti a za pobnutku tohoto vlasteneckého Čínu
udal sám odpor proti katolíkům. Nazdar pardub
ským Sokolům!

Rosminva ma Matiční slavnosti
v Pardubleleh. Pan učitel: Jářku,pane Štěpán,
vy jste Šel v průvodu také se studenými? Pan
Štěpán: Ba ne, p. učiteli. Včera nu mě sice páter
atakoval, ae já jsem se vytočil. Hahaha. —
Mravné naučení: Pudle skutků poznáte je. Jak se
nazýva člověk, který sedá na dvou atolicích? Jak
se nazývá takový charakter? Pane Štěpáne, od
povězte|

Doputace = Pardublie vo Vidm!. Dne
15. t. m. vypravila Jednota pro stavbu chrámu
Páně v Pardubicích depataci do Vídaě k mini
sterstva, aby tau vymobla eubvenci na stavbu
chrámu « Pardabicích. V depataci byli p..MUDr.
Cibulka, městský rada p. Klečka a kaplan dp. Če
četka. V ministerstvu byl: přijati páni velice
blabosklonně a slíbena jim všemotná podpora.
Zvláště laskavé uvítal deputaci předs>da centrální
komise pro zachování starožitných památek sta
řičsý bar. Helfert u podobně slíbil jednoté nej
účinnější a ne:ochotnější pomoc. Deputaci aráděl
a orientoval zvláště poslansc dr. Stojau s Záruba
s patři jim tudíž se strasy jednoty vroucí díl sa
dobrotivou ochotu, s kterou vyšli depataci ve Vídaí
vstříc.



vy u „kostelička“ v Pardubi
eich. Nakostele u Panny Marie Bolestné vyka
nány byly v poslecní době značné a pěkné opravy.
Pořízena nová vkusná podlaha ze šamotových dlaždic
v lodi chrámové. Podobně nově a čistě opravena

> byla podlaba v sakristii. Oltářík v kapličce Panny
rie skvostné byl vyzdoben. Podloubí na jižní

straně bylo vybíleno, vyčištěno a opravené sochy
oa příslušných místech postaveny. Tolikéž zeď
kolem tohoto rostomilého kostelíčka byla zcela 0
pravena a obílena. Zelené košaté lípy kolem, nyní
ta čistá zovnější úprava a ten ladný a krásně spo
řádaný vnitřek vábí duši věřící a vybízí k zbož
nosti. Záslaba o to patří dp. Ot. Hruškovi, duch.
správci v pracovně. Vzorný pořádek udržují tu
ctih. sestry Nejsv. Svátosti Oltářní.

Židovský klerikalismus v Pardubi
cích. Krátce po Macbarově štvavé přednášce do
stalo ředitelství reál. škol v Pardubicích přípis
israelské obce, podepsaný JUDrem Tbeinem, advo
kátem tamtéž a předsedou jeraelské jednoty, obsa
hující stížnost na katechetu reálky, že prý ve své
vyučovací hodině, mluvě o Macharovi, dopustil se
urážky židovského náboženství. Přípis eměřoval
k tomu, aby 8e proti nenáviděnému katechetovi
zavedlo disciplinární vyšetřování. Pokrokáři by mu
totiž rádi pomobli z Pardubic. Na celé záležitosti
je pravdy jen tolik, že je to úmyslně zosnovaný
klep. Stížnost židovské obce pardubské dr. Thei
bem podepsaná čiší macbarovským Šviclovstvím a
trochu orientální dotěrností. Jest sárovců památný
tento židovský dopis charakteristický tím, že nese
podpis předáka zdejších pokrokářů advokáta dra.
Theina, který se pranic nestyděl vystoupiti i ve
řejně na „obranu“ svého náboženského vysnání.
Kolik udvokátů křesťanských v Čechách mělo by
tolik mužné stly, aby podobně jakou JUDr. Thein
podepsali protest proti orážkám náboženství kře
sťanského?

Matiční slavnost v Pardubicích.
Slavnost za pěkné pohody přes demonstrativní ne
účast pardubského Sokola vydařila 8e zrovna
skvěle. Na místo vlasteneckého Sokola přišlytisíce a
tisice lidí jiných a bavily se dloubo do noci. Slavnost
trvala tři dny a honosí se velkolepým konečným
úspěchem. Průvod byl přímo skvostný i bez So
kola. Patrno, že slavnosti mohou 8e zcela bez zá
vady a škody konati i bez Sokola.

Největší klerikálevé. V jednoms po
sledních čísel „Ratibora“ byli zákořným způsobem
napadení duchovní v sousedním městě T., jsko by
chtěli si přiavojiti nesprávně peníze po zesnulé že
bračce Mackové. Ioformovali jsme se ve véci té a
sdělujeme, že ona záležitost vlastně takto so má:
Asi v břesnu t. r. po náblé smrti stařeny Šmí
dové přišla Macková se spořitelní poštovní kníž
kou na faru, kde leckdy za menší práci stravu do
stávala a žádala p. děkana o uschování oné kníž
ky. Méla totiž z nedávné doby smatné zkušenosti
při vyjednávání pozůstalosti (viz Kapucián, Smí
dová, kterým pan referent ze špitálu nevěnoval
ani té nejmenší vzpomínky). Výslovně řekla, že
si přeje, aby po její smrti bylo pamatováno z ulo
žených peněz na duši její modlitbou a mší sv. O
pohřeb že již bude míti postaráno tím, že se pro
dají jeji věci jako: prádlo, Šatstvo, peřiny, kufra
mimo to že má nějaký obaos peněz u sebe (po
smrti úalezeno v kufru 32 K). Poplatek sa po
hřební průvod a mši sv. pro omy tři místná du
chovní obnášel celé 2 K. Po pohřbu Mackové ode
jel p. děkan k souda do Hradce Král., tam vše
ozpámil a kofšku spořitelní odevzdal p. radovi
Pacákovi. To je dle „Ratibora“ ona „strašná bla
máž klerikálů“! Smutné jest, že místní p. inepek
tor přes „Ratibor“ vše věří člověku, který pěkoé
avé jmění promrbala dostal se d> chudobioce, ale
„klerikálovi“, který mluví pravda, toma 80 nevěří,
ten bned je vykřikován za zloděje vyžebravých
peněs. Lou, kdo cti nemá, jinému jí nedá! Radíme
p. dopisovateli, aby raději ze svého okolí (je ta
látky až dost!) anebo £ vlastního svého života
něco do „Katibora“ napeal, bylo by to zajisté
Časovější a pikantnější! Na předešlou zprávu v
„Ratibora“, kde s obecních voleb skočil p pisa
tel na vydání při slavnosti svatořečení Panoy
Orleánské, radíme, aby do komisse při takových
slavnostech kromě páců z Hradce navržených, to
tiž p. dra Kl. a dra Ged., byl přibrán jeden jim
dobře známý finančník z T. Šdětuje Be nám tot?
o něm, že v záležitostech peněžních vícekráte
tbeoreticky i prakticky se osvědčil. Nějeké to
manko již nějak se omluví, třebas mladistrou lehko
vážností, jako kdysi „v radě mnohých a v shro
máždění“ v T. se stalo, Holečku, při takových vy
dáních to by bylo jiné kafé, to by se dalo něco
sobnout!

Čáslav. Právě provedené volby do
okres sastupiteletva ukázaly,šepočínáse
Jeviti značný sájem o sastoupení v Létokorporací sa
mosprávné Ve všech třechsborech byly čilé agitace
a objevila se mezi zástupci okresu řada nových
osob. V zasedání obecního zastepiteletva, ješ ko
palo volbu delegátů za město Čáslav, nabyla op
posice značný počet hlasů, což sdá se masvědčo
vati tomu, že aal volbydo obecního sastepiteletva
vebodou tak klidné, jako dosad bývaly. Bylo by
ovšem k přání, aby vodítkem byly vždy a všudyprospěchyměstaajoboobčasstra.—Koupadlo,
sřísenépéčíal.okrašiyvacíhospolkus0snadným

nákladem přes 3000 K, bylo právě otevřeno a po
číná ve téšíti značné přízní občanstva i mládeže.
Zvláště pro mládež bade velikou výhodou a Jze
doufati, že proto už dostane se okrašlovacíma
spolku pomocné ruky z toho místa, které Jest
svláště k tomu povoláno.— Oprava kostela
pokračuje uvolna k dokončení v nejstarších pat
tiích chrámu, z nichž zvláště původní románský
kostelík bade pontati pozornost všech příchozích.
Dosud zakrytá původní románská vížka jest již
hotova a v měsíci červenci počne 8e prý 8 osaze
ním nové střechy. Slušby Boží pak přeneseny bu
doudokostelaav.Alžběty,—Maturitnízkoušky
na c.k. gymnasiu konány budou za předsednictví
p. ©.k. sem. inspektora dra Fr. Krska ve dnech
28. a 30. června. Abitarientů jest tentokráte jen
12.—Bociálně demokratická klatba
vyřknuta byla právě nad býv. soudruhem M. Ska
lou, funkcionářem „Volné Myšlenky.“ Spletly prý
6e mu nějak vybrané příspěvky. Aby se reputace
volnomyšlenkářů napravila, svolávají na 27 Červen
veřejnou schůzi, na níž bude řečnit velezdvořilý
p. Klimt a mučednice býv. učitelka Kadeřábková
+0 klerikalismu a persekuci učiteletve.“ Inu —
před poutí čáslavskou na av. Petra a Pavla sjlž
dívají se rozličné attrakce a komedie.

Třebešice a Kutné Hery. V neděli
dne 20. června pořádal k nám výlet křestanskc
sociální vzdělávací spolek s Čáslavě. Účastenství
bylo veliké, prostorná zahrada hostince p. Kopec
kého byla ploá Přišli a přijeli přátelé křesťan
ského houtí z Čáslavě, Církvice, Hory Kutné, Se
dice i Kolína. Zábavní výbor staral 8e pečlivě o
zábavu, která zpestřena byla solovými výstupy i
koncertem spolkové hudby tak, že účastníci zna
menité se bavili. To však nebylo vhod některým
„přítelíčkům“ našeho směru a Čekali, jak by klid
a pokoj pcrušili. Když po 7, hod. bylo slosování
výher, dostalo ee některým brožury: „Snadno a
rychle diety brát.“ Přítomný mladý agrárník p. Vý
borný, který Již po celé odpoledne činil k pro
GTamunemastné poznámky, začal po způsobu „Cepa“
častovat spolek a jeho členy zelenou noblessou.
Rozvážné členstvo ovšem na lep nesedlo a klid
ným způsobem bo o slušnosti poučilo. Podiv vzbu
dilo počínání tak rozvážného pána, jako jest sta
rosta obce, který tento zřejmě vyprovokovaný
výstup chtěl cbránít svou autoritou, a chtěl jménem
zákona rozpouštět — výlet a brozil při tom úřady
s policejní hodinou. Jest sice snaha po pořádku
chvalitebná, ale musí být prováděna důsledně a
proti každému. Ostatně aby pány hlava nebolela
— spolek před třebešickou „policajtštandou“ v po
řádku a klidu odešel. Jeme zvědaví, c> by tak
bylo, kdyby p. hostinský žádal odškodnění za ušlý
zisk a my žalovali pro rušení výletu?

Z Miskovrie n Ratné Hery. Skupiny
katol. mládeže z Miskovic, Dobřeně a Suchdola
pořádají v den sv. Petra a Pavla 29. června odp.
společný výlet na vrch Vysokou. Stoupence strany
naší zveme k účastenství. Přijďte, poznejme se! P.

Litemyši. Dne 20. t. m. oslavili vojenětí
vyslonžijci s Litomyšlea okolí 100letou památku
bitvy u Ošpra u pomofku na silnici za městem,
kdež odpočívá několik set vojínů. kteří ve zdej
ších nemocnicích na rány zemřeli. Vys. důst. p.
probošt Frant. Křivoblávek promluvil tklivou a
vlasteneckou řeč přítomným p. t. korporacím vo
jenským, úředníkům, apolkům a lida přečetnému.
Nato za assistence celebroval mši av.

Hromev. Ve dnech 23.—80. května t. r.

nad očekávání se zdařila. Byly to pravé hody du
Ševní a svátky pro calou farní osadu. Horliví
Olcové z řádu sv. Dominika z Prahy dp. Bruao
Bárta, řiditel ev. missie, dp. Odilo Pospíšil, přav.
a dp. Valentin Melichar dojemnými kázaními o
pravdách našebo sv. náboženství získávali den ole
dne větší počet vděčaých posluchačů, kteří nap'
úovali milou svatyni hronovskou a hojná přijímali
sv. svátosti. Osadníci faroosti Hronovské ze ardce
volají: Zaplať Pán Bůb důstojným pánům m.ssio
nářům za všecku námabu a obětavou lásku, kterou
nám přinesli a ofliž je milostí svou i ne dále
v těžké práci apoštolské, kterou se obštojí pro
spásu daší nesmrtelných.

Pohroma čšivelní. Kruté neštěstí po
atihlo dne 21. června obec Čachotlo, jež od r.
1903 každoročně pronásledována jest hroznými
pohromami živelními Téhož dne o 4', bod. odp,
ač bouře byla ješt) dosti vzdálena, odeřil náhle
blesk do obytného stavení čís. 4. a ješto atřecby,
většinou doškové, byly úplně vyschlé a hospodáři
byli téméř všickoi po práci mim; dům — povatav
a požár rozšířil se v několika vteřinách úžasnou
rychlostí ns 8 bospodářekých usedlostí, jež vy
hořely až do zdí so všem: zásobami paliva, píce,
obilnin, potravin, oděvu, nářadí hospodářského a
s větší částí drůbeže a drobného hospodářského
dobytka. — Pojištění jest pravepatraé na kry
tinu, na sásoby šádné. Většina pohořelých nemá
ani píď lesa dospělého k smazšímu pořísení kry
tisy. Bůh pomoc těžce skouševým!

Nedělní klid? Minuloa neděli katolíci
putející do Dřízně u Přepych spozorovali, jak se
prsoaje u Ledeckého dvora (jehož nájemcem jest
jeraelita) om poli jako ve věodoí den. Tu bylo jiš
posorováco několikrát. — Tutéž neděli oakládali

Ví o tom vrchol správa prací regulačních? Po
Šestidenním lopocení sasloaží si dělník den odpo
činku k osvěžení tělesnému | duševnímu.

Otrokářství ve XX. nteleti. (DoKlá
šterce n. Orl.) Pokrokáři balamntí, že klerikálové
chtějí znova zavésti otroctví, ale zatím činí tak
sami, jsk ukážu. V posledních dvaceti letech vzrostl
u nás v Čechách počet sborů hasičských skoro na
2700. Když vzpomínáme na př, jak před 30 lety
od zaboseného doutníku vyhořel až do základů
blízký městys Mladkov, ač teče uprostřed řeka —
a to so stávalo i na jiných místech — musíme
býti zajisté vděčni za ta dobrodiní, která dnes
hasičské abory lidatvu prokazují. Proto rozamný,
poctivý člověk s radostí bledí přispěti ke vzrůstu
basičského sboru, ba je to teké povinností uvědo
mělého člověka, aby jednotu mezi hasiči pěstoval
a všecko, co by dobré soshy těfštilo, odstraňoval.
Než bobužel jako každá dobrá věc, tak i basičská
práce a přičinění má své hrobaře. Poslední a nej
větší nepřítel zasadil sborům hasičským smrtící
ránu, a to beslem: „Nechodit do kostela na cír
kevní slavnosti“; hasič prý není pro parádu, nýbrž
pro oheň a ochranu svých bližních. Tak dnes vy
křikají pokrokocí předáci od bas'čt. Já, jedno
dachý člověk, dovolím ai poukázati na účinek toho
zákazu, k němuš ovšem páni předáci nemají ani
žádoého práva. Jaem už 10 roků u hasičů a hor
livé jsem vždy sloužil. A již dtíve pozoroval jsem
hasičskou práci a z celé své zkušenosti mabu říc i,
že tam, kde hasičstvo jest zbožné, konajíc také
své povinnosti nábaženské, jest také v nejlepším
pořádku. Příkladem budiž Dolní Dobrouč, kde
sbor čítá na 120 činných členů. Tam, když člon
třikráte bez patřičné omlavy zamešká buď cvičení
nebo veřejné vystoupení, jest vyloučen, a proto,
kdo byl na posledoím tamějším župním sjezdu, ne
vycházel z úžasu, jak jest možno tak veliký počet
sehnat a tak výborně vycvičit. Ale není se toma
co diviti, poněvadě jsou tam lidé vešmě3 ke ka
tolické straně se hlásící a jako takoví vědí, že
láska k bližnímu zakládá se na lásce k Pánu
Boha. Proto dovedli itamější husiči ony divy,
které ještě dnes vynucají ze mne nadáené volání:
„Sláva vám, přátelé, hasiči v Dolof Dobronči!
Jen tak dále, a myslím, že nenajde se hned tak
drubý spolek v celých v Čechách, který by se
vám vyrovnal co do výcviku, poslušnosti 4 co
hlavního: do konání náboženských povinností1“
— A teď ukažu na něco jiného. V obci Pastvinách
mělo se konati župní cvičení, a tu se jednalo 0
to, kde má býti oběd. Jední chtéli u p. Vágnera,
jiní u p. Frimla. A když návrh pro p. Vágnera
při blasování padl, nešli zato okolní hasiči již
na cvičení. Pan velitel byl nucen, chtěl-li cvičení
odbývati, u nás hasiče ei vypůjčiti. Ponóvadž já
sám jsem byl mezi témi vypůjčenými, musím po
dotknouti, še tí hasiči, které jsme nahrašovali, byli
všichni pokrokoví a še, ač jich byla menšina, proto
dělalé stávku, še nebyl oběd v hostinci pokrokovém.
Takové spolky, kde zatabujíse místosjednocování
8e věci nepatřičné, ovšem prospívati psk nemohou.
A takových zbraní užito bylo v hasičských sborech
celá řada. Mlčsli jeme, ale negoublasili. Dnes však,
když beslem: „nechoditi na církevoí slavnosti“
mají se hasičské absry ztenčiti nebo docela ubiti,
mlčeti nemůžeme a nesmíme. Či jsme my katolíci
proto basičí dobrovolnými, abychom byli ve svých
paboženských cílech od pokrokářů zotročování?
Jame soad proto dobrovolnými členy, aby 8e námi
vězcka Cvičení vymetla a za to od pokrokovců,
kteří nie nedělají, abychom byli v» spolku ko
mandováni. že nesmíme jíti vsdáti úctu svou Bobo
o Božím Těle? Tak se S námi jednatí nesmí.
Řekna vám, přátelé-hasičí někdo: „Vystupte,
a je po krámul“ A také už v moobých obcích
pořádní katolíci ze sborů takových vystapnjí ačkoli
jsou uvázání pohbřeboípokladnou, ktera polkli cí
páni pokrokoví, aby mobli bíti ve tvář nás kato
lilky. Kdo však vystoupí, ztráci právo na příspěvky,
které až dosnd tam vložil. Já ige fenou jsem po
jištěn a dal jsem asi 5O K, ale nežli bych su
necbal ve spolku urážet štvaním a hlasováním
proti slavnostem církevním, raději také vystoupím
a ty korany oželím. A tu vidíte, bratři-hasiči, to
otrokářství v plné nahotě. Nejdříve nás vlákali
do pohřební pokladay, tím nás uvázali a teď nás
ve věcech náboženských poličkují. A tak, ať uč
vyatoapíte neho novystoupíte, jste přece zotročení.
Máme býti tisi, když u nás v Klášterci při valaé
bromadě hasičské pokrokáři zjedaalisi 2 protikatol.
lidi a dali je zapsat jako členy, jen aby nás mohli
přehlusovati v otázoe kostela? Od té chvíle jsme
onéch dvou „taky-hasčů“ ani na cvičení ani v ko
stele nevidéli, a myslim, že kdyby hořelo, ani při
obal jich neuvidíme. Ti přijdou jen £as o1 valoou
hromada blasovat. Na Boží Télo jsme nesměli na
průvod, poněvadš před tím žadný oběžník nepřišel,
ale boed vsobota, tedy sa dva doy, před sv. An
tonínem psu jednatel poslal svého čelsdíma,
chom jistě — všech 40 mušů — přišli večer dělat

avrádu čili šťandrle panu řídícímu, který jest ve
fitelem a chom celou moc, jako obyčejně,
o Avspodé pobyli. Panvelitel má tu cbybu, te se
bojí nevérců a proto nechce říci tak ani tak. A tu
ze takových okolností nezbude nám nic jiného, než
také stávkovat, jsk to očinili v Pastvinách pokro
káři. Nemáme-li býti zotročování, nebudeme ebc
dit vůbec kromě ohně na čádnoa paráda, bu aní
našádnéokrskovéa šupnícvičení.KdyšMpáal



chtějí nás na nějakou parádu světskou bonit, ale
Bobanám slavit zakasují, uť ci ji dělají ode dneška
Bami. A jako oni do dneška na nás ge dívali, nic
nedělajíce, jen hlasujíce, tak zase my ode dneška
na ně se budeme dívat, jak budou pumpovat a
Jést po střechách. Já ručím za:o, že až by měli
tohle dělat, že by ani rok, neřku-li 10—20 roků,
toho nevydrželi. Ostatně už teď říkají, když mají
na cvičení jít, že prý je žádný nemůže nutit aať
si prý obec hasiče zjedná aje platí, takže obyčejně
jsme to museli odřít my klerikálové. Aaž teď vy
stoupíme cebo zastavíme, tu se podíváme, jak se
badou oni tužit; u oás asi noc ne, možná, že ani
nestoží stříkačku, že se 8 ní nebudou chtit dřít.
Pro dnešek jen tolik mírných pokynů všem bratrům
basičům, kteří věc berou vášně, věnuji, a domní
vaje se, že někdo na má slova ještě naváže, kon
čím voláním: Bratři-hasiči, nebuďte strašpytly a
ukažte, že jste katolíky ne ústy, nýbrž také skutky.

Jeden hasič z Klášterce.
Na dům Katol. jednoty v Libštátě

darovali dále: p. Devátý Jaroslav, Svojek 20 K,
p. Vrbata Hynek, Valdice 26 K, sl. Katol. jednota
ve Dvoře Král. 10 K, vsdp. Dr. František Šulc,
professor, Hradec Král. 20 K, vadp. Dr. Alois
Frýdek, kapit. děkan, 6 K, sl. Katol. jednota
v Pecce 9 K, vdp. Frant. Koho, Slatinapy 2 K,
p. Jos. Kmínek, Svojek 2 K, sl. Katol. jednota
v Třebecbovicích 5 K, Všeodb. sdružení v Ker
barticích 160 K, nejmenovaný z Libštátu 5 K,
pí. Marie Bímová z Ustí n. Orl. 5 K, p. Jan
Sádek z Valdic 20 K, p. Saska st. z Valdic8 K.
Zeplat Bůh!

Různé zprávy.
»OBNOVU« V PRAZE

dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitnéulici a vprodeji novin p. MVlčka ma

Příkopech.

Jak hospodaří zednářští zéástapeí
framcomzského méreda. Co se ti lidé navy
čítali kněžetvu, jaký má blahobyt! Skonfiskovali
církevní jmění a tobo je tolik, že chudý lid ze
všeho posud nemá ani franku. Zato starají se vý
tečně o sebe. Sami fraucouzští pokrokáři přiznali,
jek jest poslanectví ve Francii výnosným řeme
slem! D.etává-li poslanec ročně 15.000franků, to
věru není k zahození. „Nár. Politika“ dne 18 t. m.
otiskla tyto řádky: „Z Paříže se sděluje: Odpůrci
francouzské vlády činí propagenda pro reformu
ústavy a horlí proti sněmovně. Jest jim příliš
drabou. Platíť národ na ni ročně ekoro 10 millionů
franků; z těchto zmizí 7 millionů v kapsách po
slanců a skoro million platí se za stenografy,
koihovatky a úředníky. Zdá se, že by francouzský
parlament potřeboval spořivého bospodaře, neboť
jeho rozpočet vykazuje ročné neméně net 90.000
franků za papír(!!) Za světlo apotřebuje se
80.000 franků a za topeul 46000 franků. Fran
couzský parlament spotřebuje ročně200franků za
jed proti krysám a 1450 franků za — kolínskoa
vodu! Na buffet platí se ročně 40000 franků daní
a za koberce spotřebuje 8e ročně 25.00) franků.“
Hezké sumičky! A teď počítejte, zda tolik papíru,
světla a topení může ge tam do opravdy apotře
bovati! Zástupci lidu si myslí: „Blázen, kdo dává
a ještě vétší, kdo nebere.“ Dietáři čeští věru mohou
kollegům francouzským jejich pokrok zaviděti.

Památný kámem sr. 186%. VDouglasu
County ve státé Minnesota našli ranový kamen
z r. 1362. Hjalmar Ruel Holand z Epbraimu, ku
rátor historického arcbivu, vyložil tento kámen ve
velkých místnostech historické spoleČnosti v Chicaga.
Nápis na kameně prý zcela určité nasvědčuje tomu,
že ještě před Kolumbem norvéžští námořníci A
meriku objevili a dosti daleko na severozápad
pronikli. Kopie nápisa a fotografická snímka ka
mene zaslána byla upiversitě v Kristianii. Tam byl
záhadný nápis rozluštén následovně : „Osm Gotbů
a dvaadvacet Norvéžanů na výzkumné cestě na zá
pad. Jednoho doe jeme čli chytat ryby. Když jsme
se mavrátili, našli jsme deset našich mužů zkrva
vělých a jako mrtvoly. Svatá Maria, zachraň nás
všeho zlébo! Zanechali jeme deset mužů mamoři,
Aby opatrovali lodi. Jedenačtyřicet dal cesty od
tohoto ostrova. To v roce spásy 1362.“

Dr. Mmail. V sezení čís akademie věd
udělil dvorní rada a professor Harabaček, že po
slední správa oslavném badateli acestovateli dru.
Mnsilovi pochází z prosince minolého roka. Dr.
Musil měl velikých vědeckých úspěchů, byl sedm
kráte přepaden a v všecko olovpen, sle bylomu
zase všecko navráceno, byl též nožem do prsou
zraněn. Zprávy z poslední doby zněly opět hro
zivěji. Nedávno dodla„d dra Bíusila do Ojomonee
tužkou psaná zpráva, že byl právě ze čtyřdenního
věsení propuštěn. Dosáhl prý úspěchů větších,
nešli jakých die svého programu mobil se nadíti.
Vyslovil naději, še aui v 80 dnech svou velkou
výskumnou cestu zakončí.

fáuračné uzdravení před soudem.
Z se vracíme k zajímavému případu, který
v val gu vadž nyší přišly zprávyPg ph“le: „AmaAion|
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28 roků starý, byl čeledínem vTalaise a dne 20. 
května 1907, když po denní práci saváděl vola do
chléva, tento se apleši] na čeledína se vrhl, jej
na roh napíchl a do povětří vyhodil. Chuďasovi
byloroztrženobřichoa střeva ma zněhovybřezla.
Nádvorní pes tehdy vrhl se na vola a jej zahnal.
Čeledio byl sice při životu zachráněn, ale ka práci
za neschopna uznán. Na to svého pána žaloval za
náhradu a e0ud mu přiřkl 7000 franků, ale ns
základě dobrozdání tří odboroých znalců. Obledá
ním nemocného se ukázalo, če porouchána byla

spodní část míchy a též zraněna pravá eydále ochr. mly mu tři prsty na pravé ruce. Život
zůstal naduřen a nprostřed utvořil se abaces. Če
ledín kromě toho neměl chuť kjídla, stráviti mohl
pouze mléko a vejce. Váha těla z 75 kg eklesla
na 62 kg. Soudní lékaři prohlásili zranění za ne
vyhojitelné a na základě tom bylo mu přiřknuto
7000 fr. odškodnění. Dvacet dní po processa pod
nikl pouť do Lůrd, kdež znova lékařem obledán.
Hned po první koupeli dne 22. srpna Alliaume
pocítil hlad a snědl u přítomnosti známých tři
kousky masa. Při processí s velebnou svátostí u
cítil najednou trhnutí ve chromé ruce, takže bo
lestně vzkřikoul 8 myslil, žerameno má zlomeno.
Ale zároveň cítil, že jeho tři schromlé praty se
opět pohybují. Důkazem toho bylo, že svému pří
teli tsk ruku stiskl, že teotýš až vzkřikl. Zároveň
zacelila se mu bnisavá rána na břiše, načež začal
opět na polích pracovati. Nyní však jeho bývalý
pán podal u soudu žalobu, že čeledín tento opětně
pracuje a aby následkem toho zaměstnavatel byl
zbaven placení 7000 fr. odškodného. A soud od
škodné enížil na3000fr. po seznání těchže lékařů,
kteří ho dříve soudně obledávali. Rozsudek soudu
dosiovně zní: „V wvášení, še od promesení ros
sudku Alliaume náhle se uzdravil, takše rámě a
prsty sase normálně se pohybují a práci konají,
dále vuvášení, še hnísání na bříše úplně přestalo,
strácí následkem toho Altaume právo na plnou
náhradu a smenšuje se mu odškodnění e sa
vytrpiné bolesti a neschopnost k prácí na ten čas.“
Tedy nekatoličtí lékati seznali nejdříve těžké po
bmožděniny, prohlásili těžkoa vnitřní chorobu. A
titéž lékaři uznali náhlé uzdravení Alliaumovo. Od
škodné 3000 fr. nedáno proto, že by se byl stav
chorého jen málo zlepšil; přiznáno bylo člověka
úplně zdravému za svízele, které vytrpěl dříve.

Katelíci v Hollandsku, kteříještěpřed
60 lety nesměli si zřídit ani církevní zřízení ve
své vlasti, těší se nyní z náboženského míru a
žijí a evaogelickou většinou obyvatelstva v úplné
rovnoprávnosti. Boj protikřesťanský svedl věřící
katoliky i evangelíky v jeden obranný úik proti
bezvércům. Nová křesťanská vláda v Hollandsku
dá i katolickým školám konfesním a to i středním
úplnou rovooprávnost s evaogelickými a státními
bezkonfesuími. Katolické svobodné školy masili
Bi katolíci vydržovat sami, nyní však podobně jako
v Belgii bude je vydržovat etát.

Česká odpovéď měm.ministra.. Če
skou veřejnost roztrpčila zpráva, dle níž rektor
České techniky v Praze Bertl vyzván byl mini
strem vyučování, aby podal vysvětlení ke své
řeči, kterou proslovil při immatrikuleci (zápis)
studentstva techniky, varuje je před jednáním, jaké
si zvyklo německé studentstvo, ač něm. rektoři a
professořipři daleko choulostivéjších řečech nejsou
winistrem voláni k ospravedlnění 8e. 9 uspoko
jením a mezi studentstvem 8 radostí přijata však
správa, že prof. Bert] byl v sobotu nanovo zvolen
rektorem a to téměř jednomysloou volbou projes
sorského sboru Čes. techniky. To jest jistě fádná
odpověď sboru professorského ném. miaistru, ač
rektor Bertl sám prohlásil, že se tato volba nesmí
vykládati jako demonstrace sboru professorského.
Vždyť i výbor ústřed. apolku professorů vysokých
škol českých vyhlásil, že voláním čes. rektora k
objasnění ohrožena svoboda vysokých škol.

Plány finančního ministra rakou
ského. Finanční ministr ryt. Biliňskí jest u vy
hledávání pramenů nových příjmů nepřekonatelný.
Před nedávnem podal sněmovně osnovu zákona o
reformě daně dědické a daně z vónování a mi
nulý týden zase nové. Především pro důchody
převyšující 20.000 K ročně zvyšuje 8e suzba da
ová o 5 až 20%, dále zavádí se daň staromlá
denecká a daň domácnostem ze dvou osob pozů
stávajícím, pak daň z tantiém; omlovné tantiémy
úřednictva nepodlébají této dani, nýbrž jen tan
tiémy ředitelů a správních radů společností. Sazba
daňová činí tu 2 až 8%, Zvýšení daně podléhají
také velké dividendy. Dle dosavadního ustanovení
platí akciové společnosti, které rosdilejí dividenda
nad 109/,, ještě zvláštní dodatečnou daň a to při
dividendé do 16%/, 2%/,. při vyšší dividendě 4".
Norá osnova připojuje nyní další stupeň 6%. Re
forma přináší také jednu úleru: při rodinoýeh
důchodech do 4000 K mají die nové osnovy pra
covní důchody oněch členů rodianých, jež vydělá
vány jsou mimo dům, býti samostatné zdanény,

aan postávají daně prosty, nedosahují-lí minimal . :

Daň staromládenockáv Bakonska.
Na staré mládence a staré panay háseny byly
růscé vtipy, na př. že oaně budou uvsleny daně.
Nastaly zló časy a proto vláda rakouská chytila
se těchto vtipů a hledí je v život nvésti. Miolstr
fioasel Biliáeki podal „aěmovně předlohu, abyPTY bo

%
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veškeré osamocené osoby (staří mládenci a panny,
vdovci a vdovy), které platí daň z příjmu, pla

tily o 15%, více, sony osoby danípovinné, jichždomácnost záleží poaze ze dvou osob (tedy ibez
dětní manželé), aby platily o 10%, více, než by
platily, kdyby se měly starati o větší počet hlav.
Ministerstvo vypočetlo, že svýšení daně o80b 088
mocených vynese 3,146.274 K a daaě poplatníků,
kteří se starají jen o jednu osobu, 1,462.540 K,
celkem tedy 4,608.814 K.

Dostihy v námořním ubrojoní. Po
věstné válečné lodi Dreadnoughty, nosnosti 17.900
tun, které první začala zavádět Anglie a po ní daly
se do stavění podobných lodí ostatní mocnosti
evropské, ani Rakousko nevyjímaje, snad, aniž by
jedaou vyjely na moře, dostanou se do starého že
lese. Vždyť sotva byl tento drah lodí vybudován,
již také překonán. Angličané hodlají nyní badovati
lodi o 20.000 tunách. Ale to není ještě dost. Ame
ričané hodlají dokonce vybadovati lodi o 26.000
tunách. Jest zřejmé, že ve srážce zničil by tento
poslední týp nevyhnutelně všecky ostatní lodi. —
Pravé dostihy ve zbrojení, ale zároveň také ve vy
prazdňování kapes poplatnictva.

Český dům ve Vídml X. Tilefer
Graben 7. Na valné bromadě podílnictva stále
zdůrazňována byla nezbytnost a palébavá potřeba
brzkého řešení této pro českou Vídeň velice důle
žité otázky. Z výroční zprávy vysvítá, že akce
agitační docílila příznivých výsledků. Přesto však
vyslovován jednomyslně názor, že dosavadní ka
pitál, kterým družstvu vládne, totiž obnos asi
312.000 K. nestačí ku získání důstojného objektu
ve středu Vídně a že nutao na základě statistic
kého přehledu výsledků práce dosavadní akci agi
tační probloubiti a rozšířiti na okresy a společen
ské vrstvy, ve kterých průměrný zájem jinde
vzbuzený nebyl docílen. Dále dány pokyny, aby
usilovně provedena byla přímá agitace mezi sou
kromými osobami a peněžními ústavy, na něž se
může společenstvo Českého domu právem obrátití,
poněvadž podaik jeho má býti rozřešen na základě
čistě bospodářském a sice tak, aby osvětové pod
niky vezatížili příliš výnosnost docílenou zřízením
slovanského hotelu s restaurací a kavárnou, jehož
finanční úspěch jest saračen. Podíly Českého domu
po 20, 100, 500 a 1000 K se již dnes 4*/, zúročí
a úrok tento dle foančního p.ánu na základě ata
tistiky vypracovaného musí stoupati, jakmile podnik
se uvede v život. Rozřešení otázky Českého domu
bude jedním z čatných zjevů uplatňování se Čes
kého kapitálu a národohospodářské zdatnosti naší
ve středu říše, poněvadž se tím způsobem utvoří
ve Vídni důležitá nová národní bašta, která mo
hutníc nezůstane bez značného vlivu na hospo
dářeké a politické posice českého národa vříši.

Centrála pre vynšitkování dobytka.
Jak se „N. L.“ dovídají, bude osnova zákona, po
daná ministrem obchoda drem Weiskirchnerem,
v příčině ařízení centrály pro využitkování do
bytka, na kterou povoleno milion korun, podstatně
změněna v ten rozum, že pozbude povahy ústředny
a stane se ústavem pro všechny země. Ovšem bude
také stanovený příspěvek na tento ústav zvýšen.

Zasláno
Přátelé! Dobrodincit

Baka Páně dotkla se nás! Jiš od r. 1905 rok
co rok stíháni byvěeživelními pohromami, krapobitím,
přívaly, suchem, mokrem, mrazy a j. ranami, posti
ení jsme byli 21. června t. r. děsným požárem. O
půl 5. hod. odpol. blesk zašehl u nás obytné stavení
č. 4. a požár vsniknavší rosšíříl se úžasnou rychlostí
v okamžiku na osm hospodářských usedlostí, jež
sničil až do základu se vším nářadím, zásobami po
travin, píce, oděvu a větší částí drobného hospodář.
ského dobytka. Jeme bez přístřeší a bese všech di
rotních potřeb. Poměry naše majetkové byly do 21.
června hrosně stísněné, dnes jsou zoufalé. Přátelé,
bratří, zvláště vy ušetření od pohrom, pro Boha pro
síme vás, pomozte těšoo zkoušeným bratřím svým!
Příspěvky přijímá a kvituje farní úřad v Čachotíně.

V Čachotíně, 22. června 1909.

Osm rodin pohořelých katol. zemědělců.
Posnámka. Dachovní správa v Čachotině

p. Chotěboř— prosí snažnědachovních bratřís přátel

sa dobrotivé Přepěnky a uspořádání sbírek mílodarůve prospěch pobořelých. Koteu, farář.

"Tržní zprávy.
VHradoi Králové, dne 19.června 1009 1 4)

pleaice K 3500 —26-00, Sta K 16:60— 16:40, jebmo
ne K00 00—00-—,prosaK20-00—0000,vibveK 18:00
aš 20-00,hrachuK26-00—32-00,ovsaK 10:70—1200,
čočky K 52:00—36'00, jahel K 24'00—3800, krap K
36-00—36:00, bramborů starých K 6:00—6-40, nových
K 000—0'00, jetel. semene červeného K 00*00—00:00
1 hl. jetelového semínka bílého K 00'00—00000
máku K 88*00—00'00,ném. semenoK18:00—00:00,100
kg žitajch otrub K 18-80—00*00, 100 kg pěsničných
otrub 16- 1 bg másla čerstvého K 1460
aš 300, 1kgmásle převařenéhoK0-00—6000,
1 kg sádlavepřového K 194—300, 1kg temoku
032—040,1 vejceK006—0-00,1kopa onealeK90:00,,
aš 00%0,1 kopapotrfiele K0-90—0"00, 1kopa
K0-00——000,1hl cibule K 00-0—0000, 1kopa
seleniny K 1-00—40, 1 kopa otýpok mrirre K 1:40—2740,
1kopa saláta K 10—160, 1bl jablekK 00'00—u000,



1 kops okurek 12'0—14'0 1bl třešní K0-—0'0, —Na týč.
leh v Hradci Králové dne 10. června 1909odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 182 hektol, tit:
154, ječmene 0, ovsa 249, prosa 0, vikve 0, hra
chu 0, čočky 00, krap 8, jahel 10, jetel. semínko
0, lněného semene 1, máku 11. — 3%) Zeleniny:
petriele 00 kop, oerele 00 kop, kapusty O kop, cibule
Obl, okurek 8 kop, salátu 140 kop, mrkve 50 kopotýpek,
brambor 109 hl, zelí O kop, drobné zeleniny 180 kop.
— 3) Ovoce: jablek 00 hl, hrušek 00 hl, švestek
00- beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů 2 kuay.
podavinčat 627 kusů, kůslat 0 knrů.

Legitimace su
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

os dostati «ze levně

v Biskapské knihtiskárné v Hradci Králové,

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

Biskopská knihtiskárna.

Josef Špáta,
,

obchod papírem, psacími a kroslisími potřebami.
Nakladatelství

nábožerských písní a místoích pohlednic

v: Hronově nad Metují.

Vydal jsem tiskem:

Měsíční pobožnost

Dle Ruffera. Cena 14 hal. Váz. 32 hal.

Malé hodisky k sv. Františku Serafinskému
(Otisk z kuihy: Pelikovský, Duchovní život ve světě.)

Příruční kniha pro bratry a sestry III. řádu sv. Františka,
4éž pro ty, kdož se pobožnosti jejich rádi súčastňují.

Cena 10 hal.

JanVes: Vděčná vzpomínka
na zemřelé rodiče a dobrodince.

Y každém čase přiměřená, avláště ale na místě, kde tělesné
pozůstatky odpočívají. — Cena 4 hal

Společné
modiitby a Zpčvy po službách Božích

bratrstva literátského v Hronově.

I. vydání rozebráno. — Nové, značněrozšířehá vydání se
k tisku připravoje, do něhož pojaty budou zejména nej

obvyklejší písně ranní.

Modiitební kmihy < obsahem církovně schváleným
v elozantním provedení, — Ceny levné.

Pohlednice = podobiznami vynikajících katolických
mužů a spisovatelů: J. M. nejdp. Edv. Jan Nep.
Brynych, MikolášKarlach, Petr Kopal. dr. Lenz
AL Dostál, Bohumil Brodský, Václav Špaček atd'

Papiry kancelářské, péra,tužky atd. Vzorya cenník
zdarma a franko.

s. Písně. z—=—==m
Buď vd nás pozdraven, náš Meseláší (prodobu

vánoční). — Kus 2 hal.
O pěti ranáchKristaPána: Zdráv buď, Kriste, Boží

Synu. Otisk s kanc, Svatojanského. — Zvláštní,
. pěkný nápěv na požádání sdělím. — Cena 4 hal.

Andělský chlebe (k nejsv. Svátosti oltářní). Otisk
z Božánova rajského slavíčka. — Cena 2 hal.

K av. Janu Nepomuckémao:Když mile máj zavívá.
Otisk z kanc. Svatojanského. — Hodí ae dobře co
vložka do zpěvníku těm, kdož mají sbírka plení od
Stýbla; tam jest chybně.

Písně k Panně Marii.
Bad le cy, háji, nad poli“ S nápěvem.— Slova:A oknb Páralku fast v Přibyalericichna Moravě,

S povolenímu.jd. bisk. konsistoří v Hradci Král.

a Brně.Během půlBo Pře 1000 výt. rozprodáno;důkaz, jaké oblibé se těší. — Cena 4 hal., 100 kusů
K 8-80 franko. K zásilce připojím zdarma: průvod
varhan od Musila. .

P. AloisPotěhník, farářv Častolovicích:Ó Maria pře *
milostná. Kus 4 hal.

Matko přesvatá, láskou bohatá. Zitalštiny.Kus2h
Winezvonuluznývrozochvění.Kus2hel.
Aj zvony 00 roz v Šas. (Kmájové

pobožnosti.) Kus S hal. K této hodí se dobře též
modlitba voršem: Maris, Bobí Rodičko, todj zůstanu
vědy, Metičko. Kus 2 hal.

ABP"Uvydávánípísníwepokračuje.
Kromě zde uvedených mám oslký sfděr plsní, vy

daných nákladem cizím.

Zpěvníky pro pp. vůdce poutí (předzpěváky).
'Kancionále s nápěvy.

O bojné objednávkyproti ——

objedná j ' Šnát ,
knihař v Hronově.

Konkurs.
Okresní výbor v Hradci Králové obsadí nově

systemisované místo

Oknos, O8SLMISÍPA
8 těmito služebními požitky:

Základním platem ročoř 1440 K;
cestovním paušálem ročně 200 K,

s oárokem na pětileté přídavky » výslučné dle
zákona ze dne 3 říjoa 1907 čís. 63. z. z.

Místo toto obsadí se prozatímné na jeden rok
Žadatelé prokázati musl, že s prospěchem

obsolvovali stavitelské oddělení průmyslové školy
a že vyhovojí předpisům $ 2 a 4. zákona z9 dne
3. Hjna 1907 čís. 63 z. z.

(Průkaz o nabyté koncessi zednického mistra
žádoucí).

Žadosti podány buďtež podepsanéma výboru
okreenímu do dne 15. července 1909.

Okresní výbor v Hradci Králové,
dne 21. června 1909.

Okresní atarosta:

Hynek Srdínko, v. r.

O00000000000000000000000
+ o

2 Modní a galanterní *
+ závod pro dámy a pány 3
5 Fejgl A4Byčiště +
$ Hradee Králové. :

3% Divadelní alice. — Proti kostelu P. Marie. %

$ Turistické košile a půlvesty. — 3%

$ Prádlo —Deštníky. — Šněrovačky. :

2 Přípravy pro švadleny a krejčí. 3%

% Kněžské kolárky a náprsesty. 3
o o
D4

OLTÁŘ==
poučná a modlitební kniba i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 868 stran 8"

Cena knihkapecká
brožovaný- -<. <.. 42h
vázaný v poloplátně .- . 58h
vázaný v celoplátné . . 08h
vázaný v celoplátně se zlacenýmkřížkem-22.2 44b
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůži se zlacenýmkřlákoma ořízkou „Ke

Uživání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

-A biskupemDr.J.Doubravou"nsob álem o *
A MAŤÍzeTio.

(Vix Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna,do
.—————č.
Do učení na cukrářství

přijmo 8e mravný hoch z řádné rodiny

u Josefa Fialy

jMON i.— m ———

nTRRVVÝ, EE DADY (P)
M C- « PCO)GPK) (SDS PKx2

Prospějeteobjednáte vlněné“átku.plátna širtinky, látky na roby,

Soupravy,salonní $arniury vůbec

VN SY RVZACACMGC MCAGM

Jaroslava Labského,

a p. ušiteli z Kuklen.

VNVA

C216DIC

Za příbuzenstvo:

obchodník

ve Lhotě pod Libčany.
+
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a
napůlrohus A—

Budiž všude jasno!
II.

Jestliže říkali evangelíci, že oni mají ryzí
učení Kristovo, že kráčejí nejlépe ve stopách
Kristových, měli skutečně také positivné pru
covati k uplatnění svých náboženských vázorů.
Která křesťanská církev měře a smí terditi,
že jest jen pro úzký okruh obecenstva, že jest
jejím úkolem činiti v národě výjimku? Žádná
sekta křesťanská v naší zemi veříkala, že ne
chce svými názery obroditi národ celý. Aleco
činili evargelíci a odkazem Kristovým? Místo
co by břímali dle příkladu svébo oblíbence
Hosa do uší zatvrzelých, připiali se vždycky
jako cizopaeníci na některou strano radikální,
která sekajíc do katolíků, šířila fakticky nábo=
ženskou anarchii. Evangelíci se přissáli na tělo
mladučešství, pastoři ve stali nejhorlivějšími
průkopníky politického směra, který byl uráž
kou pro samé positivní zásady evangelické
církve.

Pak se přidali k realistůui; neprotesto
vali proti tomo, když masarykovské orgány
podkořovaly protikřesťanské soc. demokracii,
která se prohlásila za jedinou spasitelku děl
nického lidu. Nadto evargelické „Hlasy ze
Siona“ prohlásily, že evangelický dochovní má
tolik práce, že se organisované práce ve pro
spěch dělnictva podjati nemůže. Tak sami e
vacgelici před očima celého národa znevážili
nevyčerpatelnon sílu evargelia; tak sami ne
přímo svým chováním “polupracovali na šířící
se domněnce, že křesťanské zásady na zdárné
luštění dělnické otázky v čase moderoím na
prosto nestačí, že jest e'argeliom v pfičině
otázky tolik vážné a palčicé vlastně — překo
naným stanoviskem. Pastoři hezky v plné svor
nosti ve židy se shromažďovali pod jednou re
alistickou etřechou, činíce odtud zase svorně
výpudy proti — katolickým vyznavačům Krista.
Podívaná pro bohy! Evang. farář Sádek řekl,
že se spojí evangelíci proti katolíkům třebas
s čertem. Tak tedy dokamentovali všeobrod
nou síla evaugelia ti, kteři měli být jeho stražcil
Dálo se to v době, kdy na základě křesťan
ských zásad katolické orgaoisace tak utěšeně
vzrůstaly!i — Jen se přissát, kývat, podporo
vat rozvrat, nechat do křesťanských zásad bu
šit, jen kdyš byla zajištěna tím mavévrem im
monita osobof. Mohl snad potom národ myeliti,
že to pastoři se svým evangoliem myslí vážně?
Nositel evangelia v pokorných slažbách politi
ckých rýpalů, kteří snižovali výzoam evapgeli:
už příliš odvážněl Vždyť naposledy evangelíci
začali pomáhati i volným myslitelům! Teprve
když jis dali na jevo volní myslitelé, že vlastně
takových monřenínských služeb ani nepotřebaojí,
když pronesli několik trpkých pravd o celém
tom pokroku evangelických klerikálů, vzpama
tovali se evangelíci poněkod zesvé jízlivostia
zača.i důrazněji bájiti ovůj životní názor.

A jak je tomu u nás? Zde také mnoho
zmeškáno tím, še se oepochopilo, jakým způ“
sobem sa moderních překotných prondů lze
udržeti v lidu přesvědčení, že jediné pitevním
nožíkem zásad křesťanských dají se odstraniti
hnisavé vředy na těle moderní společnosti.

Na jedné straně kněz dbá o to, aby školní
děti chodily řádně do kostela, aby se všecky
úšastnily sv. zpovědi, aby všecky došly av.
biřmování. Na drahé straně týš kněz, jestliže
beorganisuje, nechává propadati rodiče týchž
dětí protikřestanské otravě, čerpané « radých
tiskopisů. Co potom jest platný všechen po
řádek v kostele i ve škole, jestliže rodiče
práci duchovaího o dětí soustavně maří?
Všdyť rodiče mají na děti vliv největší, do
vedou ničiti výsledky práve duchovenstva i
tenkrát, když stojí po boku docbovního věrně
učitel. A jak -to teprve vyhlíší, kdyš učitel

jest otevřeným fosrokářem A takových jestpřece oyní veliké množství! Dítě samo sná
proticírkovní smýšlení učitelovo. Jak tu nábc

ženako-mravně prospěje dětem požadovanýdozor učitelův ? Tubývá často bůře než kdyby
nebyl dosor žádný. Vítěsí-li formálně vo škole

nad ačitelem a rodiči stávající par.graf, pak
to má příliš malý prospěch za akolností vyli
čepych. V takové osadě hodně zrudlé nějaký
Čas i lidé pokrokářského smýšlení účastní €e
Božítělového průvoda, slavnosti Vzkříšení, ale
to se děje bez zápa.u, leda ze zvykKa otbo
z taktu nebo docela z úmysla potměšilého.
Tací pokrokáři, ačkoli se v kostele objeví
sctvu jednoa ža uherský měsíc, snaží 3e du
chovního správce ukolébati ve spánek, aby
dobře. neprohlédl, co se vlastná kolem něbo
děje a připravoje.

Když takové panstvo, působivší rašivě
dlouhý čas skrytoa prací, pozná vbodný oka
mžik k odkrytí škrabošky, užasne kučz, koma
vlastně důvěřoval. Zkrátka na venek vyhlíží
církev před zraky onohých na některém místě
jako mocná královna, ale ve skutečnosti jest
tam ubohou žebračkou, trpěnou z milosti.

Ajesli za nynějšího času i ve škole úloha
duchovního velice obtížná, což teprve když mlá
dež Škole odrůstající padá bezprcetředně do
rafnovaných sítí a0c.demokraciea jiných proti
katolických stran? Jest ta vůbec nějaký tichý
kompromis s takovými současnými proudy ně
čím cůsledným, dovoleným? Na jedné straně
církev žárlivě a právem střeží největší čistotu
víry, dbá o přesné plnění obřadnických před
pisů. Ale přitom všem krěz, který má zacho
vávatí zdrželivost i vůči jinak věřícím křesla
nům, oajednou se má chovati s krajní snášeli
vostí k vysloveným vevěrcům, „k vůli pokoji“
má umlčetia s kloboukem smeknotým čekati,
co čací páni duchovnímu spráccí milostivě do
volí. Za takých poměrů by nám mohli vytýkati
nepřátelé právem maloa náboženskou opravdo
vost a nedůvěru ve všeobrodnoa síla evangelia.
Nebylo hodně posměchu, pokud ještě nebylo
založeno Všeodb. sdružení křesť£.děloictva?
Stále se opagovaly jízlivé výtky, že naše ná
boženství stačí jen pro přípravu na nebe, ale
že jest neschopno loštiti otázku sociální. Ti
síce a tisíce dobrých dělníků sedaly na radou
vějička; nepomohli si, ale zato se naučili na
dávati efrkví. To byl následek liknavosti, ač
koli jak evargeliam samo tak celá církev
v době svého velikého rozkvěta dokázala, jak
na základě křesť. zásad dovede ref.rmovat sc
ciáloí poměry co nejlépe.

Obrovské obnosy darovali na dobročinné
účely někteří kněží, kteří ve své krátkozra
kosti říkali, že není potřebí, aby v našem ná
rodě (přece katolickém) nesly kultarní a soci
ální podniky značka katolickoa. Rozdávalo se
na zdařbůh; založených fondů chopily se poz
ději ruce našich zavilých nepřátel, kteří docela
se odvažovali rozkazovati, aby kněz do žádné
veřejné korporace české nebyl přijímán. Kdyby
se byly ty peníze raději věnovaly na organisc
vanou podpora českých katolíků! Tu by měl
katolík stále před očima, že skutečně církev
organisovaně, v širokém slohu stará 8e o úkoly
časové upřímněji a více, než strany jiné.

Dává-li se právem v našem národě všem
dobrým podnikům zoačka bárodní, proč by ka
tolík v katolickém národě měl skoro všude u
stupovati, když se značka katolicismu s pově
rečnou hrůzou ze štítu různých dobrých insti
tucí vymazává? Tu maosí býti konečně úplné
jasno mezi katolíky a nekatolíky. Kudz, vele
blcí oa kazatelně církev jako nejlepší inatitgci
pro zhojení moderních chorob, musí také vt
řejoým vystupováním svoje stanovisko zdůraz
niti, aby jízlivý zrak nepřátel neměl ani zá
minky k domnění, še kněz snad málo důvěřuje
ve všeobrodnou síla církve a že je rád, kdyš
se ma veřejuě slabost církevních zásad nevy
týká. Církev nemůže a nesmí zůstati v oájma
různých domácích pánů nekatolíků, nesmí se
opolehati na „milostivou trpélivost a snášeli
vost“ besvěrců, má-li dokásati svým působe
ním, že skutečeě ačení Kristovo předstihuje
svojí vznešeuostí zásady moderních filosofů a
Že má svoji oprávněnost pro všecky věky. Cír

kov í vo rařejném životě musí zoela patroěři každé větší akci vytkoouti neohroženě svoje
lsko, Toto právo, tato důslednost ocekojí

otovřeně a oprávně jinaši protivníci, očemě příště.

| Ročník XV.
Insevty se počítají levně,

Olmova vychásí v pdiek v poledne.

Havlíček-reformátor a nynější
„reformátoři.“

Upraveno dle Vlěkovy „Osvěty“ 1909. Stať oi Al.
Spieara o nábož. názorech Havl čxových.

Po Husovi a Komenském vedou du boje
proti církvi Havlíčka, Vybravše poaze některé
jeho výroky, dovedně zamičnjí ty, které dc
kazují, že Havlíček tak, jak si bo opravili og
nější „reformát .ři“, Jiší se od skutečného jako
noc ode due.

Tak na př. nynější „Havlíčkovci“ rozhla
Šují mezi lidem, že kněz nemá se míchati do
politiky, ale má zůstati jen při své kazatelně
a při oltáři. A moozí katolíci i kněží nedc
vedou bued trefné odpověděti, vjakém poměru
si představoval Havlíček knise k politice a ve
řejným gsálešitostem. Nuže — slyšme, co píše
Haslíček v Politických spisech IIL 923, 924
Tobolkova vydání: „Chilť, aby si katolický knčěs
skulečně politických aálešitostí ami nevšímal a
žádného účastenstvá v nich neměl, jest právě tolik,
jako chtít, aby přestal být člověkem. Neboť každý
člově«, tím více vzdělaný, jakož má býci každý
kaěz, masf míti nějaké politické mínění, to
jest, jemu nesmí býti jedno a lhostejno, jestli
se nám v občauském životé dobře nebo špatuě
vede, jestli tedy máma dobré nebo Špatné zří
zení, dobré nebo špatné zákony; jak: žto ozdě=
laný muž roasí věděti, které zákony java dobré
a nešim okoloostem přirěřené, a jako poctivý
muž masí se také podle přesvědčení svého
v životé řiditi, to jest, musí dobru občanskému
napomáhbati a všelikému zlu se protiviti. iněg,
protože je kněs, nepřestal býti občunem, a kdyš
se od kněší šádá, aby si polstických sálešitostí me
všímali, jest to zrovna tak, jako by se sase od
jiných stavů šádalo, aby si náboženství nevšímals.
A má-li býti náboženství skatečaě tím,k čemu
orčeno jest, totiž vůdcem naším v tomto ži
votě, nesmí zajisté jedou z nejdůležitějších
stránek života, to jest občanskoa stránku za
nedbávati.“

Že Havlíček nepovašoval náboženství sa věc
soukromou,to dokazuje v nedokončením doslova
II. vydání „Epištol Kutnohorských“: „Jsout
v náboženství věci, které jsou předmětem jen
vnitřath; srdečního tašení člověza; jsouf sase
jiné, které sahají hluboce do občanského šivota a
mají veliký vplyv na praktický šivot.“ A v „Poli
tických spisech“ III. 925 (Tobolkova vydání)
doplňuje tento výrok ještě důraznějšími slovy:
„Nábošenství se nedá od občanského šivota oddělsti,
jedoo drahému napomahá, Bude-li se kněz jeviti
co nepřítel lida, utrpí i náboženství na vážnosti
u lidu, a zase naopak.“

Ačkoliv Havlíček byl v názorech nábc
ženských svérázným, namnoze řekl bych samo
rostlým, nesla se jeho touha reformační skoro
výhradně k administrativní stránce církve.
Kdežto sa naších dnů každý hošek odvažoje
se zlehčovati víru, Havlíčeknaproti tomu dogmat
(článků víry) se nedolýkal a uznal loyálně a
opřímně malomoc a nedostatečnost lidského
rosamo tímto dosoáním: „Samo sebou se roz
umí, že zde nikdy řeč býti nemůže o věcech

Kopmasických, které se nemohou dle měřítka pouhého rosumu přistřihovati, a kde pouhý cit, víra
nastává; 1.y zde bodeme rokovati o těch
stránkách olrkevních, které jsouce pouze lid
ského původu, takó se podle času měoily, mě
piti mají a budon.“ (Tobolka, Polit. sp. II. 28.)
„O dcgmatice nikdy nemluvím, ale mluvím o
opravách discipliny (kázně), vlády církevní,
litorgie, postavení kněžstva atd., věci, které
hluboce axhají do Bivota u které se při vší
oeporuženosti dogmatiky radikálně opraviti
mobou a mají.“

Naproti těm, kteří ve ové zběsilé vášni
vosti volají „Pryčs náboženstvím!“, vyutapoje
Havlíček těmito slovy: „Nemá-li nádejensiví
časem svým u lidu sbrse ty hierarchie o
všechnu vážnost příjíti, s čehož by smutné

vyplývaly, zapotřebí jest, aby se
učinil rozdíl mezi hierarchií a náboženstvím,
sesi nklerými špatnými kodsi a mezi učením
Kristovým.“ (Tob. Polit. sp. III. 244)



Těm pak, kteří obánějí se zastaralou a
dávno i často odsouzenou frazí „Víra jako víra“,
odpovězte, katolíci, výrokem Havlíčkovým: „Ve
lice by se amýlil ten, kdo by odvosovati a souditi
chtěl, če jest to pro kašdého člověka seela jedno,
ku kterému náboženstvíse přismává;še na tomnic

„ k jaké víře se kdo hlásíme.“ (Tob. Polit.
sp. III. 845.)

Ano, Havlíček dokonce dává přednost
církvi katolické před protestantskou: „Kafoli
ckácírkev—dlenašehodomnění—mápředevange
lickými také tu přednost, že se nedrží pouze bible,
nýbrž připouští vedle biblí rozumný výklad.
Neboť v bibli mnoho je zdánlivých a patrných
odporů, které se bez rozamného výkladu ne
dají vyrovoati.“ (Tob. Polit. sp. II. 611, 612.)

Jak hlaboce ctil Havlíček přesvědčení uá
boženské jiného a jak vysoko stojí nad moder
ními surovými posměvači, kteří pronásledují
naše ženy hrabými vadávkami „svíčkových
bab, nebeských koz“ atd., toho důkazy podává
v „Epištolách Kutnohorských“ str. 7.: „Žádný
člověk s citem, buďsí on mohamedán, buďsí evan
gelák, buďsi třeba pohan nebo atheista, nemůše se
posmívati prostičké babičce, která myslí u pevné
víře, že za groš ulebčí některé duši v očistci:
naopak každý počestný a lidamilovný člověk
masí se z takového činu potěšiti, poněvadž
jeví láska a obětavost .. . Mně zajisté svata
jest opřímná víra každého člověka i v tom
pádu, kdy ji držeti musím dle svého přeavěd
čení za pošetilou, neboť umím oceniti ten po
koj duše, ta mnohou utěšenou chvíli, kterých
člověk nabývá pevným náboženským přesvěd
čením.“ Proto neboj se, katolíku, nestyď se
před uličnickými posměváčky hlásiti se ku své
víře! Ve slovech Havlíčkových máš posilu
k plnění slov Pána aSpasitele: „Kdokoliv mne
vyzná před lidmi, tobo vyznám i já před Otcem
nebeským.“

Potřebu kněšstva bájí Havlíček naproti pu
stému volání poštvaného davu takto: „Kdo by
myslil, že se tato věc nyní provéti nenechá
(t. j. aby si odce volily kohokolivěk), tomn o
vádím na paměť: předně, že úmysl můj snad
není, aby kněží docela přestali a aby ei jednot
livé obce samy ze sebe někoho za kněze volily,
což by nynějším časům nebylo přiměřené.“ (Tob.
Polit. sp. IIT. 872.)

O štóle piše Havlíček: „Škodlivé jest váž
nosti a náboženství vůbec před sprostým lidem,
když se zdá, jako by se za náboženské funkce
platilo tak, jako za zboži. Vedělanýčlověkovšem
ví, še tím, co knění sa pohřeb, sa mši atd. platí,
neplatí se lato nábošenská funkce, nýbrž dává se
jen kněšstvu nevyhnutelný příspěvek na jeho šívo
bytí; nevzdělaný sí ale představaje tyto věci
zcela jinak, a poněvadž se skrza takové platy
velmi často jen příležitost k rozepřím a nemi
lým výjevům mezi kočžstvem a věřícími zav
dává, což vždy konečně jen náboženství škodi,
jest a musí býti t.uha každého přítele nábc
ženství, aby takové věci co možno nejdříve
přestaly.“ Tim toužil sice Havlíček po odstra
nění š'óly. Poněvadž však uznával, že „nevy
hnutelné jest, aby kněšsívo slušné důchody mělo ao
své šivobytí starali se nemuselo“, (Tob. Polit. sp.
III.242), byl přesvědčen, že „jistě je přirozená
myšlenka, aby již kouečně spravedlivější roz
dělení jmění církevního nastalo, a aby kněšstvo,
majíc své důchodyslušné a jisté, nemuselo štolou a
podobnými dávkami uváděti náboženské fankce
v Jebkost.“ (Tob. Polit. sp. III. 881.)

Pouze reforma ve příjwech duchovenstva
chce míti Havlíček tohoto srměra: „My ulesvuň
myslíme, že by se největší části uašeho duchc
venstva j-nom veliký vděk učinil a mnoho twrzu
tosti ušetřilo, kdyby štolo a podobné poplatky
raději světský ouřad vybíral, kterýž by se tíwm
méné mohl dopouštěti vespravedlností, když by
tax1 jemu nuznačena byla, a dochovuí, jeož za
jisté ví a vědet srusí o každé fonkci, co živý
koutrolor by po boku bděl.“ (Tob. Polit. sp.
II. 285.)

Havlíček konečně savrhuje školu desnábošen
skou a chce míli spojení církve se školou u nále
žitou reformou: „Též my myslíme, že tousí
být církev a škola spojena, wmá-lizůstati cír
kev pravou církví a Skola pravou Školou....
My myslíme, že, jak škola tak cirkev, obě po
třebují velikých časových oprav, a pak budou
k libosti Boží spojeny“ (Tob. Polit. sp. III
611.) „K libosti Boší/“Lítu nám, Havlíčko, že
jména Tvého zaeuživají ti, kteří o Bohu rou
havě mlnví a existenci Jeho cokonce poplrají.
Tv's vNěno věřil, a Tvoji ctitelé Ho vdhedili,
Jako odhodí sa kritko Tebs samihol, —*

Dopis z Prahy.
Zuse bakšiš? Ošklivé stíny pověstné rou

rové aféry,- jejimž hlavním rekem byl bývalý
obeoaí starší, městský radní a mlad očeský
poslanec dr. K. Černohorský, nejson doposud
zaplašeny, a již vynořila se na povrch aféra
Jiná ze Staroměstské radnice, nernéněodporná
A odeopsení bodná. Tentokráte jde o důvěrnou
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schůzi správní rady elektrických podniků krá
lovského blavního města Prahy, která byla
prohlášena za „přísně důvěrnou“, aby hned
v následujících dnech kde kdo v Praze moll
věděti ony největší důvěrnosti — —

Ve echůzi bylo jednáno o zakoupení domu
německého předáka v Praze, cís. rady Oster
manna, jednáno „důvěrně“ — drnbého dne
někdo ze členů správní rady majiteli domu
oznámil, že © zakoupení domu 86 jednalo,
radil mu, aby v ceně ge držel, a — —

Co podobné rady, zprávy ze schůzí dů
věrných a napomínání mají míti v zápětí, o
tom není potřebí se rozepisovati, neboť to vy
jadřuje všechno jediné slovo: „bakšiš“ — —
Odporná afóra byla zaznamenána v novinách
a v zápětí vydalajak správní rada elektr.podniků
tak i rada městská projevy, jimiž problašováno
co nejslavnostněji, že to, co v novinách uve
řejněno bylo, jest lež, že to není pravda, že
nikdo nechtěl bakšiš, že ve správní radě jsou
samí lidé bezúhonní, neziskachtiví, a že všechno
stalo se pouhým nedorozuměním | jakéhosi
agenta, zprostředkovatele prodeje realit Kleina.
Kdo však židu Kleinovi o úmyslu zakoopiti
dům Ostermaunův oznámení učinil, o tom
v prohlášení obou korporací | nebylo ani
zmínky. Nadmíra zajímavou však jest okolnost,
že zpráva o této odporné aféře prozrazování
jednání a usnášení důvěrných schůzí na rad
nici uveřejnil v „Národních Listech“, jichž pc
dílníkem jest sám dr. K. Groš, nově zvolený
starosta král. hlav. města Prahy, jenž má 2a
manželkudceru dra Jalia Grégra, sám redaktor
„Národních Listů“, p. J. Vejvara, osoba sta
rostovi dru Grošavi tedy nejblíže stojící, po
važovaná přímo za jeho panošel

Přestaňme prozatím na tom. co píše sám
p. J. Vejvara o této atěře ve „Vioobr. Novi
nách“, a co zasluhuje, aby se dostalo do nej
širší veřejnosti v následujícím znění:

„Poněvadž jest tedy známo, že každý cís.
rada a každý agent, když se jedná baď o do
dávku rour, anebo o prodej doma, mlaví svatou
a čistou pravdu a nic než pravdu, bylo uvě
řeno agenta Kleinovi, že se dal s Ostermaunem
jen tak do řeči(!!|), a hledáno, kdo adělil
„N.L.“průběh jednání ve správní radě!

Páci, jak viděti, chytili kočka za ocas!
Referent „Národních Listů“ Josef Vejvar

však při „výslechu“ prohlásil, že „vinníka“
nebude jmenovati jednak z důvodů redakčního
tajemství, jednak také proto, že by jeho vy
zrazením nebyl ještě prozrazen ten, kdo jed
nání o koupi domu vynesl — —

A pánové byli rádi, že to tak dopadlo.
Požádali referenta „Národních Listů“,
aby nš mičel a mic mepsal a mondře
řekli: „Smažme te! Neostale so nic a
basta !“

A tak se to emazalo — —??
Jenže věc pořád nechce usnouti! V pon

dělní schůzi dne 21. června r. 1909 přišla na
Staroměstské radnici v komisi pro udělování
koncessí na přetřes otázka, jak agent Klein
dostul koncessi k sprostředkování koupí a prodejerealit?

V té věci přišly na jevo zajímavé věci!
Pan agent Klein — který jest také členem

„Sokola“ a jistě dobře ví, proč tam vstoupil,
— žádal při cvičení „bratra“ Štěpánka, —
který tehdy ještě nebyl ve sboru obecních star
Šich, — aby se přimlavil a advokáta dra.
Ochbanera, aby mu vymobl svým vlivem kun
cessi na zprostředkování koupí realit, Žs prý
mu dá za to tisícovku.

Jest-li v korunách, uebo ve zlatých, to
neřekl.

Pan Štěpánek problídl „bratra“ Kleina na
první pohled a odpověděl ma, že dr. Schauer
nedá se k podobné slažbě zpeažíti. Napíše-li
mo žádost, že jistě více nevezme, než-li co
předpisuje advokátní tarif.

„Bratr“ Kleina,který až měl mnoho ople
taček pro neoprávněné zprostředkování a byl
se svojí žádosti za koncessi třikráte odmítnot,
dostal však pojednoa právoplatoé povolení
k zprostředkování koupí a prodeje realit, ač
koliv je známo, že Se na advokáta p. dr.
Scbanera s prosbou za přímluva neobrátil.
Proto učinil ob. starší pan Štěpánek dotaz,
jakým způsobem ve ke koncessi dostal a ne
brála-li v tom zase roli jeho „tisícovka“?

K neobyčejnému úžasu všech přítomných
sdělil referent p. msg rada Šnajder, že sa
komcessí žádal jménem Klelnovým
obecní starší advokát dr. Černohorský
a že nejepiš jcho vlívom byla komcesse
Klelnovi udělena!

Nuže tedy!
Dovedi-li si agent Klein, který sliboval

za sískání koncesse bakšíš tisícovka, nalézti
mezi všemi obecními staršími právě dr. Černo
horakého, věděl také dojista dobře, jak to na
radn:ci chodí vůbec a také dobře znal, na koho
80 může s „důvěrou“ obrátiti v příčiněprodeje
Ostermannova domu| Zná-li někdo vinalka, pak
bo sná agent Klein a uprávní rada elektrických
podoiků má za povionost napnouti všecky
páky, abys něho toto tajemetvívytáhla!



lstů“, který konal svoji povřenost,nebo toho
člena komise, který dal p. Vejvarovi informaci
-o rozčilení ve schůzi, to je prostě nesmyslí

Správní rada masí zjistiti, s kým je ve
-spojení agent Klein a až chytne vinníka za
"pačesy, pak ho musí bez milosti vybodit ze
svého středa! A zvláště je-li to dle „hlasu
lidu“ ten, který se až u obecního žlabu na
papal sž k přesycení, a má uč vejvyšší čas,
aby Šel i ee svými „zásluhami“ va zasloužený
odpočinek1

Ale kašulírovat lidi, že ee nic nestalo, to
oení správné“

UMĚL.PŘEDMĚTYAOBRAZY
BNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jaryků s donáškou do domu
v půredních cenách dodává rychle a sprárně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v šIradoi ECrálové. 8(Založeno r. 1862).

Telefon č. 17. Nové jísdní řády. ©

Obrana.
„Učedníku Ješíšův“, p. Masaryku,

woži „přímočárného myšlení a konání“, proč
jste nyní při parádní jízdě ayna Heliova zalozl
jako myška před .kočkon? Člověk tak silných
plic, který nazval katolíky černou bandou, chová
se při bromovladné póze Macharově tak, jako
zajíc při apatřemí myslivce. Viďte, pohodlně
se to uadává těm, kteří nesplácejí stejoou
měrou! Ale hůře jest postaviti se proti spíla
jloímn Goliášovi, který každou chvíli napřahbuje
tvrdou dlaň proti lidem, neuznávajícím apro
stotu za sladkou hudbu. Učedníka Ježíšův, což
neslyšíte, jak prohlašuje ten Goliáš učedníky
Ježíšovy za hlupáky a doše zakrnělé? Přijmete
bez iblesa ten titul od něho taky? A nečtete,
jak teď váš Čas k zvýšení komického dojmo
řadí ee k průvodu syna Heliova, pěje přitom
hymny nadšenější než jaké pěl nad tím vaším
křesťanstvím? Komu teď vlastně mají věřiti
mělké dašičky, zfunatisované pokrokářekým
tiskem ? Pohanský bůh Kronos pohlcoval vlastní
děti. Syn Heliův jako veliký ctitel antiky snaží
ee dělati něco podobného. Sráží vaz svým kol
Jegům Masarykovi 4 Drtinovi, přemílá rázem
učedníky učedníka Ježíšova na veliké odpůrce
ejeda z Juaey“.

, Machar vám, učedníka Ježíšův, hází scy
nickým smíchem kolomaz do té přisládlé limo
nády, kterou jste tak dloubo připravoval, aby
byla všehocbutí pro každého. Některé naivní
dušičky, které jste, očedníku Ježíšův, svým
siláckým, kategorickým tvrzením odpauéil
volně mysliti, domnívaly se přece, že „boj o
náboženství“ prováděný vaší klikou, jes“ ně
jakou vážnou výpravou. Teď přímo trnou při
patření, jakou legraci smí prováděti masaury
kovská klika s národema to ještě za potlesku!
Teď přece jest zřejmo všem, že ty vaše „ná
boženské“ cestičky vedly důsledně k jedinému
výsledku: k naprosté náboženské anarchii, pro
vázené pohodlným chechtotem těch, o nichž se
myslilo, že na základě planých frází vašich
něco náboženského založí. Učeduíku Ježíšův,
čekali jsme, že ve své „Naší Době“ gěco 0
klopýtání vcza gyra Heliova neplšete. Ale vy
jste chytrý diplomat. Ačkoli „NašeDoba“ měla
místa dost i pro hokynářské klepy o katoliotvu,
nyní o hrozném bankrota „náboženských“ roz
běhů „největšího českého filosofa“ ani nedutá,
jako by se jednalo o ztráta poubé borovéšišky.

Machar nazývá nčence Moiomseni nej

lepším zoalcem Říma. A jak Machar zná spisytoboto nejlepšího znalce, tv prozrazuje tím, že
k všeobecné veselosti zbrkle žvaní právě proti
nejdůvodnějším, nejvěonějším posudkům Mor
meenovým. A tak fackoje universitní věda
s kurátí rozdileného Kašpárka. Ale Masaryk,
který za afóry Wahrmandovy se tvářil, jako
by mo velice maoho na pravé vědě universitní
sáležeio, hodil nyní junácký svůj meč do šita.

Jen ať teď se opováží masarykovětí lišáci
vykrucovati dále extravagance svých pohlavárů
ujišťováním, še sa Macbara, Drtioa atd. celá

strana neodpovidá1 Vždyť „Čas“ fanaticky 80
Tozkřikoval na ty, kteří chtěli za výpravy Ma
charovy zdůrazniti proti symu Heliovu něco,
co se nachárí i v Masarykově a Drtinově ka
teohismu. Možem drzým, zpátečnickým stal se
dle masarykovských tiskovin ten, který 8 0
čima široce rozevřenýma upřímně si povzdechl
nad Macharovým fackováním dokázané histo
rické pravdy. Bědatomu, kdo nechtěl modlařit!
Sami pokrokářští professoři historie, kteří se
přišli poučit od vrchního, třebaže nezkonšeného
bistorika pokrokářského Machara, ošívali se
nad blamáží, jakou jim Machar svojí ignoraucí
připravil, ale mosili sevříti rty a býti tiše.
Kdež by jim bylo dovoleno promloviti proti
balamocení něco realistického? Bojí-li ee pa
triarcha realismu svébo kollegy sám, báli se
kmáni tím více.

„Geniální vůdce doby“ popravil „nej
většího českého filosofa“; a filosof nad tro
skami svojí „práce“ poklonkoje M-charovi nebo
před ním zalézá do skrýše. „Národ“ tleská na
důkaz, jaké eskamotérské produkce jsou ještě
v naší zemi dovoleny.

Se stupně k stupmi. „My bájímea ší
říme ryzí křesťanství, křesťanství Husovo“,
hlásala hromovým hlasem hrdla mladočeských
agitátorů při oslavách Hasových. A to „ryzí
křesťanství“ šířeno tak stkvěle, že nyní jsou
volání za řečníky na oslavu Hosova volní my
slitelé, kteří jsou proti křesťanství, Ihouce o
„legendárním Krista“ w aazývajíce uvorně s
Macharem křesťanství jedem z Jadey. Nejhor
ším jest klerikalismus ten, který si vypůjčí z
dějin pevně věřícího Husa za nástroj k roz
vrata víry. Nejsmělejší klerikálové jsou ti,
kteří chválíce Husa, podvracejí jeho základní
positivní zásady.

Ke psychose Macharově. Redakce
„Času“ je ve velikých rozpacích nad fonille
tony, které posílá nyní geniální drobdy básník
do listu. Zmatené nesonvislé myšlenky, bizarní
nápady, podrážděný ton a nekvalifikované vý
razy působí pokrokovému štábu nemilé rozpaky,
protože takové projevy „nejlepšího jejich člo
věka“ nemilosrdně drtí dlouholetoo póza, kte
rou se pokrokáři nad ostatní českou společ
ností chlabivé povzuášeli. Dnes je všem po
urokářům patrno, že Masarykova dlouho
letou činnost, ve které přece nějaké dobré
zrno se našlo, ubije sám Machar svým postým
běsněním proti křesťanství. Neobyčejně zařivé
výbacby Maoharovy proti nauce Kristově apo
mípají silně na zaření německého filosofa
Nietschebo, jeně poslední léta svého života
strávil v naprosté tmě duševní v blázinci a
valnou část svých útoků proti křesťanství psal
« mozkové paralysy. Přátelé Macharovi jsou
plní obav o zdraví básníkovo, jenž touží v po
slední době aplataiti se jako filosof a vykládá
názory, 8 nimiž žádný rozumný člověk souhla
siti nemůže. Není to snad pouhá náhoda, že
v každém městě vítají Machara především Jé
kaři, jako na př. v Hradci Králové a v Parda
bicích. Máme rovněž dojem, že tábor pokro
kový je zaražen nad vystapcváním svého nej
lepšího člověka, sale kdo byl zasvěcen do hnm
bugo, jakým tento drah lidí se po léta udržo
val v popředí české společnosti, uikterak se
nediví, že pokroková modla při denním osvět
lení silaě bledne a při bližším ohledání ztrácí
na nimbo.

JV00003032
Právě vyšla

nákladem Politického družstva tisko
vého v Hradci Král. důležitá a cenná

kniha

4 Úkoly n
sociální politiky.

Napsal Th. Dr. Fr. Beyl, docent křesť, sociologies

Kniha v přehledném obrazci projednává na 320 str.
obrovskon látku sociální politiky vesměs praktickým
směrem, se zřetelem na časové potřeby a rakouské
zákonodárství. V literatuře české je vůbec málo pů
vodních splsů o sociální politice, v katolické literatuře
je to první kniha svého draho. — Cena knihy se

zásilkou pošt. 3 K. Objednávky vyřídí

Administrace „Knihovny Obnovy“
v Hradei Králové.

údádaádaádátádí

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna tentokráte má v plné

prácí rospočet, při čeuž dostávají svůj dil
nám nepřátelští ministři. Mioistr spravedin sti

dr. Hochenborger podroben ostré kritice dr.
Balína. Po mnohých řečích schváleny rozpočty
ministerstva vnitra, kaltu a spravedlnosti. Pro
hlasovali: Němci, Italové, Rumuni, Rusíni z Bo
koviny a celý polský klub. Pro resoloce hla
sovali i soc. demokrati. Všeněmci a Chorvati
před hlasováním vyšli. Téhož dne v pátek podal
ministr financí sněmovně předloha o některých
směnách zákona, jenž se týká přímých osob
ních daní. Bilance celého finančního plánu byla
by tato: zvýšený příjem ze zvýšené pivní daně
61,140.000 korun, ze zvýšené kořaleční daně
34 400.000 K,z daně z dědic. a darování 10,000.000
K, z opravy přímých daní 10,000.000 K, ze
zvýšení želez. tarifů 47000.000 K, dohromady
162,540.000 K. Připočte-li se k tomu ještě 100
mil. kornn z tak zvaného normálního zvýšení
preliminárních příjmů, mohly by se očekávané
zvýšené příjmy páčit celkem na 2626 milionů.
— V pondělí pokračovala snémovna poslanecká
v podrobné debatě o rozpočtu ministerstev
orby, obchodu, železnic, veřej. prací a země
brany. Do debaty zasábli programovými řečmi
ministři dr. Bráf a dr. Weiskircbner. Zvlášť se
zamlouvala řeč ministra Bráfa, jejž na výsost
velebí i listy německé jako N. W. Tagblatt a.
N. F. Presse. Na obrana svých požadavku pro
mlavili mioistr železnic Wrba. — Vesněmovně
rozdána zpráva živnostenského výbora ve pří
čině úpravy půjčoven a zastaváren. — V nej
bližších dnech má rozpočtový výbor rozhod
nouti o vládní předloze, týkající se zřízení
italské právnické tabolty. Spornoa jest při
této předloze pouze otázka příštího sídla fa
kulty. — O ministerské radě, která se v 80
bota zabývala pracovním programem posla
necké sněmovny, píší orgány vládních stran,
že se přes odpor opposice usnesla dát na denní
pořádek zákon zmocňovací, ježto se počítá na
nejednotnost ve Slovaaské jednotě v této otázce.
— Mivistr obchoda dr. Weiskirchner nastoupí
cestu do Čech a účastní se pojíždky po rega=
lovaném Labi. — Zprávy z Vídně oznamují,
že zem. sněmy budoa svolány v prvaí polo
vici měsíce září. Z německé strany se tvrdí,
že český sněm sotva bude svolán, ježto prý
na jeho dělnost nelze pomyslit, dokud nebude
splněna „nejmenší míra německých požadavků“.

VUhrách dosad nedošlo k odstranění krise.
V posledaf audionci uherský minister. předseda
dr. Wokerle žádal císaře, když zamítl poskyt
natí vojenských ústopků Maďarům, aby mini
sterstvo definitivně zbavil úřado. Císař odpo
vědě), že za několik dní nastane rozbodnatí,
Demonstrativně působí žádost všech vrchních
žopanů za propuštěaou.

Pozornost upvutala nycí vyjíždka cara
Mikuláše z Ruska. Ve vodách finských došlo
k setkání cara s císařem Vilémem. Odtad
plané chvály z Německa o rusko-německém
míramilovném snažení, zatím co Německo staví
velké bitevní lodi a — Rosko zahájilo velké
obranné reformy v pohraničních krajích rasko
německých. Car ze severovýchodních vod po
plaje k Aoglii, potom ku francouzskéma po
břeží a odtad do Středozemních vod, při čemě
sejde prý se ještě s jinými koranovanými hla
vami. — Ruští poslanci zajeli si také na ná
vštěvu do Anglie, z čehož odvozována jest
v politickém svetě přátelská shoda rasko
anglická,

Z činnosti katol. spolků.
Čeraiilov. Dne 20. t. m. přednášel u nás

dp. J. Sahula z Hradce Král. o poměru nábo
ženství k životu veřejnému. Poukázal na pravou
povabu téch, kteří se odvažují namlvavati, že na
boženství jest jen věcí Soukromou, tedy vlastné
vedlejší, která prý nepatří do skoly. Ač msobo
naších členů bylo na vzdálené pouu, prece účast
na přednášce hyla velice značná. Všocku slova
řečníkova byla vyslechnuta a oapiatou pozorností.
Jen dále s plným zápalem vpřed!

Organisace českoslovanského kato
lického lidu v okresu KHestelocm.Orl.
—Rychnov m. Kn—-Zamberk se sbratře
nými spolky a organisacemi okolními za úchvaly
slavného diecésního komitétu pořádá v neděli 18.
Července velký krajinský sjezd dospělých i mládeže,
za jehož pořadu jsou slavnostní kázaní, slutby
Bož!, řeči předních řečníků. koncert vojenské
kapely, četná čísla zábavní, provedená jednotli
vými místními organisacemi mládeže, večer vínek.
— Připravujte se jit nyní aby sjezd vyzněl ve
velkou manifestaci a byl přípravou k vejkóma
sjezdu v Hradci Králové.

Kutnohorsko. Dne 20. června konaly
skopiny organisace mládeže pro Suchdol, Mis«o
vice a Dobřr.ů veřejnou schózi v Mezolesích, ma
níš promluvil pan Vlastimil Jelínek, učitel a re
dabtor z Břevnova. V krátké, ale řízné řeči na
heslo „Milujme se, nedejme se“, ukázal, proč s6
bráníme s jak máme pracovat, abychom vejen 86
posíhlí, aloeaby nám také véem pomoteno bylo.
Po předadáce přihlásil se ke slovu předseda okr.
O1Genisacemledsže sgrárgl pan J. Peřina z Kutné
Hory, který některé vývody pana řečníka onadsl
se vyvrátit; leč řečník mírnou cestou, tomem v“



skrze přátelským jeho námitky zvrátil, takže orga
pisace katolická vyšla jako vítěz. Dej Bůh, aby
chom brzy již dočkali se, aby organisace mládeže
nejen na Sacbdolské osadě, ale i jinde na Kutno
hborsku založeny byly, aby tak povolanými činiteli
postaráno bylo o to, aby dorost náš se nám za
Choval, nám nebyl odcizen stranami jinými. Kdo
zámyslně oči nezavírá a mezi venkovským lidem
žije, dosnati masí, jaké sponsty vposledních dvou
letech v obledu náboženství katolického způsobil
tisk — i vřadách lidu venkovekého, zvl. mladšíh
rolnictra — tisk, který zakrytě, ale jisté vírou
venkovského lidu otřásá — tisk, který katolic
kého kněze, jehož si prostý čtenář Cepu pod slo
vem klerikál vědy myslí, jinak neličí než jako fa
risea, podvodníka, škůdce lidu, lbáře. Res nostra
agitar! Ulrimus jam ardet Ucalegon! Spása jen
v práci! Proti organisaci zase organisaci, proti
tisku tisk! Ta práce 8 mládeží tak vděčná! Ru
číme za to, že i ti páni, kteří spad pro organisace
naše lásku nemají, pocítí často, až si je založí,
velikou radost. Z-jména nyní, v dobách, kde ra
dosti pro kněze tak málo, kdy kněz u jiných stran
nemůže počítati na přátelství opravdové, blažiti
bude je myšlenka, že mají se ještě o koh> opřít,
že ještě mají ve společnosti své tolik dobrých,
opravdových ka'olíků, kteří čestně a neohroženě
dovedou bájit dobrého katolického kněze. —
Velmi četně shromážděné mládež i dospělí stou
penci naší strany naplnii bustě prostorný sál a
moozí noví členové přihlásili se ke sdrožení. Po
dobných schůzí více, a jisté zvítězíme. Zdař Bůb! P.

Slavnost svěcenípraporu katolické
mládeže v Honově m. ID).Sdrožení katolické
mládeže pro farní vsadu Ronov n. D. dalo si dne
20. června posvětiti slavnostně svůj prapor. Slav
nost vydařila se ve všech směrech velmi zname
nitě. V sobotu před slavností odělo se naše milé
město ve slavnostní báv v podobě praporů národ
ních barev. Večer v půl 9. uspořádán pochodňový
průvod s hudbou za střelby. Přes 80 lampionů tvo
řilo pobádkový pohled za amavé noci. Průvod pro
vázen budbou uspořádal dostaveníčko všem paním
kmotrám v městě | Dokončiv ve městě, bral se
směrem k nádraží, aby uvital slovutného p. říš.
poslance Frant. Sabatu s jeho vysoce váženoa pí
chotí, která byla matkou praporu. Na dané zna
mení za rachotu střelby a vlaku uvítání byli naší
milí a vzácní hosté o '/,„11. hodině vkusně roze
staveným špal:r-m lampionovým a slavnostními
intrádami. Nato bral se průvod do města, kde
před farní budovou, kdež byl p. poslanec oběta
vým vldp. farářem Frant Kašťákem ochotně uby
tován, budba zahrála dva kusy a průvod Be roze
šel. Drubého dne od rána panoval ve městě neo
byčejný ruch. Vóhodin ozývaly ae první výstřely
a ladné zvuky hadby dávaly dobrého jitra. Až do
10 hodin v obrovských zástupech přicházeli a při
jížděli věrní katolíci z blízka i dáli, aby a námi 8e
potěšili a posílili v těžkém boji za práva sv. víry.
Pravíme bez nadsázky, že dosud, co Ronov snad
stojí, tolik nadšení a lásky k dobré věci neviděl.
Ty tlsnící se massy lidové na prostranném náměstí
mluvily jasně, jakého jest smýšlení okres čáslav
skýa jaká naděje zkvétá straně katolicko-národní
v naší statečné a bojaré mládeži Zvláště pozna
menati sluší, že slavnosti účastnili se skoro všechny
místní spolky korporativně. Byli to p.t hasiči, vo
jenští vysloužilci, spolek hospodářský, bosp dářské
edružení, živnostníci, řemeslafci akatolický spolek
Rovnost. Mezi mládeží organisovanou zastoupeny
zvláště farnosti: Potěby, Žleby. Golč. Jeníkov,
Zbislav, Turkovice, mimo to obec Pařížov, katoli
cký spolek v Heřm. Městci a jiní. Katolický spo
lekz Čáslavě se omluvil, neb měl již mnohem dříve
projektovaný výlet do Třebešic. O ,10. hod. do
stavily se dofarní budovy ppí kmotry a družičky,
kde jedna z nich pí matku praporu avítala. Za
zvuků hudby rázem 10. hodiny bral se průvod
z farní badovy kolem náměstí do kostela. V prů
vodu družičky nesly na stahách prapor. Při obrov
skémmnožstvílidu muselokázanía svěceníkonati
Se na náměstí. Vidp. kazatel prof. dr. Jan Nep.
Jindra z Hradce Králové ve své hlnboce založené
a brilantní řeči vyložil význam praporu t.j. od
snaku, který si dala mládež naše na prapor vet
kati. Viděli jeme, s jakým napjetím a zájmem lid
náš naslouchal slovům tohoto výtečného kazatele.
Nato vedp. Antonín Schreiber, vikář ze Žlebů, po
avětil prapor a první pronesl heslo. Pak přitlou
kaly hřebíky pí Šabatová, ostatní kmotrya každá
pronášela heslo. Pí Šabatová: „Duši Bohu, srdce
vlasti.“ Pí Nováková: „Bojoj statně, vytrvej, pravda
budiž prapor tvůj; budoucnost jest nedohledna,
pravda věčná — důvěřují“ Pí Kořínková: „Líp
se daří každá práce, když víc rukou se jí chopí,
deset seker dřívdub sklátí, nežli ruka beztopora.“
Pl Musilová: „Výš ten prapor červenobílý, hrdě
at zase k nebesům vlál“ Pí Hadíková: „My chceme
s každým v svatém šíti míru, jen každý, co nám
svato je, ať nechá, za vlastním plukem aťjen každý
spěcbá; vavé hrudi měj si, jakou sám chceš, víru.“
Natopřistoapilp. poslanecŠabataa p.Jos.Novák,
místopředseda organisací mládeže1 Prahy a rov
něž s hesly vlasteneckými přitloukali hřebíky. Po
slavné mši svaté bral se průvod kol náměstí do
fary a defloval pp. hostům. Odpoledne vhostinci
p. Jovefa Vávry na zahradě konala 8e přednáška,
na které promlavil jmenovaný p. Novák na tbema
„úkoly naší katolické mládeže.“ Řeč jeho la *,

hodiny trvající přerašována byla častým potleskem.
Poté nadšeným způsobem promluvil krátce p říš.
poslanec Frt. Šabata o kalturaí otázce. Ke alovu
hlásí se vlp. Max. Smrčka z Potěh, který nabádá
přítomné, aby konaly přípravy na katolický sjezd
do Hradce Králové! Dotazy všechoy z Čáslavská
bude ochotně zodpovídati 6 přiložením známky p.
Václav Vávra, rolnický syn v Sirákovicích, Pp.
Golč. Jeníkov. Sebůzi s případným doslovem končí
místní kaplan Martin Klouda. Schůzi předsedal
místní purkmistr p. Václav Skokan. Nato za po
vznesené nálady pořádán koncert. Naše farnost,
jsk zmínil se řečník p. Novák, jest v Čechách
prvoí, která založila si prapor orgatisované mlá
deže. Jest si jen přáti, aby 8.ova vldp. kazatele
blaboce se vryla do srice nejen mládeži, ale i lidí
starších. Zdůrazňoval hlavně svornost v práci a tu
musíme si adržeti. Muslme od sebe odvrhoouti
všechny ješitné choutky a pracovati pro dobro t.j.
„víru a vlast.“ Zv.áštního poděkování zasluhuje
p. Antonín Němeček, klempíř, který a nevšední o
bětavostí řídil všechoy spolky a 9. policejní ko
misař Vávra «a obratné udržení pořádku při prů
v.do, jakož i všichni pořadatelé. Též vzdáváme
srdečné díky p. Janouškoví za bozplatné propůj
čení zahrady. „Zdař Bůbl“
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Velký seznamna požádání zdarma.
V...
Zprávy místní a z kraje.

Pořad vísítační cesty Jeho Excellence
nejdp biskupa dr. Jos Doabravy: V neděli 27.a
v pondělí 28. června v Ml. Bukách, v úterý 29.
června ve Freiheitu, večer vždy ve Vlčicích
(Wildschůtz), dne 30. června v Hermannseifen, ve
čtvrtek 1. července v Mohbren, v pátek 2. odpo
činek, večer vždy v Hermanoseifen, v sobotu 3.
července ve Foretu, čímž letošní visitačoí cesta
J. E skončena.

Zprávy dlecésní. Jmenováníjsou: pan
Josef Závodní, probošt v Poděbradech, správcem
vikariátu Poděbradského; pan Josef Pospíšil, vík.
sekretář, děkan v Lužci, správcem vikariátu Novo
bydžovského. — Ustanovení jsou: p. Jos. Dokonal,
administrátor, za faráře v Dobřanech; p. P. Ro
inaa Lelek, O. S. B., za administrátora v Machové;
p. Jos. Šmejkal, kaplan, za administrátora v No
vém Bydžově; p. Emil Novák, kaplan, za admi
nistrátora v Úpici.— V Pánu zesnoli: p. Jos.
Šrámek, (V Vuln.) koneist. rada, b. vikář, majitel
zl zásl. kříže s kor., děkan, atd. v Novém Byd
žově, + 8. června (naroz. 1836, vysv. 1863); p.
Váci. Oliva, (V Valo.) b. notář, děkan, far Duše
jovsaký na odpoč. v Ném. Brodě, T 8. června,
(naroz. 1833, vyev. 1857); p. Jaa Dvořák, (V
Valn.) vik. sekret, b. notář děkan v Úpici, + 16.
června, (naroz. 1841, vysv. 1868.) — Uprázdněná
místa: Nový Bydžov, děkanství, právo praegent.
přísluší Jeho Vel.čenstvu, od 11. června; Upice,
fara, patron. knížete Bchaumbarg-Lippe od 17.
června 1909.

Nehůze městské rady dne 21. Června.
Českému zemskému svazu ku povznesení návštěvy
cizinců v Praze zašlou ge fotografické pobledy ua
naše město pro výstavy v Čenstochově a v Kla
tovech. — Panu J. Razímovi, hostinakému, povolí
ge prodloužení policejní bodiny. — Žádosti fy. B.
Hollmann a spol. za povolení položení kolejnic přes
řáskou silnici před provisorním mostem, na levém
břebu labekém, se nevyhoví. — Nabídka voznice
ku kropení ulic, učiněná Ústřední prodejnou stří
kaček na Smíchově, postoupí se krozpočtu na rok
1910. — Mistoímu odbora Hasova fondu udělí 8e
obvyklýročnípříspěvek.—Zpráva policieo vzniku
ohně v truhlářské dílně p. Ed. Svendy na Malém
náměstí a pozvání k zahájení 1. živnostenskoprů
tmyslového výstavního trhu, zaslsné národobospo
dátskou jednotou v Prase, byly vzaty na vědomí.
— Miístnímu odboru „Ústřední Matice Školské“
v Nov. Hradci Král. povolí se uspořádání výletu
do městských lesů sa hájovnou u „Koblišků“ na

Holické silnici. — Phjata byla ofarta fy. V. F.
Červený a synové na dodání 1 zvonu pro kostel
sv. Ducha. — Veřejné čítárně Palackého propůjčí
se městské divadlo na večer dne 6 Července t r.
k uspořádání oslavy Husovy. — Technické ka n
celáři se uloží, aby zahájila neprodleně stavba ob
jektu pro ústav oa výrobu dětského mléka.

Program pro mimořádnou schůri
městského zastupitelstva v Hradci Krá
lové, jež se koná dnes: o 11. hod. dop. v zase
dací síni. Rozhodne se o obsazení místa správce
vodárny a elektrároy. — Rozhodne se o oferté
Da dodání elektrického proudo pro nádraží v Hradci
Králové. — Udělí se nadace Urbdáakova pro žáka
vyšší reálky v Hradci Králové za nejlepší prospěch
v chemii ve školním roce 1903/9. — S'ížaost
Čeňka Witticha proti usnesení městské rady, kte
rým zamítnata byla žádost jeho za přijmutí do
městského chudobince neho za udělení větší stálé
podpory. — Volba dvou měst. policejních strážníků.

Výlet pořádá ktestansko-sociální jednota
psací u dívek „Aoežku“ do zahradního hostince
p. Špryňara na Slezském Předměstí (u nádraží)
v neděli dne 27. června0 3 bod. odpol. Výstupy,
tombola, koulení o ceny, tanec, buffet a j- Hadba
Jiroutova. Vstapué pro dospělé 20 haléřů —Čistý
výcos ve prospěch vánoční nadílky chudých členek.
Dárky peněžité aneb v potravinách přijímají sa
v Adalbertina. Za nepříznivého počasí odloží se
výlet na den 29. červaa; kdyby ani ten dea po
časí nebylo příznivo, pak by se celý program
odbyl v sále Adalbertina.

Bezplatný kurs kmihařský pro hoto
vení škrobových papírů předsádkových i obalových
pořádá vd 15. d) 1B. července £. r. za pfispéní
technologického musea v Praze městské průmys
lové museum v Hradci Králové. Vyučování bude
celodenní od 8—12 a od 1—5 hod. odpoledne.
Počet úžastníků omezen na 12. Přibiášky přijímá
do 10 července t r. řiditelství průusyslového musea
v Hradci Králové.

Veřejná zkouška žactva klavírníhood
dělení pěvecko-klavírního ústavu Zd. Součkové,
aprobované učitelky hudby městského dívčího lycea
Fraot. Josefa I., odbývati se bude ve středu dne
30 června o 3 hod. odpol. v sále měšť besedy v
Hradci Králové.

Výstava akvarelů Václava Jíchy
denně ve všední day od 10—12 a od 2—G,v
neděli a ve svátek od 9—12 a od 2—4 hod. V
čítárně musejní vd 27 června do 4. července ——
Vstup volný, katalog 20 baléřů.

Zoufal si. V úterý dopoledna vypůjčil si
neznámý muž loďku na obecní plovárně, zajel 8 ní
na blub.nu až před dobytčí tržiště, kde vyskočil
z loďky a utonul. Mrtvola jeho aa za Z hodiny
byla plavci vylovena. Při této příležitosti pozna
menáváme, že hledání utopence neděje se obyčejně
účelně oa samém místě, kde utopenec zmizel pod
vodou, nýbrž mnobem níže v mylném předpokladu,
že voda bezdaché tělo unáší daleko od místa ne
štěstí. Jen při veikém proudu a poměrně malé
hloubce dostane se utopenec dále, jinak však klesá
mrtvola ntopence pravidelně skoro kolno ke dnu
a má tudíž býti pledána po proudu nejdále ve
vzdálenosti 5—10 m. Zmíněný sebevrah byl také
hledán daleko po proudu přes hodiou, kdežto na
lezen byl za 5 minat, když plavcům bylo pora
děno, aby hledali na samém mistě. — V utopeném
zjištěn p Josef Fleisobuer, 29letý israelita, ob
cbodní cestující, příslošný do Zájezdce na Chru
dimsku, bydlivší na Žižkově.

Změna Jizdaího řáda soverozápad.a
jihc-severoněm. spojovací dráhy, platná od 1. čer
vence t. r., jest právě vydána. Upozorňujeme, že
na tratích v Hradci Král. ae sbíhajících jsou zá
važné změny. .

Novágarnitara pokrokářských lží.
Co na tom sejde, že zdejší pokrokářské redakční
komité poznalo tolikrát, že trousí zúmyslné lži až
příliš nešikovné? Udělá se jednodaše „náprava“
tím, že se vymyslí lži nové. Katolíci se nedali vy
provokovati k tomu, aby dělali synu Heliovu re
klamu předčasnou, jak bylo lačným pfáním pokro
kátského dvořanstva syna Heliova. „Obnova“ před
přednáškou otiskla jednoduše několik nevývratných
pravd o avětle zářícím ze kštice syna boha Slunce,
aby každý věděl, s kým má ta čest. Jelikož tedy
komické dráždění tábora masarykovského minulo
se 8 cílem, aspoň si „Osvěta |“ vymyslia O pro
testních krocích „klerikálů“ drzé lži — které v zá
pětí odraženy. Potom, když už ago Heliův nasil
zde tolik avláštních „pravd“, až ztoho bylo vzdě
lanějším pokrokatům úzko, promlavila „Obnova“
k rozumu lidí, které jeáté pokrokátský fanatismus
o svobodu myšlení neoloap:l. Nedálo se to k vůli
solovému vystoupení Macharova, ale proto, aby
veřejnost věděla, jak velizou „uvédomělost a uče
nost“ mají v pachtu veliké davy, afanatigované ra
dými tiskopisy a masarykiemem. A články faly do
živóbo. Patrno to z nové serie pokrokářských lží.
„Osvěta lidu“ dne 22. t. m. 1. drze lže, že po 0
hlášení přednášky „Obnova“ snašila se dokazovati,
že Machar není vynikajícím básníkem. Napsali
jsme nejzaručenější pravdu o jeho charakteru a
nikoli o básnické potenci. 2. Lite, še „Obnova“
teprve po přednášce začala vykládati, kdo to vlastně
Machar jest. 3. Rovaůž obelhává tvrzením, že „Ob
nova“ se snaží ([7) dokasovati, še má pravdu cír



Kulturní hlídka,
Kulturní jiskry.

Buď práci čest! Kdybyste chtěli dokazovat
socisbstovi, že jest vůbec některá práce důleži-+
tější než práce dělnická. osopí se oa vás tak
břmotně, že vám hned další slova v hrdle zarazí.
T«ď však soc. demokraté jako smyslu zbavení zvou
na přednášky „syna Heliova“, který chválí katany
antického lidu dělnického, který omlvuvá «urové
otrokáře, jimž platila dělnická práce za hanbu.
Kdyby si dovolil Lezcitné antické buržoy chváliti
katolík, začaly by vysílati rudé Časopisy pr-li nám
hřímavé blesky. Mecharovým lžem však nadšeně
tleskejí. Z toho jest palrao, jak jim k srdci při
rostla touha po skutečném vzdělání, dále s jakým
útlocítem sledují děsné atrasti antických proletářů
a jak ae chovají ke křesťanským osvobuditelům
dělnictva. Patrno, že socialistickým pohlavárům
jest milejší protikatolický jízlivý „bec“, než všecka
věda a úcta k dělnické práci. Tak se provádí ve
jménu pokroku hotová komedie, — Buď práci čest
— a zároveň chvála katanu proletáfstva Neronovi|
Až k vám přijd.u placení sgenti radého tábora
verbovat, poukažte jim na masopnstaí frašku, jakou
prováděli s dělnictvem při výprevě Macharověl

Komu Muchar nejvíce uškodil? Pokrokářský
„P krok“ ve svojí veliké tlsvi přiznal dne 9 t, m.
to.o: „My zcela soublasíme s tím, co v „Českém
Slově“ bylo uapsáno, neb způsob pořádání těchto
přednášek, jejich teatrální pozadí a modlářetví,
které se při tm provádí s Macharem, není ani
důstojno Machara, ani nepřidává váby a vážností
boji protiklerikálnímu. Také ta okolnost, že koná
se přednáška jedna a táž pod různými tbematy,
nenasvědčuje dostatečné seriositě (vážné opravdo
vosti). Pokrokové vrstvy se baví, že klerikálové
mají zlost a že běsní (1?) na Machara, ale kleri
kálové zlskávají nové řady přívrženců. Klerikalismu
na Moravě zasadily by pokrokové živly největší
ránu, kdyby již jednou začaly 8 opravdovou prak
tickou prací (abal) mezi lidem, odkudž ae slla
klerikalismu čerpá a přestaly považovati boj proti
klerikální za sport a modu inteligentních lidí. Ma
charovy přednášky nejsou lidové a mohly by míti
pouze význam jako náběb k debatám, k tříbení ná
zorů a k uvažování (tak? Zřejné lži má přece
každý slušný člověk odmítnoutí bned ), jakým smě
rem a va jaké základně by se :měl protiklerikolní
boj věsti. Že te však shodovati nemůžeme a tím,
co Machar říká, to nám přizná skoro každý, kdo
Macbarovu přednášku slyšel, ale nikdo nechce
býti nemoderní a poněvadž je Machar v módě,
tak se všechno bere za bernou minci a nikdo
skoro o tom ani uemyslí — — — My mosíme
rozeznávat, že křesťauství zavedlo demokratism,
kterého Řím neznal a že to, co páchala církev,
nenůže si azati veliké pravdy a vznešené zásady
o rovnosti lidí, kterým mělo křesťanství sloužit.
Naopak padlý Řím zanechal g-neraci, která ne
byla schopna Čisté křestauství ztráviti a bned je
zprofanovala.“ — Ano, výprava Macbarova ote
vřela «Čí těm, kteří posud neívaě považovali ko
medianty za aositele pokroko.

Tělesné tresty mládeže a pokrokáří Zvláštní,
jak někteří lidé dovedvu lepiti svoji prakei na
vlastof tbeorii! Pukrokářský štab učitelský hlásá
výslovně, že tělesné tresty naprosto mají ze školy
vymizet. Běda některému katolickému učitel,
jestliže by po rafinovaném dráždění nezbedy
z domova navedeného 8e zapomněl a dítěte se
rukou dotkuul! Hoed se udělá s tuctového případu
hotový krvákl Zato však máme důkazy, že pc
krokári práskají mládež každodenně a to hodné
citelně, tak že pod komandem mnohého pokro
káře málokterý chlápec se může cblabiti, že by
za rok nebyl ani jednou bit. K toma přimhufaje
vrchni učitelekc-pokrokový štáb oči obě. Proč?
Poněvadž sám pcchopuje, že by za daných okol
ností jízlivý oličoík dovedl ztrpčiti učiteli každou
chvilku, kdyby chtěl učitel vystačiti jen 8 těmi
kázeňskými prostředky, jež jsou ma disciplicárním
řádem dovolepy. Jsou uličníci, kteří si nic nedě
lají ani s ústního pokárání, ani ze Špatné snámky,
kteří se zkrátka nebojí kromě metly ničeho. A než
by se dovolal někde učitel řádné a důkladné
ochrany proti takovému roapastilcí, byla by zatím
kázeň dětí pod všecku kritiku. Zutím by snad byl
učitel umořen. Smatoé, ale pravdivé.

Muž, který volně myslil.

T'm byl největší polský básník Adam Mi
ekievicz, kterému pokrokáříti a radí pspouškové
nesahají po kotolky. Prožil dvbu, kdy začala se
ve Francii obnovovat se vší ztřeštěností antika;
sna! dobře pařížský život se všemi krásami a

stíny. A jako maž bystrý agi za E major oavicenských proudů nevyl bez dechu 8 majoritou a
neplival na lepší minulost svého národa. Naopak
proti francouzským osvětářům, jejichá obnova an
tiky skončila přímo komickým bankrotem, ozval
te důrasně. A jeho hlas velmi dobře se hodí i ns

bláznivé poměry nynější, kdy různí demag gové —
jako by se chtěli vysmáti zkušenosti z dějin ne
čerpané — ženou celé davy do trní a bodláčí
znovu. V básní „Pan Tadeusz“ vkládá Mickievicz
do úst vlasteneckého podkomořlhot.to jadrná slova:

„Acb pamatoji časy, v nichžto nad otčinou
ee „rvně shlukla divá honba za frančinoa|

Když cizí poběblíci, břinkajíce kordy,
cem náble vtrhli, jsk by Nohbsjcůto horlr,

zde stíbsjícs každý předků odkaz svatý,
i víra, mrav i právo, ba i staré šaty.

Žsl bylo hledět na ty bejsky Jedaja!6,
jek mlovili skrz nosy nebo bez ních také,

vědy z brošarek a z gizet četli chlabné věty
věštící nové víry, práva, tcaulety.

1 našla tenkrát zběř ta k myslím širca cesto,
neb když chce Pán Bůh národ padrobiti trostu,

nejdlív mu vezme rozum. Nesměli se Aontkům
již opřít aní moudří, jak by rovni bloadkůo.

Ta se jak před nákazou zlekal celý národ,
neb sám již v nitra vlastním cítil mor: záred.

Ač láli rólním bláznům, přec jich sledovali,
vz.r mlavy, práve, cti, jak šata od nich bral'.

To byla maškaráda v masopustní době,
všdyť bylo nedaleko k postu — ku porobě| —

A cítil li kdo tehdy, polský kroj náš ryzí
2+£ krásnější než wólní opičení cizí,

ten mlčel; nebcE ihned zakřikli jej m'adf,
Zo staví pokrok, cestu kultuře že bradí,

ba — tak byl rozum svrácen — šesvůj národ zradí! ——

Pan podčíšník nám hlá'al, že nás zr. formuje,
že pro kcnetitaci nás vycivilisoje,

a Francoozi že v péči dobra úsilovní
prý vynalezli, že jsou lidé sobě rovni, —

ač dávn) Písmo svaté dí to spasitelně,
a kašdý kněs to říká na své kazatelně.

Ba zásada to stará; jje jen o splnění.
Leč tenkrát panovalo talé zaslepení,

že nevěřili věcem nejdávnějším v světě,
když francouzsky jich nečtli v novor ólní větě. —

Pan podčíšník byl markýz — a rovností to v shodě,
neb titul ten byl tenkrát po paříšské módě.

Kdyš nóla změnila se, v úvahu je vzata,
a markýz, ten ze s léty změnil v demokrate;

však časové se mění, — ze Napoleora
váš dem.krat se opět zvrhl na barona,

a kdyby déle živ byl, snad by novým zvratem
pan baron dal se znora pobřtít demokratem.

Nob častou změnou nóly Paříž svět náš blašf,
a Co si myslí Fraacouz. p> tom Polák baží.“

== POIŤUJTE SE NA ŽIVOT==

u banky SLAVIE vPraze.
UE“ Plíštoeo vazby. "JE

Hospodářská hlídka.
Boj řepařů s eakrovarmníky počalse

řešiti cestou parlamentu. Dne 16 t. m. v řepat
ském výboru vídeň. poslanecké sněmovny za pří
tumnosti ministra orby dr. Bráfa doporačil poslanec
Rychtera výboru tento návrh ku schválení. 1. Kdo
uzavře smluavu, že jeden nebo několik řepařů při
prodeji své řepy obmezeni j4ou oa určitého odb:
ratele nebo určitý okruh odběratelský (rayonování),
dopouští se přestopko a trestá se přísným vězením
od tří měsíců do jedaoho roku a penéžil pokuton
až 10000 korun. 2. Kdo uzavře smlouvu, že jeden
nebo několik řepařů se zfetelem na jednobu nebo
néko! k cdběratelů, ev. se zřetelem na jeden anebo
více odběratelských krubů, jest vylou“en se svou
řepou z trhu (boykot), dupouští se přestapku a
trestá st přísným vězením od tří měsíců do jed
nobo roku a penéžními pokutami až 10000 K.
3 Tato trestní ustanovení platí také pro smlouvy
uzavřené před uveřejněním tohoto zákona, pokud
spadají v odstavce 1. a 2. — 4. Smlouvy uzavřené

hoto zákona pozbývají platnosti duem, kdy vejde
v platnost tento zákon. — Naproti temu ministr dr.
Bráf problásil: Řepařská organisace existuje, jest
národuhospodářskou a sociální skutečností, s kterou
8e moef počítati. Vláda nebude překážeti myšlence
opětného podání rayonového zákona, ač tento
vždycky bude něčím vejistým ve svém důsledku
a výše trestu není zárukoa úspěchu. Musí se proto
Jiti dále. Stejně jako u orgapisací dělníků a za
městnavatelů mělo by se teké zde pomýš'eti na
sřzení smíréích úřadů, v nichž by zástupci obou
stran Čínili závazné úmlovy o výšce ceny, o pod
mínkách pro dodávání řepy a pod. Nedostává se
zatím skušeností. Proto nutno jíti toutéž cestou,
kterou šly dělnické organisace v sápadních státech.
Ve schůzi řepař. výbora dne 17. t. m. usneseno:
„Nejprve schválena byla resoluce Renmannova,
kterou vláda se vyzývá, aby učinila vbodaé kroky
k zabéjení vyjednávání o dohodě mezi cukrovar
niký a řepaři v nejblišší době a aby působila
k tmu, aby dotyčné porady skončeny byly nej

pozdě před 1. sářím. Dále ochválena byla res0uce Irova, kterou vláds se vyzývá, aby p.dala

A

ve sněmovné ihned «savovu zákona, kterou zaká
záno bylo by rayonování řepy a nynější způsob
dodávání fepy a dále, aby oa přestoupení tohoto
zákona stanoven byl trest čzení, jak žádá to také
osnova zákona, ouvržená posl. Rychierou a výbo
rem schválená Za podklad tohoto příštího zákona
o zákazu rayonování řepy nechf vezmou 80 usne
sení, učiněná kdysi saémovnou. Dále bylo usneseno
postoupiti beroímu výtoru, ©vent. výboru národo
hospodářskému k vyřízezí v nejkratěí dobé návrhy
posl. Ira, jež týkají se udferenciálulbo snížení cu
kerní daně ze zrnitého cukru a zákazu kartelů a
r2yonů. Posl. Boňovcem navržená resoluce o do
pravě pícnin a snížení železničních sazeb pro do

prarování píce p'ikázina byla zemědělskému výoru.

Dehet v hospodářství. Debet(thér) má
vebk.udůležitostvhospodářstvía možnoho s ve
likým prospěchem použití buď ve +t jích, na špý
cbarech sidech a klapání hmyzu 18 polích. De
bet možno v hospodářatví ažiti ve :tájích jak pro
koně, tak pro bovězí dolytek, i pro vepřový jest
prospěšno z ohledů zdravotních stěvy debtem nu
tírati, nejméně na výška I metra. Nátěr třeba
někohkrát do roka opakovati. Vzduch timto nátě
rem ve stájích se Čístí, nezdravé výporyse stávají
neškodnými a pak se přispěje k úblednosti stájí.
Dále možno debtu použiti k tomu, abychom duc
lilí nepr-anokavého stání ve cblérech, Takové stání
dělámetímtozpůsobem: Štěrk apisek uarovnáme
na vralvu Uuepříliš silacu po cblévé a polejeme
dehtem. Na podklud tento ukládáme cihly, jež
předul:ženímna všechstranáchomočímev dehtu.
Takto docílíme podlažky pevné, tvrdé a čisté. Na
sýpce možao použiti dehtu k natírání podlah a
stěn do potřebné výšky, což se dobře osvědčuje
proti filousům. Rovněž zpamenitě účinkuje pokrý
vání obilných hromad debtovaným plátnem. V za
bradě používáme dehtu k vypuzení krtků ze z2
honů zeleninových. Namočíme badr v dehtu a
vsuneme jej do krtčídíry. Krtek nesnese zápachu
dehtového a bledí se brzy vystěhovati. Abychom
zamezili přelézání hmyzu, zejména housenek s jed
nobo atromu na druhý, ovážeme peů stromn vur
čité výšce napromukavým plátnam ana ten:o prou
žek plátna naneseme dehta, roztedéného olejem,
aby tak snadno nevysychal. Pruh takový stává ae
pepřekročitelnou hranicí, ovšem jen tehdy, když
se stromy nedotýkají v koranách, Tenkrát by byla
naše práce bezúčelná.

Proti stálo stoupající drakotě chle
bavim nejlepším prostředkem by byla co nejtužší
organisace rolnictva. Z organisací relnických musí
vykrésti vzorné vedené družatevnictví, které je
diné vyzraje na židovské bursiány a velkoobchod=
níky. Až bnde v každé větší obcí nějaké bospc
dářaké družstvo a tato všecka vedena Ústředím,
pak jistě nepokvete lichvářským velkoobcholulkům
pšenice a nebude takový nařek aa drahotu výech
požívatin. Rolnict.a musí podati ruku všecko
ostatof konsumojící občaustvo a kupovati výrobky
z družstevních závodů, pak ani svcialista nebude
roloíkům vytýkati, že licbvářssy zdrašují uvé vý
robky a roluictvo stalu by 8e takto patra u oporvu
všecb stavů, jako vlastné jit jich základem. Že
by bylo lépe, ukázalo by de oejdfive družatev
ními miýoy « skladišti obilními, k oimž případně
iohly by ge přip jiti i družstev. pekárny. Všecken
obcbod 8 obilím a moukou masel by se soustřediti
na rolnická skladiště a mlýny. Zde právé jest
vděčné pole k řešení otázek hospodářských a Čím
dříve se rolaictvo chopí dražstevní práce, tím
dříve přispěje k zlacinéní požívatin. Opatření ka
pitálu potřebného nebude dělati velkých obtíží;
vždyť až i mlyoařští dělníci v Praze cbystají se
k zařízení I. děloického mlýna v Čechách. Akcie
stanoveny jsou na 50 K u 2 K zápisného. Tato
snaha musí pobídnouti nejen ruloictvo, ale kaž
dého jeho přítele, uby ruku v ruce zabájilí pa
dobocu akci. Naše hospodářské spolky a besídky
zlakaly by si nehynoucí paměť a jest to vlastné
jejich povinaostí, aby oasadily všecky páky k nej
Širálru vybudování družstevnictví na našem vez
kově.

Peozemková banka prokrálovstvíČeské
měla minulý týden v Praze avou ustavující schůzi.
Základol kapitál tři milíony korun byl ve velmi
krátké době upsán. Myšlenka zřízení banky vznikla
ze smutné zkašeovsti, že český národ ztratil ve
stoletích srého potlačení většinu své domácí půdy
a nedostatek vlastní půdy pociťujemebohužel ješté
dnešního dne. Tím dány jsou úkoly banky, které
porostou a rozvojem a prostředky nového ústavu.

Kostní mončk u lzevyrábětidoma.Váechoy
kosti pečlívě sbíráme u v ústraní ukládáme na
místé suchém. Dostatečná-ii zásoba, uložíme je du
uamenné oddoby a poléráme kyselinou soleou 3
aš 4 dni, aš tok a masité součástky se úplné vy
močí. Pak vše zcedíme do jiné nádoby a přidáme
vápna,- jež váže kyselina Hustá kadetakto vzniklá
se nechá vyschnout, načeš usazešisu rozmělníme
Da prášek a zs hnojívo ušíjeme. Někde kosti dají
na síto a ponoří do vody vkotlíku, povným víkem
uzavřeném. (Paplaův vařák) Voda při uvýšea
teplotě rospoatí všechen tuk a klihovatínu, takt



zbude čistá kost. Vyvařené kosti se vysuší a.pak
rozdrtí na prach, jímš se hnojí tam, kde bychom
užili kostní moučky obchodní.

Chraňme sýkory. Přesnýmpozorováním
a p:kusy bylo zjištěno, že 20 sýkor za rok zničí
půldrahébo centu živých červů, housenek, vajíček
a hmyzu Kdo ví. jsk nepatrná je váha těchto
škůdců, užasne, jaké obromné množství bmyzu
zničí sýkory, a jak nutno jest, abychom je vše
možně chránili a opatrovali, o vhodná místa k u
hnízdění se postarali zavěšením účelných bkadlubců
či bodek do sadů a bájů.

Vliv pastvy a volmého pohybu pří
chovu dobytka. Dle záznamůdr. Hiltnera ob
drží se při pastvě jedné krávy o 1386, více
mléka, které vedle tcho jest i o 203%, bobatší
tukem. — Na telatech, která se denně (v létě)
12—14 hodin mobla pobybovati, přibylo na váze
za stejnou dobu a při stejném krmenl 039%, více
než na telatech, která byla ve stájí bez pobybu a
nečinná.
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JE PAŽOUT,
aut. stavitel

HRADEC KRÁLOVÉ,
+ Velké náměstí, podsíň. ::

Specielnívazby DITRIGON,
stropníkonstrakcePABSIMON,
jsou praktické, trvanlivé, únosné a činí

stavbu levnější

o 10%.

Propraco
vaný

a praktický
| půdorys

zlevňuje
stavbu, zvý
šuje výnos!

aa

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkra spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórát 15 «. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VII., Mariahilferste,

86.

Cenníky zdarma a
franko.

P. T. dachorenstvuzvláštní výhody. E

m m

E LADUÁVÁ=m m
studentská
a spolková

v provedení uměleckém doporu
= čuje při cenách nejpříznivějších a

U.F. Lanpůans,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).

Litaniiš

knejsv. Srdci Páně
©notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů8 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

ZásvětnámodlitbaEp, vd
za 80 h (místo za K 120)

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

III KKK

Ku všem přiložitostem

praktické dárky
© Ja velicelorné cenynabízí GT

V. Šolc, ||
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní zcalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

OKOKOOKOOKOKOKOKOKOKOOKOA

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32
dostati Jze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů

za K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

OXAXKXA

„Obnovu“"i
Časové Úvahy!Rozšiřujte

pastýřský list
J. Exec. ndp. biskapa Dra. Doubravy:

„Memlčtels“
a sociální úvahu P. Voňavky:

„Alkohol nepřítel“
Pastýřský list nabádá vzletnými i důraznými

slovy klerus i věřící lid ku stálosti n víře a k ne
ohroženému hájení náboženského přesvědčení na
vzdor všemu posměchu nepřátel. V dnešní ohro

E žené době je každé povzbazojící slovo útěchou
k utiskovanému lidu katolic.ému a proto dvojnásob
p váží alovo to, přichází-li z úst vrchního pastýře,

„Nebojte se a nemičte, když máte vydati svě
dectví pravdě“, stane se jistě heslem každého uvě

$ ©domělého katolíka!

Úvaha populárního řečníka P. Voňavky pro
jednává moderní sociální mor, jaký zaviňuje ne

4 mírné požívání lihovin a pálených nápojů. Úvaba
Ď psána je svižným slohem, obsahuje hojnost výroků

vynikajících odborníků a vykoná svým posláním
jistě záslušné dilo. ©

Nejnovější číslo „Čas. Úvah" hodí se k hro
madnému rozšíření.

Cena 16 hb.

Objednávky vyřídí

Administrace Časových Úrah

CX

C. k. mistodržiteletvím koneessovaná.

Realitní kancelář

[nž.© JANA KOTRČE
v Hradec! Králové

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

váren atd.

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

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

8 Telegramy: Kotrč, Hradec Král.XO00000OCXIO00000Ů
AM

Program
strany katolického

lidu w Čechách
89 o 2 listech dostati lze za 6 b

v Biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

i f
Velkorestaurace

Choděra -Vacek
amaWMVPRAZE,nnu
na Ferdinandeké třídě

(© a
Jest stálým dostavoníčkem
hostí = vemkova a dopo

roučí se jím co mejlépe.

s. u

Postní pekrmy vždy jsou

“ pohotově. .

„OKI
JOS. SOUDILA
8 závod řezbářský av Hradoi EKrálové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultíky, podstavee pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářskýspada
jících, v každém alohu a bezvadném provedení

v cenách mírných,

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma,

OWB*Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

C |



KANE
CVC MC ACZAKÁ

v Pardubicích,
doporučuje sávod svůj veledůstojnému dacho-|
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých cbrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zbotovuji úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v |'ardabicích.
SHP- Závod založen r. 1898. "i

U“ és příjemným
spojíte, uděláte-li 6 za léto jednou výlot do

Týniště n. 0.,
Ide v továrně firmy

ML. Narolný © Sp0,
najdete pečlivě uspořádanou

výstavu nábytku a koberců
pro náziroé poučení kašdého, kdo chce ei doplniti
neb zaříditi

V vkusný a příjemný bytodpovídající všem mo
o derním požadavkům.-= ©
Ž> tím neztratíte marně č+sa sni peněz, potvrdí Vám
výtaby = dopisů našich sákazníků nás navětívivších:

v bohatém skladu Vašem jsem viděl mnoho
praktického........“
třeba žs nemohu v dnešní zakásce koupiti ai
£ věcí nejkrásnějších, které jsem viděl v tak
hojném počtu ve Vašem skladě ......... s
návštěva u Vás mne poučila i pobavilo,
přijměte ........ '
člověk by k Vém měl jeti alespoň jsdnou sa
rok, aby viděl ty pokroky....... „
meje návětěva u Vás mně přinesla

eoo00es0o„ mnobonásobný užitek
při nákopa výbavy mé.........

Illastr. oenmíky s poučením, jak zaříditi byt účelně,
návrhy, rozpočty sdarma.

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává správy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostníků, jakož | veškeré správy soukromé

B" provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

. hledávek atd.

Nejlevnější 1 nejviremnějí

dětské vozíky
u velkovýrobos firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cemniky.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P, J. Heškudly, (aráře vo Výpraohtisich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |:
avůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
vigch kostelních páramentů,|

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

se na požádání franko zašlou.
IKEA I TKKTKKTT TT

Mbylek Z ohýbaného dřeva.

Židle z ohýb. dřeva Křeslu | boupací

v různých úpra- Křesla k pam
váchod K 370 od K 9—

Stojanyavěšáky KřeslonaB
z obýbaného Sedátkanašrooba

dřeva od K 0— od . .. KIl2—

a jiné, v nejmodernějším provedení

MP“a v cenách nejlevnějších "08
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.———

Nákladem Spolku sv. Bonifáce v Praze

RB“ vyšla pro měníc červen | jiné
doby se hodící, církevně schválená:

== Pobožnosť =

k Nejsy. rdci Ježišovu,
obsahující litanie, modlitby, Šest písní
s notami, pobožnost ke sv. zpovědi a
sv. přijímání, zaslíbení a krátká poučení.

s Cena 20 haléřů. u
Objednávky vyřídí:

Spolek sv. Bonitáce
v Praze — Emauzy.

Veledůstojné duchovenstvo, račiž se ujati nejhojněj
šího rozšíření této praktické knížky, hodící se kně
žím i laikům, aby hojsým použitím přinesla po

žehnání pro veškeru milou vlast naši.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
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, H edberný

6 : a — umělecký závod —
R 5 proMalbu

l s oken kostelních,
6 G PRAHA-I,
eh č. 145 st., Malá Karlovaul. čís. z9nové blíše Ma

lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročuje se
ku dodámí oken chrá
mových od nejjednoduš
šíko aš k bohatému fi

PEPOTETT

2438

srí

Veškeré , 1 odborná rada beaplatně, beze
vší závaznostéku definitivní objednávce.

SNY“Feošeinéveřejné+písemnépochvalnáuznání. ij
Založeno roku 1890. v

900000090000000000000000

Prodá se
z volné rukydomek

přízemnív živé ulici ve Skutěl o šesti
obytných místnostech, se zahradou, v níž jest
studna se stálou zdravou vodou ; vodovod ze studny
do příbytku. K domku přísluší dobrá stodola.
Obytné stavení hodí ne dobře pro zařízeníobchodu.

Bližší zprávy podá

Fr. Hrouzek,
pilnikář ve Skutči, Lažanská ulice.

000000000000000000900000

sap 8 Gdodá 3
> Bití s assV7

V zěš5 40 B
WEB s Aš
K E čízi EPOsílí ©(E
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pr“facady

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

Oslava Husova —.. . . . . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu) . 8,
Vira jako víra . . 8,
Husité jindy a nyní . . . .44,
Moderní náboženství Masary
„Kova< 22 8,
Česká kontesse . . . - - . 24,
Svobodná škola . ... . 16 .
Proti Volnémyšlence. 8,
Inkvisice církevní . . . . . 24,
Útok prof. Masaryka na církev

katolickou ... »
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

První český katolický zárod re Vídní.

František Rub
"22m4 777 7 Dílnakuvyšívání

a zhotovení ko
- stelních rouch,

korouhví (balda
„ chinů) nebes a
*spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.
Vídeň,

„© VTL 0., Kaiser
strasse 5., vedle La

. saritského chrámu

Á Páně.„77 Na užéskuzasílá
M , ' BO-ole:france.



Doporučujeme=

takbiy jakoprádlo,jemuž 3přidán do vyvářky
sSAPOTIIT=

svůni fialkovou,od firmy

JOSEFJELÍNEK. MYDLÁKHRADCI KRÁLOVÉ:
Pištest o cenuESee

Založeno r. 1850

Vyznamenán státní medailit,

Veledůstojnému duchovenstvu
donornčuje 28

první a Bojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradeil Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronza a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejsk vostněj

šího provedení, v každém
vsorku a ryze církevním slohu

Vše přesné, čisté a důkladně
shotovaje se v mé vlsstní dílné
jen ručně, čimž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milost: rovido
vány,

Mešuí nádoby jen v ehni
zlatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen PoanenéVzorky, r spočty, nákresy i
hotové zboží na nkázka fra 0
se zašlou.

Chudšim kostelům mošnosplácet bez přirážek.
SRB“ sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. <

Prosím veledůatojné duchovenstvo o Jaakavou přízeň
a důvéu závodudomácímu,

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení
odznaků spolkových atd.

Tamořony,

G fonografi,
desky a válce

nejsolidnějí koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

BRovšiřujte

Časové úvahy!!
.——Ledničky

patentní, s nedostižnou isolací a
výtečnou ventilaci,

franko na každou stanici za K $0-—
dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

Zástupci na všech mistech hledáni.

Jen umělecky pracované

SOCHY*3%*i ostatní

———= leruě provádi ———

zařízení chrámové

absalrozi c. k. odborné školy sochař. a řesbář.

BOHUMIL BEK V HOŘE KUTNÉ

Pozorl | Zbytky!
12 m damsšku růž., modr. neb červ.

prouba s bílou K 960
20 m zefiru košilového K 8—
80 m ©—„ šatového . , K 12—
40m „. různě sdrnáených. K 16 —
jedině máchodské výrobky, vybrané Vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou preti

dobírce za-í'4

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

Veledůstojnému
duclovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesí dupe
rnětí veškeré hostelní nádoby a
náčinía to: monstrence,balíchy,
cibáře, nádobky,raténky, pacifkály,
svícny, lempy, kaditelnice,Pkro enty
atd. sod olasinívýroby, předpisům
církevním vyhovující. Btáré Ipřed
měty opravuje v původní in.encí a
v obní zlatí astříbří nebo proti do
platka za nové vyměňuje. Hotoré
předměty neb výkresy zasílá na n
kázku frank+ bez závoznosti koupě.
Vše se poslld posvěcené. Prdes ruční.

stříbr. řetěsSkot dně
protony, jídelní náčiní se stříbra pravého

i častého vědy na akladé.
útaré alaio, otříbro a drahobemy bupujs za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a olsolour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 10. n.

Pilnáčkove
uza PPAVéÉ unu

Jádrové mýdlo:
(nefalšované)

žluté neb bílé
buď v tabulích neb lisované

s ovečkou,

salmlak =terpentinové P
mýdlo

a jiné druby nabízí ze svého

v Litomyšli,
= = Dolní náměstí.U

Potřeby k pohřbům,
akvostnévěnce náhrobníve

velkém výběru
ze ceny zvláště nízké.

68XSEDI38XG65ESIXC3

XCE XGEIKEPIXKB X GOD.

Jan Horák,soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

„zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekci
nejnovějších druhů pravých

vlměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

zemských.
etná uznání zvláště z kruhůvele

dást. uucbovenstva svědčí o poctivé ob
sluze melo ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'íletého působení.
Učiňte, prosíte, malou objednávku na

zkouáku.

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

, KO G63XKB X663 X683

25

69XGH3|KIX803X665X
X

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

j-ko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a střibrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zistnka hodinář
v Hychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na eplátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1litr po 60, 68. 72, 80, 88 hal. a výše.

Lissánské výtečnéjakosti I. druh 80 hal.,
II. druh 72 hal. Mostarské velmijemné a
silné I. druh S8 hal., II. d.uh 30 h za I litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

u W HUMPOLCI, u
c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivéě a pro četné

důstojné farní úřady v Čechách.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradoi Králové,

(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
==za4" až 5"

úrok a to dle výpovědi.

PB“ Složní lístky na požádání zdarma. m

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. <

a úvěrní společnost



Čísl Předplatnéna člorí roku s k so kslo 26. » ns půl roku5 k — k
Pmserty se počítají levně.

Olmevavychásí v pátek v poledma, Ročník XV.

(6
Fh sjezd katolíků © českoslovanských

K5 v -duších tisíců vzbadil, vytrysklo
hojně'tužeb, nadšených úmyslů a vroucích
přání k další cestě za rozkvětem života
katolického. Jedno z těchto ;přání vyznělo
náhledem, še několikaletý -odklad sjezdu
jest na škodu věci katolické a že přísluší,

pořádán byl.
Hned za doby sjezdu pražského označil

časopis vČech« Hradec Králové za vhodné
místo pro příští sjezd a názor tento stal
se téměř závazným slibem, když Jeho
Excellence nejdůstojnější Vrchní Pastýř die
cése královéhradecké v poslední slavnostní

Katolíci, dostavte se na

vého souhlasu přítomných účastníků, že
celá diecése královéhradecká uvítá s po
vděkem všeobecnou tužbu tuto a převezme
ochotně čestný úkol, který jí uložilo veřejné
mínění katolické.

To, co tedy již loni veřejnost katolická
projevila za tužbu svou, dovolují si nyní
podepsaní prohlásiti za hotovou událost
uctivým timto pozváním a vřelou výzvou:

V. všeobecný sjezd katolíků českoslovanských,
pořádaný w Hradci Králové we dnech 28.—31l.srpna 1909.

Zveme Vás, bratři, abyste se četně zů
-častnili sjezdu toho! Úporné a vášnivé ú
-toky nepřátel, dorážející aa samé základy
víry a soustavně zlehčující všecek nábo
ženský cit, působí žalostný :rozvrat v celé

-společnosti naší. Na nás tedy jest, abychom,

přesvědčení máboženského, kteréž zaručeno
nám zákony božskými i státními a tím zá
roveň abychom chránili záktad všeho řádu
společenského.

Nebojíme se sice o círbev katolickou
vůbec, kteráž má zajištěnou ochranu Kri
stovu až do skanání světa. Ale vážné obavy
máme, že zanilgme v krajích našich, neboť
není úrvání církve zajištěno žádaému národu
zvláště. Nemá tedy záruky té sani národ
náš; menit slíbene, že vznešené Kristovy
nauky budou jemu povždy čistýea zdrojem
života mravního a kulturního.

Spotéháme ovšem na božskou ochranu
dědictví eyrillo-methodlějského v našem ná
rodě, ale my této oahrany Boží vlastní
snahou a činností musíme státi se hodnými,

jednou rukou budujíce na základě zásad
Kristových království Boží v nás a druhou
odrážejíce útoky nepřátelské.

Proto nesmí sjezd náš býti pouhou
přehlídkou počtu našehoa sil našich, nýbrž
musí v naší rozhárané době státi se dů

brazným protestem proti zvrácenému a ne
blahému liberálnímu názoru, že náboženství

ijest věcí soukromou.

Jest nám poukázati na to, že neshody
a nesrovnalosti, kterými společnost lidská
etrádá za dnů aašich, v podstatě vznikly
z toho, že v soukromém i veřejném životě
povrhováno bylo dlouhou dobu zákonem
božakým. Jest nám poukázati na to, že ne
duby ve společností lideké naší doby, totiž
žalostný úpadek hmotný i mravní, zaviněny
jsou zvrácenými nekřesťanskými názory
o životním úkolu a © cili člověka. Jest
nám s důrazem prohlásiti, že tu není ná
pravy, leč nabudou-li v životě soukromém
i veřejném opět vůdčího vlivu zásady ná
boženství Kristova,

Toužíce zdůrazňovati a v životě prakti
ckém uplatňovati tuto pravdu, že nábo
ženství nesmí odkazováno býti pouze do
srdce a do kostela, ale že jest pravidlem
života veřejného a základem blaha spole
čenského, budeme pořádati sjezd svůj pod
vůdčím heslem: „Náboženství jest
věcí veřejnou !!““

Chystajice se provésti úkol, který na
nás vnesen byl celou obci katolíků česko
slovanských na sjezdě pražském, vítáme
Vás slovy svého milovaného nejdůstojněj
šiho Vrchního Pastýře, jenž již před rokem
Vásdo Hradce Králové zval volaje:vÓ přijďte,
katolíci, bratři, do Hradce Králové, na toto
srdce diecése, kde dobrý katolický lid a
věrný klerus se svým biskupem za jedno
jest s Vámi v nadšení pro katolickou pravdu,
za Boží čest a dobro vlasti, pro věrnost
císaři a králi!

Heslem každého uvědomělého katolika
budiž: »Vzhůru na pátý všeobecný sjezd
katolíků českoslovanských do Hradce
Králové |«

vého« v Hradci Králové; Antonín Hrubý,

ošt. správce
Štěpán
sjezdo

Jenčovský, řezbář v Hradci Králové; Tom. Jos.
v Hradci Králové; Josef Katnar,

Kinský v Kostelci n. O; Josef

v Chrudimi; Dr. Josef Myslivec,říšský poslanec
Králové; Oskar baron Parish ze Senftenbě
katol. spolků v

sekce diec komitétu v

v Praze; Václav

rámek, říš. a zem. poslanec,

Ae
rada, předseda diecésní Jednoty

slanec v Brně;

iciál v Praze.



Pořádek sjezdový.

I. V sobotu 28. srpna.

Vítání sjezdových hostí na uádraží členy
zvacího odboru.Shromáždění hostí vAdalbertinu.

O 5 hodin odpoledne I. slavnostní schůze
v Klicperově divadle.

a) Chorál: Sv. Václave.
b) Uvítací řeč předsedy přípravného ko

mitétu.

c) Volba předsednictva sjezdu a odborů.
d) Řeč Jeho Exc. nejdůst. p. biskupa Dra.

Jos. Doubravy.
e) Řeč Dra. Fr. Šulce z Hradce Králové:

„Proč konáme katolické sjezdy?“
f) Pozdravy vynikajících hostí.
£) Hymny: papežská, císařská, národní.

Dečer:

Volná zábava ve dvorauě »Adalbertinae«,
při níž předneseny budou další pozdravy hostí.

I. V neděli 29. srpna.
A) Dopoledne:

V 7 hodin shromáždění účastníků sjezdu
k slavnostnímu průvodu. Pořádek bude udán
později.

V 8 hodin: Průvod do kathedrály sv.
Ducha, načež promluva v kostele a současně
promluva na děkanském náměstí. V kostele

romluví Dr. Jan Jindra, kons. rada a prof.
hosloví z Hradce Králové; na děkanském

náměstí promluví P. Alois Jemelka T. J.
z Hradce Králové.

Pontifikální mše sv. v kostele a současně
mše sv. na děkanském náměstí u improviso
vaného oltáře.

„Po mši sv. rozchod, prohlídka města a
památek.

V TI hodin v Adalbertinu porada předsedů
a důvěrníků dělnických odbor. organisací.

Současně v Borromaeu valná hromada
ústředního svazu katolických spolků diecése
královéhradecké.

B) Odpoledne ve 2 hodiny:

I. V Adalbertinu: Schůze dělnická.

Program: 1. Frant. Jukl, předseda »Vše
odbor. sdružení křesť dělnictva: »Říšský svaz
českoslovanského odborově organisovaného děl
nictva v Rakousku«. 2. Pozdravy dělnických
hostí. 3. Jos. Jílek, zemský poslanec z Třebíče:
»Úkoly odborové organisace křesť. soc. děl
mictva«. 4. Sl. Fr. Jakubcová: »Soclální posta
vení továrních dělnic.«

2. V Klicperově divadle: Schůze živnostníků,

Program: I. »Budoucnost malovýroby«,
ref. p. Jos. Hovádek z Prahy; 2. »Svépomoc a
podpůrná akce maloživnostníků«, ref. p. Ant.
Fait z Hradce Králové; 3. »Organisace živnost
niků na základech křesfanských«, ref. p. Mart.
Typlt z Týniště n. O.

3. V Borromaeu: Schůze mládeže.

Program: I. »Nutnost sociální výcho
mládeže«, ref. p.říd. uč. Václ. Špaček; 2.VOchra.
na mládeže před moderním morem«, ref. Dr.
Armošt Pekař, obvod. lékař z Černilova;
>Organisace mládeže«, ref. P. Mod. Voňavka.

0 6 hodin večer II. slavnostní schůze.

A) 0 Klicperově divadle:

a) „Otázka dělnická“ s resolucí, ref říš.
a zem. poslanec Jan Šrámekz Brna;

tury“, ref. Vlast. Hálek, farář v Liboci.
c) Další pozdravy.

B) Současně v fidalbertinu:

zem. poslanec Dr. Jan Ev. Krek z Lublaně;
b)„Působenícírkvena policharitya kul

pv s resolucí,ref. říš. a zem. poslanecTom.ger z Brna.

O) Peter:

bertinu s pozdravy hostí.

III. O pondělí 30. srpna.
A) Dopoledne:

V 7 hodin pontifikální mše sv. v kathe
drále za zemřelé účastníky katol. sjezdů.

O 8 hodin:

V Klicperově divadle: Schůze rolnická.

Program: I. »0 příčinách zemědělské
krise«<, ref. p.Jos. Adámek z Vojtěchova.

2. >0 úkolech odbor. organisace rolnické«,
ref. p. Fr. Šafránek z Dol. Města.

3. >0 otázce pracovních sil v zemědělstvíc,
ref. p. Fr. Ječný z Běchar.

4. >0 významu organisace mládeže ve hnutí
rolnickém«, ref. p. Ant, Kaňourek ze Strunkovic.

0 9 hodin:

V Adalbertinu: Schůze žen.

Program: 1. »Vyšší vzdělání ženy«, ref.
sl. Aug. Rozsypalová, odbor. učitelka z Kladna;

2. „Společenská a politická práva žen«, ref. sl.
M. Věchtová z Nov. Bydžova; 3. »Otázka slu
žebných děvčat«, ref. sl. Frant. Jakubcová, re
daktorka z Prahy; 4. »Organisace žen na zá
kladech křesťanských«, ref. sl. Lid. Kosařová
z Dobrušky.

B) Odpoledne ve 2 hodiny.

I. V Klicperově divadle: O křesťanské spo
lečnosti.

Program: I. »Cirkevní a občanské man
želství«, ref. p. Dr. Bedř. Petr z Hradce Král;
2. >0 úkolech rodiny«, ref. říd. učit. J. Jelínek
z Malotic; 3. »Význam spolku sv. Bonifáce pro
církevní život v Čechách«, ref. univ. professor
Dr. J. Kordač.

2. V Adalbertinu: Valná hromada „Hospo
dářského Sdružení.“

3. V Borromaeu: Porada středoškolské a vy
sokoškolské intelligence.

a) >0 otázce středoškolské«, ref. p. JUC.
Josef Hronek z Prahy;

b) >0 otázce vysokoškolské«, ref. p. JUC.
Ign. Petrželka z Prahy.

c) „O součinnosti kléru s intelligenci“,
ref. p. Dr. Fr. Reyl z Hradce Králové.

O 6 hodin večer Ill. slavnostní schůze
v Klicperově divadle.

a) „Otázka rolnická“ s resolucí — ref. říš.
posl. Fr. Šabata z Vrbice;

b) „Škola v ohledu sociálním a paedago
gickém“ s resolucí — ref. říšský a zem. posla
nec J. Kadlčák z Frenštátu.

c) Další pozdravy.

C) Večer:

O půl 9. hod. zábavní večírek v Adal
bertinu.

IV. O úterý 31. srpna.

A) Dopoledne:

V 7 hodin ráno mše sv. v kathedrále.

V 8 hodin schůze v Klicperově divadle:
Obranné prostředky církve.

Program: I. »0 tisku«, ref. redaktor
dp. Fr. Světlík z Olomouce; 2. »Organisace«,
ref. říš. posl. Václ. Myslivecz Prahy; 3. »0 prak
tické činnosti národohospodářské«, ref. dp. farář

V 9 hodin v kostele seminářském sjezd a
pobožnost adoratorů. :

B) Odpoledne ve 2 hodiny.

I. Schůze v Klicperově divadle: O křesťanské
politice:

Program: r. »0 civilisaci národů«, ref.
dr. Václ. Řezníček, spisovatel z Prahy; 2. »0 po
měru mezi církví e státem«, ref. Dr. Jos. Mysli
vec, říš. poslanec z Prahy; 3. »0 idei cyriilo
methodějské«, ref. říš. a zem. posl. dr. Cyrill
Stojan, probošt z Kroměříže.

2. V semináři schůze duchovenstva.

Program: I. »0 moderní pastoraci«, rel.
vdp. Jos. Kousal, děkan z Hořic; 2. »0 církev

ním Umění a zachování církev. k«, ref,vdp. E. Sittler, farář a spisovatel v Žižkově,

.VAdalbertisuporadakatolredaktorů

O 6 hodin večer IU. slavnostní schůze
v Klicperově divadle.

a) „Budoucnost cirkve“ s resolucí, ref
J. M. opat M. Zavoral z Prahy; .

b) „Viribus unitis“ s resolucí, ref. říš, posl.
Dr. Rudolf Horský;

c) Řeč Jeho Excel. nejd. p. biskupa Dra.
Josefa Doubravy, po př. Dolajch J. M. nejd. pp.
biskupů.

d) Řeč předsedy sjezdu.
e) Slavnostní kantáta,
f) Hymny: papežská, císařská, národní.

SY

O vstupenky na sjezd hlaste se u farních
úřadů nebo předsedů katol. spolků a organisací.

Dotazy adressujte: Přípravný komitét V.
sjezdu katolíků českoslovanských v Hradci Král.,

dalbertinum.

Význam Husův.
Čím piloěji v nedávných letech cizsina se

poočovala o Husovi skutečném, historickém,
tím houlevnatěji byly mrzačeny české mozky
pro sobecké zájmy protikatolických stran šíře
vím nejkřiklavějších lží o době Husově. V tom
bezozdném ohlopování vyznameoali se zvláště
evapgoličtí klerikálové šířením podvodné vy
myšleniny „Pogiovy“, která přímo nestydatě
fackovalahistoriiPalackéhoa Tomku.Konečně
se dělá fanatickéma řádění přítrž v době, kdy
bylo dosaženo manýrou dryáčnických „oslav“
výsledku jedině možoého — totiž náboženské
anarchie. Nyní teprve začínají naši protivníci
pomalu slabikovati vědu tu, kterou 8 pečlivým
odůvodoěním katolíci předložili národu již
dávno. Teprve nyní s klidem jsou přijata na
př. tato slova neklerikála dr. Kamila Krofty.
„Bylo by nesprávné, kdybychom si koncil
Kostnický představovali jako ehromáždění lidí
nízké mravní i duševní úrovně. Naopak v jeho
popředí stáli mužové nejen veliké učenosti a
snamenitého rozhledu světového, nýbrž i ne
Sporné mravní výše, a právě tito mužové byli
nejrozhodnějšími odpůrci Hasovými.Ani ti, kdo
s krajanů jeho proti němu při koncilu půso
bili, nebyli lidé vesměs mravně špatní... Ha
sova mravní bodnota i význam historický ne
svyšuje se tím, snišojísli se nespravedlivě ti,
kdo stáli proti němu. Je také nevhodné a ne
bistorické tvrditi, že ee koncil na Hosovi do
pustil justiční vraždy .... Soižuje 6e význam
Hasův, tvrdí-li se, že jeho odsouzení bylo dí
lem malicheraé pomsty, protože káral mravní
x.ořády dachovenstva. Nikoli, Has byl stíbán
a souzen, protože jeho učení a činnost sku
tečně ohrožovaly samy kořeny světového ná
soru, 08 němž zakládala se vláda tehdejší
církve oad světem... Dle Krofty spisy Hu
sovy, až na některé výjimky, nemohou se dnes
státi četbou lidovou a ještě ani dnešní intelli
Gent nemůže je čísti s náležitým porosamě
ním, protože pět století vyhloubilo mezi svě
tovým násorem mistra Hosa a nynějších jeho
ctitelů propast. Husova morálka, „založená
příliš na asketickém středověkém křesťanství,
nemůže nám již býti vodítkem proživot.“ Prý
jest to dach pokroku a svobody duševní, 00
nynější lidi s Husem sbližuje.

Jenže i ta jest, pane Krofto, mrzutý há
ček. Vidyť přece Hus byl odsouzen hlavně pro
názory spátečnické, sociálně nezdravé, které
soela přirozeně nenalezly půdy ani u jeho os0b
ních přátel ani u nynějších jeho ctitelů. Také
přece svobodu křesťanů © obmezoval | velice
snačně ponoukáním, aby liknaví křesťané byli
násilím puzení k svatému přijímání, příkrým
brojením proti kacířům a pod. Zkrátka téměř
nic nábožensky positivního nechtějí novohusité
po Hosovi děditi. A pro negaci, pro odpor
proti církví mají jiných příkladů doet i z dob
předhusitských. Věříme rádi, proč nynější hu
eité již veřejné dávají na jevo strach před čet
bou spisů Husových, ješ ostatně četli novobu
sité jit dříve zrovna tak obabě jako nyní.

Neškodí ledacos znovu zopakovati. Hue

napsal: „Bláznivíjeů lidé, kteříš pilnějiepe1 a žádost mají věččí k panství neb k
lovství světa tohoto, nešli k království ne
beskéma, o němě die epasitel: „Najprvé hle
dajte královstvie nebeského. — Kteráš kolivěk
péče nenie potřebná k jednomu konci, jenž jest
radost věčná, ta jest péče nehodná. — Protož

ea svět a žádost jeho, nepoddávejme80přielišně službě lidské, abychom tak milosti
vého pána nezapomenuli“. (A což rudí otitelé
Hosovi,kteří přijali životní názor darwinisticko
materialistický a Beblův ?) „Rodiči, mílojí-li
své děti, mají je tresktati a mrskati, kdyš pro
viní... Otec tělesný má býti viece otěn neš



mátě.“ (Co tomu řeknou dámy emancipované
a pokrokoví učitelé ?)

Hříšný člověk „z pokory má jíti ke knězi

můdréma a jemu břiechy oznámiti a šádati odočho dobrého naučenie a přijieti od něho
bodné sa hřiechy pokánie, jímě by se zdržel
a v hřiechy zasě nenavrátil: a tehdy sě uka
zuje knězi.“ (Jak se k tomu napomenatí cho
vají husité ovangeličtí ?)

„Věrní a v Bobu milí pánové, paní, bo
hbatí i obudí! Prosím Vása napomínám, abyste
Pána Boha poslouchali, jeho slovo velebili a
rádi slyšeli i plnili. Prosím, abyste kněží do
brých obyčejův milovali a velebili, a je ctili,
a zvláště, jenž pracují vslovu Božím. Prosím,
abysteee varovaliletivýchlidí,azvláštěkněží
nehodných.“ (Jak se chovají k tomuto posled
nímu odkazu Husovu lidé, kteří velebí kněze
odpadnuvší od církve, potírající křesťanské
zásady a při tom všem ještě Husa oslavující 9

„Vešken den nedělný (neděle) má naložen
býti a ztráven v doši, v elovo a v skotka v
někakém povýšení chvály bošie... Protož běda
nám, že v svátek neobieráme sě s zákonem
božím, ale s tělestným zboším.“ (Schvalají tato
slova husitští eokolové?) „Pravá viera jest, že
panna Maria... všechny kóry angelské dósto
jenstvím přesábla, a tak po svém syna našé
pomocnice jsúc prvá, nám jest... řečnice (za
orodovnici) ustavena.“ (Jak věří však hocitětí
volní myslitelé, kalvínský p. Dušekajiní „hu
sité“?)

A tak by se mohly uváděti dál a dále
důkazy, že od positivních zásad Hosových jsou
nejdále právě „ctitelé“ Husovi, řádicí tolik
proti „klerikálům“.

Kdo proti hlavním snahám Hosovým bo
juje, kdo maří bezohledně etěžejné sloupy jeho
positivní práce, ten ci rozhodně přisvojuje Hosa
nespravedlivě. Kdyby ei katolíci přisvojovali
Fresla, Choce a Klofáče jedině zté příčiny, že
tito poslanci bojají proti soc.demokracii, každý
by se jim právem vysmál. Co však říci teprve
o těch „husitech“, kteří nazývají křesťanství
(nejvyšší ideál Husův) jedem z Judey a přitom
Husa za svého problašojí? Skutečný význam
Husův snažší se strany z husitismu těžící za
stříti, bojí se, aby četba Hasových spisů ne
naučila křesťansky věřiti. Jinými slovy: Jen
bodně daleko od Husa!

Volné listy.
O jedné důlešité potřebd. V debatě o savo

bodě vědy na universitách, kterou na říšské
radě r. 1907 vyvolal prof. Masaryk, zmínil se
poslanec Drexzelo tom, jak „dějespyt pěstění
jediným mužem jest nespolehlivým a jak zřídka
kdy poví plnou pravda. Jest potřebí více ba
datelů než jednoho, aby čtenář měl jakou takon
jistotu, že úení jednostranně informován. Za
příklad uvedl papeže Jolia II., jenž posavad ve
světě požíval nevalné pověsti. Byl vyličován
jako muž, jemuž málo běželo o blaho církve,
dopouštěl se kratoutí a nespravedlnosti. Pů
vodní prameny však staví Julia II. do světla
docela jiného a zejména líčí bo jako milovníka
umění, jenž mnoho přispěl ktomu, aby slavný
Michelangelo uplatnil své vlohy“.

Takových příkladů z minolosti bylo by
lze zajisté ovésti na sta, zejména týká-li se
věc minolosti katolické. Vzdálenost doby jest
vhodnou půdou, na které vyrůstají dějepiené
knihy katolicismu nepřátelské, a bude úlohou
mužů pravdu milojících, aby odstranili spousty
výmyslův a nesprávných výkladů, které vrbají
temné stíny na působení katolické církve. Od
laiokých badatelů této očišťající činnosti s dů
věron očekávati nelze, zejména potrvá-li duch,
pěstěný na nynějších vysokých učilištích. A
řekněme hoed, že četné projevy upiversitních
professorů, když mluví ve jména vědy, přiepí

: vají měrou nemalou k tomu, že bývalá vážnost

k vpookjn učením misí. Doch strunných rozporů vnikl na mnohé university záplna a tam
odtud, vspražen a posílen, vrací se do života
společenského a vzněcuje v něm nové a nové
hořlaviny.

Jest jasno, še universitní professor jako
-občan nemůže zůstati Ihostejným k sápasům,
které odehrávají se v lůně společnosti aže dle
svého přesvědčení se kloní nebo úplně ge
přimkne k tomu nebo onomu směru, ale na
druhé straně jest povinován povolání svému,
aby na katedře mlovil jako skatečný vědec a
vádělanec a nikoli jako jednostranný agitátor.

A z toboto počínání četných oniversitních očitelů vysvětliti lze onen neklid, oou nekritičnost
a nesdravou zaujatost, kterými se vysnamenávají
jejich posluchači, vrhající se v denní šarvátky
Stran. Lidé akademického vzdělání na místo
aby vzedmaté gpolečenské vlny polévali olejem
otřízlivého rozhledu, smítáni jsou čsto větším
fanatismem, než straoník některý, jenž vybyl
jen obecnou školu. Jest to sabanbojící úkaz

pro professony; kteří tímto způsobem žáky svédo života vybavají a jest to Špatnou snámkoo
vadělanosti vůbec.
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Hledice k těmto poměrům, máme mnoho
příčin volati po svobodě vědy na aniversitách
a dožadovati se toho, aby vzblodem k církví
katolické přednášely se jen zajištěné skuteč
nosti a nikoli výmysly, ať již jsou z prvé nebo
až desáté raky. Žádáme nestrannost a nio ji
ného, neboť nestranností nevylačoje se oprav
dovost přesvědčení, ani volba mezi dvěma nebo
několika protivnými tábory. Nestrannost okládá
za poviunost, nezveličovati chyby a ocsami
čovati přednosti. Posloucháme řeči a čteme
kniby universitních profeau.rů, jsouce pozorní
zejména tam, kde Játkcu svojí dotýkají se ka
tolické minolosti, ale nikde nevidíme, že by
měli tolik duševní ošlechtilosti a takový vě
decký zájem, aby zaznamenávali dobré my
šlenky, užitečné instituce, vůbec všechen ten
blahodárný vliv katolické cirkve na život ná
rodů, bez kterýchžto světlých stránek, jak již
nevybroušecý rozum musí usonditi, církev
vůbec nemobla ani býti, ježto jinak existence
její byla by nevysvětlitelná. Z toho patrno jest,
že mnozí ti padělaní učenci — zejména kul
torní historikové — očí úžasnému nesmyslu,
neboť kterak dle nich soostavné slo v církví
katolické může ještě po tisíciletích honositi se
životem a kterak může pociťovati v sobě síla
k dalšímu rozvoji?

Zdůvodněno jest tedy velmi závažné přání,
které tu a onde bylo pronášíváno a které posud
se ozývá, aby schopní a nadaní kněží posíláni
byli na aniversity a věnovali se studiím,v jejichž
oboru nejvíce lží vzniklo proti katolické církví.

Jest důležitý zejména odbor dějepisný a
přírodozpytoý. Kdybychom měli tady kočze
odborníky, neodvažovali by se mnozí lidé
v těcbto oborech tolik lbát a vymýšlet. Ne
mosili by to býti právě velikáni, kteří rasí
nové cesty, postačilo by mnobdy, když by pro
váděli jen důkladnou kontrolu. Bez těchto
odborníků kněží [obrana naše jest pracná,
těžkopádná a kouskovité. Má-li does kněz vs
plňovati dobře jmenovitě i úkoly sociální, jak
možno, aby obsáhl dokonale i ty obory vědné,
£ nichž tak často orčitých dat potřebaje? Jest
8 podivem, že této stránky posud jest málo
všímáno, když tak patrno jest, že mnohé pc
mluvy nebyly by vůbec vznikly, anebo, při neje
mevším nebyly by se tak dlooho v lidu ros
plazovaly, kdybychom měli kočze odborníky,
kteří by věděli, jak šlápnouti lži na hlavu nej
jistěji.

a . +

1 Vy, Brulové? V „Čechn“ dne 24. června
byla uveřejněna interpelace, kterou podal na
říšské radě mladočeský poslanec Čech a která
měla za účel na veřejnost dostati hnusné po
směchy na ctění svatých v katolické církvi.
Potapy ty napsal mladočeský novinář v časo
pise „Národě.“ Tím postavil ae časopis tento
po boku socialistů, pokrokářův a nevyrovna
telného Machara, a 00 horšího a co zejména
vrývá se v paměť — interpelaci podepsali po
elanci Krau ář, Pacák, Čelakovský, tedy mužové,
jež jsme posavad čestně odlišovali od té nízké
sprostoty, která se špinavými proudy v lid
český rozlévá. Podpisy svými, schválajíce ob
8ah potapného článku, dopastili se tedy činu,
jenž řezuvě vysmívá se vážnosti, se kterou
jeme mravní a intelektaální výbava těchto poli
tiků sledovali. Neměli ti pánové v nynější to
lik kritické době nic pilnéjšího na práci? Žá
dá-li se po vůdcích národa, aby vedle politiky
měli nutný zřetel k celéma člověka, tedy i
k jeho zájmům náboženským, pak vůdcové na
šeho národa podpisy svými projevili názor, že
náboženství jest přídavkem,který kdykoli může
ee od bytosti lidské odloupnouti a kýmkoli u
ličnicky potřísniti.

To jest však mínění z brusu nové, se kterým
se nikde a velikých politiků světových neshle
dáváme, neboť opravdoví političtí vůdcové a
všech oárodů brávali vždy v rozpočet všechny
složky bytosti lidské a zejména vážili si nábo
ženského přesvědčení, o kterém věděli, že jest
podkladem všech ideálův a že oslabiti tento
základ, zuamené oolabiti národ mravně a tě
lesně, čímě ovšem lámou se i vzprahy a osla
buje se sdar široce založené a se vším počíta
jící politiky. Opakojeme, bojestoě jsme překva
peni tímto jednáním mužů, kteří dávajícevšady
znáti svoji vyspělost, pojednou skočí do tak
nízkých hlubin, ve kterých vídáváme obyčejně
brouzdati se protikatolické obmezence. A má
me-li své myšlenky vyjádřiti ještě úplněji, mu
síme říci, že stydíme se za tento čin sdůvodů
oné kultaroosti, kteroa tito mašové na politi
ckém jevišti vůči ojsině i vůči domova re
presentojí.

Člověk, jenž ony posměchy vychrstnul,
Just jedním z těch novinářů, kteří dnes zvrá
tili podstatoý emysl a účel novinaření, nebot
dle jejich skutků noviny nemají zušlechtovat,
povznášet a vzdělávat čtenáře, jako spíše všemi
prostředky pracovati o to, aby mysli jejich u

tépěly se v >! surovostí a sprostot. Jestliže jest slovo ířem duší, malují novináři
tohoto směru duše své nejvýmlavněji. Alei



těchto lidí jest potřebí, aby 60 okázal veliký
s temný stín tobo, 00 se voprárem nazývá
vzdělanosti a co tak s vysoke dívá ce na věci,
Jimě naprosto nerozomí. Při tom všem lidé ta
kového rázu deklamují o zásadách lidskosti a
poctivosti a zatím při každém druhém kroka
ukazují, že zásady jsou jim kapesním šátkem.
Takový žurnalista vysmívá ne úotě svatých,
kdežto sám Renan nad šivotem jejich vážně
demal, a jiní velicí mysliteié často projevovali
úžas nad velikými ctnostmi jejich, nad jejich
mravní krásou, jež lideký cit nobvacoje. Kde
pak takový svobodomyslný novinář pochopí
slu ctnosti, jež dělá reky; on jest tak ducha

ný, že nosníři se tak nízko jako znamenití
jdé, na př. Viktor Hogo, kteří výmlauvnými

slovy dokasovali, še svatí nemalou slažbu pro
kasojí lidstvo, odhalujíce ma všechny prameny
pomoci proti neštěutí a že jsou trůnem, k ně
muž lidé přijdou se poklonit a pomodlit. Ta
kový výtečník neumí se ovšem domysliti obě
tivosti a lásky, kterými ovati eloužili a olovší
pokolení lidskému, e jehož životem snad přece
také spojen jest život srobodomyslného šurna
listy; on nedovede představiti si heroismus
Jejich eebezápora a bohatost vnitřního života,

Bylo by záslažno jednou podniknouti práci,
aby se najisto postevilo, o čem takový avobo
domyelný žurnalista dovede psát, Svět by žasl
nad tou prázdností, která míní vystačiti něko
Jika frázemi pro všechny případy a která za
největší nevědomosti o věcech katolických, od
vašuje se nejen odsuzovat, ale také svoji du
ševní nečistotu rozmasávat konečně i v parla
mentě.

+ +
+

8m Helido churavý. Když jsem ge dočetl,
Be Macbar nanýváPána Ješíše — péro se vapirá
to napsat — čulákem,kejklířem,nestoudnýma
píjákom, vážně jsem se zamysli]. Ptal jsem so
sám sebe, zda bylo správno polemisovati s Ma
oharem jako s člověkem doševně zdravým. Zde
nio nemění povídání, že tek Machar parafra
seje projevy a povahu katolického tisku. Ba
takové namlouvrání jen potvrzuje víc nespra
vedlivost fanetismu Macharova. Otrlé nadávky
jako „otrapa, bestie, svinstvo, darebové“ ozý
vají se přece £ „Casa“ a „Osvěty lida“. Kato
Jický tisk však ani kriminálníkům takové titaly
nepřidává. Natož aby pustě epílal osobám
šlechetným | .

Otázku, zda se ocitl ayn Hellův již v te
mnotách šílenosti nebo nikoli, mohla by ce
řešiti takto.

Největší český básník, jak ho jmenují po
krokáři,člověksloužícístraně,kteráa vůdcem
Masarykem, jdouc po stopách českých bratří(?i),
jest prý povolána prohlubovati v českém ná
rodě dacha křesťanského, básník-flosof, jenž
dle přítele svého Jakubce promyslil všechny(!)
soustavy filosofické a dostoupil vrobola(!!) kul
tarního duševního proudění — maž takový

musil by si uvědomiti, eo uvedené rou
pro něho znamená. Jsouf výroky, které

autora povzuáčejí a jsou alova, která zabíjejí,
a mení pochybno, kam zdravě myslící člověk
výrok Macharův zařadí, všdyť nad rouháním
tím vznáší se opar duše, zpustlost vydychující
a takto mluviti může o Kristu jendo nejhlub
šího nitra skažený kriminálník. Není příkladu,
aby kdo o sobě pověděl poslední s také nej
spodnější slovo, jako se tady stalo, a aby -na
koho lépe hodila se mravní poprava: „Z vlast
mich tejeh úst soudím tě, člověčenešlechotný 1“

Toť úděl všeho v pravdě vzácného a vsne
Beného, že musí trpěti. Volékost vděčným
terčem 1 pídimušíku, který by jimak nůslal mad

. Žebřík sestapný jest podivný.Pod
Voltaierem jest Robespierre, pod Robespierrem
Jest suřivec Marat. U nás pod socialisty jsou

volní myšlenkáři a„okrokáři, pod volnýmimyšlenkáři jest syn Heliův,jenž sestoupil do
hlobně, která jest nepřístapna duchu oivi

dřobak byly Překročen tobe jm véi, byly pře Jy s protožetam
děs a ohavnost. U jistého u proniknutí
v hlabino jest pohřbení a tam světlo zmírá

tamjn Hook tmy,sklepníslepoů,nejdolejšro „ Jež vede do propastí pe ,
? To všechno musil byMaoher děti kdyby
byl duševně zdravým. Zajisté i Masaryk by
zakročil, nebot nazval se učeníkem Ježíšovým,
Nemá-li kdo doty k svému dílu, nemá úoty ani
k sobě a neznat sa k svým povinnostem, sna
mená povinností ty popírat. To Masaryk také
dobře ví, a = toho soudíme, že o duševní cho
řobě Macharově jest jiš důkladně přesvědčen,
nebot jinak nesnesl by, aby tapeny byly jeho
vlastní ideály, na které tolikrát slavnostněpří
eahal. Tolik však přátelství Masarykovo a
ostatních žádá, aby svého druba včas od spo
lešnosti isoloveli, aby anad nedostavilo 6e no

bez ství adraví a lidským životům. Nejlé
by bylo,kdyby uspořádána byla machsro
nchůze nenápadně v Kosmonosich nebo v Kate

Makách, kdeš by valonepříjemných rřatapůn:by se vyvarovalo nepříjemnýmvýstapům

hagrdké ng sa Převášeníuž z Vídně,Všdyť i strana pokrokářeká potřebuje

takového osvobozojícího skutku a může býtiušetřenajiž dulší: ,sekterouvoslété
macbariádě na každé schůzi podávala důkar
po důkasu, jak jest doševně vyspělou, problé
davou a j:kou má povnouvzdělanostní páteř.
Jaké podívaná! Prohazovači nových cest v ná
rodě v úloze ovcí, skáka přes hůl, kde
koli se jim nastrkoje! Olitelé pravdy, kteří
dychtivě polykají šišky divně elátaných Iší,
kterými je nacpává chorobný Holiův syn. Co
jiného jest známkou tohoto přátelství, než
vzájemná touha a přitažlivostnekritické naiv
nosti? Kdo může sbromážděným tak soustavně
lhát, nepředpokládá-li v nich ubohost intel
ligence?

Vědyť duševní chabost drášdí a vyzývá
emělost toho, jenž chce poslachače ovládnout
a jenž pozoruje, še rozum jejich jest ua po
dešvích jejich atřevíoův a že snaino nechají ci
nasadit bláznovakon čapku. Kdo se domníval,
te pokrokáři, prý smetánka naší intelligence,
po několika schůzích vystřízliví, zapomněl, že
u nich, kdykoli se jedná o nábošenství, jest
vždycky daševní postap opačný, tak asi jako
v bájoe o oslí kůži. Kdokoli na ní seděl, ten
byl všdycky potěšen, ale kousek kůže po
každém potěšení bral za své. Právě tak po
krokáří po kašdé přednáškové narkóse Macha=
rově ztrácejí kousek rozmyslu, až jej poztrá=
cejí docela. Pořád v rozčilené nedočkavosti
očekávají něco velikého, nějakého zjevení od
Machara, Proč by se byl také nazval synem
boba Slonce? Ale jaká tu rada, když jest
zřejmou pravdou, še kdyby se vrána dívala do
slonce sebe déle, proto s ní přece orel nebude ?

Řekli bychom, še ge tu dává kašpárková
komedie, v níž hraje král Kryšpín s vévody
ze Ševcovského „Švu“ a se všemi znaky lev
covatví. Výborně hrají socialisté, volní myšlen
káři, pokrokáři a, pozor, někteří realističtí
professoři ze atředních ústavů a, pánečku, také
pokrokářští učitelé, vychovatelé to národního
dorostu, kteří pořád nemohou pochopiti, proč
proti nim šíří ce lavinou nedůvěra v širých
vrstvách katolických občanů. Ti všichni jsou
na jevišti, odkudě táhne se tlostá shůra za ku
lisy, kde sedí bratři Zidé a tahají, aby se f

gurkypobsbovaly, křičely, tleskaly a podnpávaly. Tojest zoamenité točení lidmi, kterým
namlu ili, že samostatně myslí, kdešto dle
pravdy míti rozum jest u nich sločinem. Zkrátka
většina s uich pojímá zdravé myšlení asi tak,
jako onen šlechtic, kterého se ptali, amí-li
hrát na klavír, a který odpověděl: „Nemohuvém
to říci, ještě jsemto nezkusil, ale zkosím tol“

Však v jednom jsou tito lidé mistři; u
mějí dobře akřehotat, že klerikálové jsou zpá

poěnlcí měří a bezmyšlenkovití zabedněnci.Z macharovekých bezhlavých tanců však jest
matematicky dokázáno, že tyto vlastnosti mají
dávno již domovské právo v obci pokrokářské
a že ce tam líhnou jako v pařeništi nejrácio
válněji zařízeném.

Politický přehled.
Státní rozpočet na rok 1909 sobválen

v pátek poslaneckou sněmovnou ve drahém i
třetím čtení. Tím vykonala sněmovna svoji
povinnost vůči sobě i státu. Při tomto hlaso
vání jakož i při dřívějších ukázalo se uš ně
kolikráte, že s nynější většinou a vládou na
dále nelze vládnonti. „Slovanská jednota“ uči
nila si cílem donutit vládu k ústupu, a také
na celá čáře vítěsila ovšem potud, pokud byla

jednotnou. Jednota tato počne se viklat 25,června při návrhu poal. dr.Krekm, aby s ros
čtu ministra finanol Skrtnat byl obnos 5000

„ a návrhem dr. Benkoviče, aby se o tomto
návrbu hlasovalo dle jmen. Návrhy ty podány
bes usnesení parlamentní komise „Slovanské
jednoty“, čímž způsobeno v Jednotě roztrpčení
a mnozí její členové zdrželi as tu proto hla
sování. Žmatek nastal však v řadách Slov.
Jednoty, když parlamentární komise této jed
noty,usneaší ne většinou hlasů prohlásit v po
radě klubovních sedů, že vyřízením roz
počtu státního po letní práce sněmovny
se skončeny, neusnesla ge o dalším taktiokém
postupu. Tak 5estalo, že strana sgrároí a klab
elovinský bez předchozího usnesení Slovanské
Jednoty podali spoustu pilných návrhů proti
smooňovacímu zákonu. Takovýmto bezhlavým
počínáním a nesvorností ohrožuje se další život
Slovanské jednoty a to na velikon radest Němců.
Obstrukci části Slovanské jednoty odsuzuje

posl dr. Kramář pravě,že jednání takové jestospodářským hříchemprotí českému národu.

Smlouvy obchodní povolovali jsme všdyoky i© pejtešší opposjci, poněradě se tau nejedná

anio ministra ani o sekční šefy, nr ohospodářský život národů. Průmysl český
utratí tím pomalaové odbytiště na Balkáně,

podlomen ude mladý český průmysl, převšímtextilní. Věecko,oo naše hospodář
ská podmikavost udělala, bude zase zlomono a
zničeno—a ve jménunašeho o Slo
vemetvíbude mocina Balkáně pracovatí něme

cký průmysl a — Deatscbe Bank. Tak naříká
dr. Kraméřve svém „Dni," —Min dent
bar. Bienerth povabosen schválením rozpočta
státního chystá se mermomocí vynatiti na snů
movně zákon zmocňovací, vyřízení prelímináte
fondu melioračního, rosdělení lihového kontin
gentu, zřízení italské fakulty a mnohé více;
ovšem nevspamatuje-li se Slovanská jednota
v poslední chvíli a neshatí plány Bjenerthovy.

V Uhrách se dosud nemohou dohodnonti
o upravení nejistých parlamentních poměrů.
Pověstný Frant. Košut se avými druhy nechce
8e podvolili Vídni, aby nejdříve provedena byla
epravedlivější volební oprava na základě vše
obecného rovného práva hlasovacího a proto
strana jeho odmítá nabídku důvěrníka králova
mioistra Lad. Lokacse. Dle všeho rozpoštěn
bude uberský sněm, vypsány nové volby, při
nicbě půjde o sealabení eotrany neodvislých a
utvoření liberálaí strany vládní.

Také v Německo nastává krise; jedná ae
o odstoupení něm. říšského kanoléře kn. Bt
lowa, jehož příčinou jest nezdar 6 finanční o
pravou.

Sněmovna turecká jedná právě o rovisi
ústavy, při čemž se přistřihuje i pravomoc ssl
tánova. Řekové aBulbaři žádají na sněmovně,
aby okamžitě zavedena byla branná povinnost
křesťanů.

Z činnosti katol. spolků.
Při slavnosti svěcení praporu v Sob

člejeh 11. července t. r. bude míti slavnostní
kásaní náš milý vedp. dr. Frant. Šalc, professor
z Hradce Králové. Svěcení praporu vykoná kons.
rada a bisk. vikář vadp. Fr. Procházka s Mlárovic,
a řeč v zabradě prosloví vldp. dr. Frant. Heyl,
předseda Jednoty katol. epolků diecése Králové
hradecké. Bude-li možno, savítá na alavnost ně
který « naších Mňských poslanců. Bratři a sostry,
dostavtež se v počtu co největším, pokud možno
s prapory! Slevnost koná Be za každého počasí.
Vlakem možno přijeti až do Ostroměře a odtud
buď vlakem, který jede k Jičinu, až do Bobělc,
neb pěšky. Jest to s Ostroměře malý kousek cesty.
Obědy unatno přiblásiti předem a co nejdříve;
budou za ceny lovné. Z výboru spolka. J. Pod
simek, t. č. jednatel.

Nová Ves mad Popelkou. Dne20.června
konala místní katol. Jednota svoji schůsí, na níž
ge vzácnou ochotou uvolil ne předaášeti vadp. dr.
Frant. Šule, professor z Hradco Králová. Věblas
tohoto velmi oblíbeného lidového řečníka přilákal
velmi četné obecenstvo, takže přes 900posluchačů
plnilo spolkové místnosti v restauranta p. Noska.
Zvláště vítali jeme hosty « Lomnice n. P. s dp.

farářemA. Lášemakapisnen Ae L karemmtamním borlivým m dp. rem.
Řečník obral si sa thema „Náboženství apolitika“,
kteréhožto úkolu shostil se velmi dobře, vysvětliv
pojmy náboženství a politiky a dokázav, že obojí
Belse od sebe odlučovati, naopak, že nábošenství

musíbýti základemzdravé r Za naplatéposorností všech pojednal slov.p řečník o po
sledních zjevech v politice naší; zmínil se o sta
robním pojištění a o jazykové otázce. Nadšen
potlesk a všeobecná pochvala byly odměnou ře
níkovi. Ku komci ještě tento obrá
zek. Na plakátech oznamujících přednášku vedp.
dra. Šalce nebylo blíže označeno thema řeči. Drasousedéčetlioznámenítotďajedens nichptáse
drahého: „Proč tam nenatiskii, o čem se bude

řednášet?“ „Buďbes starosti“ ns to, „jes
dyž víme, če bude fečnit p. dr. Sale, ten nás

jistě nezklame.“
Velký ajezd katolického rolnietva,

dělaletva a mládeže pořádásev staroslavném
Želivě u Humpolce dne 11. července t. r. Na
sjezdu promluví četní poslanci katol. strany. Dívky,
dostavte se v národních krojích! Sjezd pořádá se
s okrese Něm. Brod, Humpolec, Pelhřimov.

Zprávymístní a x kraje.
SUleté jabileum kněžství oslavujíletos

farářv Zdechovicich,J Date. p 1 Sobraav , c., av 
dich, J. Dítě, farář v Lanžově, Váel. Frůbbener,
profeesor v Hradci Král., F. Frydrych. profesnor
v Hoře Kutné, J. Holejšovský čl. ze Slavětína,farářvModletíně,J.Horák,farářvJasené,AL
Jareš, farář v Dubenoi, J. Kabeš, farářve Blatině,
A. Mrkvička, farář ve Slatinanech, J. Neškudia,
farářveVý J.Rameš,farářvOhaišta
mech, A. Rejtek,farář vBorové, J. Sedláček, kněz

aa od veštyrakémFreibůchlu,L. Souček, farář
v Eoblově, F. Sabrt,farář v Miletíně, J. Veverka,vHradelKrál.,L.Vichta,farářvDo

Na katolický sjezd darovali: Odbočka
Vůsodb. odražení křesťan. dělnictva v Chrudimi

zezábavy15K. Katol.jednotav Nové
al mad Popelkou 10 K. — Vldp. farář Sychra

v Jablonném n. 0. s vikariátu Lenškrona

ského 6K(Př s vdkanlátevp. Matouš5KJesttedymynícelkem10 K). ZaplaťPla Béh.



: Roguiem sa eleařeFerdinanda,poaledsího
horunoveného českého krále, oloažíl 28. červas
a četnon assistencí vadp. gon. vikář dr. Alois
Frýdek. Přitom na kůru za doprovodůvarheaíka
upival jeden zpěvák.

Veřejné produkce čaetva «
ích hudebních škol sakončeoy bylyKA
etředu skouškou ústavu olč.Součkovy. Jest sjevem
potěšitelným, že mládeš v tak hojném počtu věnuje
+e budbě i spěvu a pokroky některých jsou po
soruhodné. Leč nelse nepozastaviti se nad fabtém
pro naše stadentatvo málo čestným, le totiš dívčí
dorost má na těchto prodokelob zdrcující většínu.

— Vprrní řadě ústav DD Kneprů represestovalne. třemi skonškami, v nichž skupiny žáků, rozdě
lené dle pokročilosti, potvrdily znora výbornou
pověst renomovaného ústavu; třetí skonška rov
Bala se pěknému koncertu a zvláště některá čísle
klavírní překvapovala svou dokonalostí,—Hadebaí
1 pěvocká Škola zdejšího pensionátu Škol. Sester
měla dvě prodnkce. Při první byla radost posoro
vati ta drobotinu, jak čile a pěkně elvedla; také
drahá (akademie na počest čtyt skladatelů) do
padla velmi slušně a neustávám 56 diviti správné
vokalisací a nedostižné dynamice aboru; v tolových
číslech zpěvních pozoroval jsem pěkmý hlasový
fond, který se může dodělati výsledků neobyčej
ných. — Zkoušce p. Nepeřeného nemobl jsem,
bobužel, býti: přítomen. — Poprvé vystoupila též
alč. Součkova se svými šákyněmi, po většiná po
aluchačkami lycoa, kde slečna zpěvu vyučuje. U
spěch skosšky byl velmi čestný a lze Školu tuto
též vřele doporučiti. Dr. Aliguis.

+ MariePankraecloRosenkranzová.
Dne26. červnapo ©hodině večernízemřelaoti
bodná vychovatelka, Hdící učitelka obecné divěl
školy zdejší, představená kláštera Škol. sester de
Notre Dame. Působila na zdejší škole jiš od roku
1865. Zemřela v G4. roce svého věku, s něhož
sasvětila 45 let životu febolnímu, 44let nejsvědo
mitéjší působnosti učitelské; řídicí učitelkou byla
zde22 let. Svých oblížných povinnostídbala sne
umavnou počlivostí a obratnosti; byla zářivým vzo
remláskyplnéa trpělivévycbovatelky.Její sásluby
došly krásného ocenění i od Jeho Yeličenstva. H.
1907 3. února sa veliké účasti předních krabů
sdejších odevzdal ji p. mlstodrš. rade Stelafeld
rlatý záslužný kříž. Jak obrovskou prácikulturní
vykonala tato skromná řebolnice! Jestliže jiní lidé
pomáhají si kchvále ryčným veřejným vystupová
ním, sestra Pankracie s napětím všech 8il vyučo
vala ve třídě naplněné lecikdyaž 100 dívkami. Ti
tloe daček vděčně vspomíná na blochetmou svoji
učitelku, které vroucí sbožnost nijsk nepřekážela
v rozvinutí mnohostranné činnosti kulturní. —
Zprávu o úmrtí zaslonžilé řebolnice přijelytdejší
dámy s upřímnými slsami. Odpoledne v den
av. Petra a Parla před početím církevních obřadů
byla prostorná katbedrála celá naplněna tísnícím
pe davem Ctitelsk a ctitelů zemřelé bez rozdílu

Mnoho obecenstva bylo ouceno sečkati
chrámem. I z širého okolí dostavily se vděčné

žačky k poslednímu doprovodu nemepomenntelnéu
čitelky. Byl to obrovský manifostační hold, který
schystán vychovatelce zv: dámskýmsvětem; není

žeby tolik žen sáčastnílose v našem
městě některého pohřbu. Pobřební obřady s četnou
masistencí započul vadp. gen. vikář dr. Al. Frýdek,
Od kostela rozvianl Bo sa dojemného zpěru po
hřební průvod přes náměstí ke klášteru. Kráčely
družice bíle oděné a liliemi v rukou, taavě oděné
ee svícemi, veliký počet etihodných sester různých
fádů, kněšetvo sdejší i přespolní,bohosloví, širolní
dítky různých ústavě, členové měst. rady s p.

mistrem dr. Ujirichem v čele,p. míst. rada
. Steinfeld, p. okr. inapektor , mnoho

Jiných pp. zástapců státních, školnícha autosomních
úřadů atd. Před klášterem vsdp. gon. vikář pro
slovil procítěnou řeč o zásluhách sennlé. Kdyf se
účastníci pomodlili vroucně za zemulou, nastala
oesta k Pouchovu,kam s saso valnáČást

Koh Tamvadp.gen.vikářcirkevníobřadyBůh, který pokoroým a bdělým dává
milost svou, odplatiš na nebesích ctihodné vycho
vatelce všecky dobré skutky stonásobněl

Nové úmrtí. Vnocidne80.červnazemřel
dlouhé nemoci p. Václav Rosenkrans, zaslou

ur o. a k. dvor. atelieru Langhansova.
Zesnulý jak svojí uměleckou obratnosti tak velice
bdělou administrativní činností přispěl k zname
zitému povznesení zdejšího atelieru p. oís. rad
; je. Zápase s vleklou chorobou,do posl

mích chvil se těšil, še sačno zase co nejdříve pra
oovati. Tělesná schránka zesnulého bude zítra o
8. hod. vyzdvižena v Pospíšilové tř. č. 295.

Výlet křesť. s00.jednoty paní a dívek vzdor
Dopřizalvému fadil se v kašdém ohledu
ka podaíkům minelých let. O sdar přičinily ce
obětavým přispěním dámy: pí Borová, H
Pražanová, Nosková, Škodová, Kiealichová, Rer

ková,P orojp Šrarovía Pád Knsvýšení nálady v členek
divělhodoroste, mode p. Zavadila,

, Beránka, Pechaatd. Zápas kůšelkový

NĚ akoJad la P jn Podk,Vinadar
vadávávýborvřelédíky aZaplatPán Bůh!
"- Výstava akvarelůmoravskéhokrajinářeV.Jíchyusavřenabadejižvnedělidne4.

Všem, kdož neznají obrarů snamenitého tohoto
krajináře, eme návětěvu výstavy, která
vsbudile všeobecné překvapení. Jícha jest zname
nitým portrétistou svého rodnéhokrajeslováckého,
Jejš podává se vší věrností. Výstava nalézá se
v čítárně průmyslového mases. Vstupjest volný.

Čítárna městského průmyslového
musea + Hradci Král otevřené bude od úlerka
dne 6. července do 16. července pravidelně. Všichni,
kdož mají nějaké knihy neb předloby, se žádají,
aby je do té doby odvedli, jelikož knihovsa mu
nejní se pravidelně o prásdnicách reviduje a de
siofikuje.

Hyenismus pokrokového tisku. Při
otevřeném hrobě ct. sestry Pankracie dlužso vy
rovnati účet s „Ratiborem“ a „Osvěton L“, které
po delší dobu soustavně jiš pěstujíce snrové a 86
poctivé štvanice proti řeholním učitelkám, v po
slední době atrpčily poslední okamžiky živote
zasloužilé a po 44 let na školách našich co nej
chralněji působící učitelky. Jestliše všecky před
cházející útoky byly a útepností brány jako doklad
mravní zvlčilosti pokrokových lidí, popudila po
slední denunciace „Ratibora“ celou veřejnost 4
mravní rozhořčení veřejně odsusuje trhanský list,
který nearvale nepadl čest bezbranné šeny beze
všeho p.dstatného důvodu — z čiré zášti. Vina
sločinsého listu vzrůstá, když po úředním Šetření
bylo sjištěno, že scela všedal a tactový případ
mírného pokárání vzdorovitého dítěte byl zlomyslně
překroucen a vylíčen jako typický příklad nelid
skosti. Zosnulá ct.sestra slynula svou lidamilností
a uěžností ko školní mládeži; proto nelzezediviti,
že nespravedlivé veřejná pohana podvrátila její or
Ganismus dlonholetou chorobou sealabený. Jeme
toho náhledu, že se musí učiniti přítrž bobopusté
mu řádění pokrokového tisku, neboť to, co potkalo
ct eostru Pankracii, může stihoouti každého i toho
nejsaslonžilejšího člověka, jenš nedá výpalné re
volverovému listku. Dnes štve pokrokový list pod
Hrené proti nutné antorité, dělnictvo proti zaměst
navatelům; v poslední době počal útváti školní
děti proti učitelům; sbývá ještě poštvati děti proti
rodičům a úplná mravní anarchie bude dokonána.
Kéž sůstano zesnnlá učitelka Pankracie poslední
obětí hyenismu pokrokovéhoI

Visitační cesta Jeho Exeel.

biokupa dra Doubravy. Jehonejdp. biskup dokončuje právě visitační cestu po
vikariátě, jebož středem je Hostinné. Cesta tato
podobá ve triamfálnímu tažení vítěrného vojevůdoo.
Všade slavobrány, prapory, věnce, slavnostní nví
tání, hudba, atřelba, radost při příchodu — pláč
při odchodu. Je to okutečné ku podivu, že sa Dy
nějších rozháraných národnostních i ně

lid českého biskupa tak slavně a upřímně
vítá. Příčinou toho je blaboké náboženské pře
avědšení německého lidu, který, nedbaje maštváče
nikde neschásející, vidí v Jeho Excellenci svého
vrchního pastýře, svého otoe duchovního. Radost
věřícího lidu nemá pak konce, když sesná vzácné
osobní vlastnosti Jeho Milosti, Se slzami v očích
podávají matky zo zástupu dítky své, by jim
vrchní pastýř kříškem čílko poznamenal — a tento

i tomu nejchudšímu děcku, jež opodál udi
veně stojí, by blíže přistonplo, aby i jemu po
šehnati mobl. Byli jame toho ve Vlčici svědky,
jakženy | moši spláčem kJ. E. se tlačili, by
se s ním osobně rosloučili. Všimněme si na př.
Pilnikova! Jiš před sedmou hodinou dostavilo ne
ku slavobráně městské zastupitelstvo s purkmi
strom, obecní sastapitelstvo s Piledorfu so sta
rostou v čele, spolek vojenských vysloužilců, ha
či s Pilnikova a s Piledorfu, vesměs a prapory,
četnictvo, učitelé ne školní mládetí, a nepřehledný
dav lidu. Při příjezdu Jeho Excellence ku slevo
bráně zahrála badba rakouskou bymau. Žehnaje
lid, vystoupil nejd. pan biskup s vozu, vyslechl
blahosklonně vítací řeč místního faráře, purkmietra,
starosty, řídícího učitele, předsedů spolků, bás
ničku školního děvčete, jež kytici odovzdalo. Uli
oomi chvojím a prapory sdobenými ubíral ae Jeho
Excellence k fařuímu domu a odtud do kostela
přes náměstí, kde stála dlouhá slavobrána. „Není

domu, na němž by nobylo preporu neb vénců,neb obojího“, ráčil se nejdp. biskup opětovně vy
jádřiti. Prostorný obrám Páně byl věřícími přeplněn.
Přemnosí masili zůstati venku, a tísnili seu vobodu,
by aspoň něco elyšeli z krásného kázání, jož nejdp.
biskup proslovil. Po udělení svátosti ov. biřmování
odebral se Jeho Excel do blízké školy. Před
kostelem stálo u permikářské boudy chudé děvče
s chlapcem. Jen se saleskls očka dítek, kdyš se
Jich Jeho Milost ptal, co by nejraději ohtěly, a
dp. sekretář jim cukroví zaplatil. Ve škole uvítalo
Jeho Excellenci děvčátko 2. třídy a podalo Ma
nkvosinou kytici. Před rozloučením o 5. hod. byl
chrám do posledního místečka pln. A když Jebo
Excellence skostela ke kočáru se ubíral, byl
lidem tak obklopen, še ma odjezd od kostela ne
bylo pomyšlení. Drakrát musil kočár snačný kus
popojeti, neš na širším prostranství u radnice bylo
vatoupení možno. Se alzami v očích hleděl lid sa
odjíšdějícím vrchním ,

plac Podoníjem všech
Kr)lat op, RLZro darladebl vodí

Ku zářivým plaménkům osvěty
Y posledaim čísle „Obory“ 

že ai Nechanice „oddechnon", až so „oBvě
tové“ Ivíče dostane z Nechanic. Zrovna tak jako
ei oddechl Brod p> starém omleném vrabci, který
nadarmo nebyl z teplého mista vykázán. To 26
byli žádní klerikálové, kteří vrabce vyplašili, ale
byli to řádní měšťené laikové, kteří přetrhli jeho
„Dlahodárné sobeni“ jak v úřadě tak mezi ob
Čanstrem. Vyše.fovací akta by pověděla, kdoudal

okrokového „mučedníke.“ A še byl vinen, toho

dákazem jest ta okolnost še musil odejíti z místaa okresu,kde měl sáslabytolika let. Tose na
darmo nestalo a k tomu nestačila pouhá denan
eiace, nýbrž těšká obšaloba a ta se musila pro
kázati a dokázati. To není „mučednická korane“,
kterou se vychloubá! Odpovídáme prozatím tolik,
že máme informace důkladné a nedá-li ten „mu
Čedník“ pokoje, vyrukujeme 4 věcmi, které my ma
nynějším stanovišti velice špatně poslouží. Bude
to Jeden Aastr z „apatyky“ oa jeho hlavu a bu
deme také jmenorati jmény a orčitěse vyjádříme.
Brod není v Mandžnrii s i odtemtud víme z Ne
cbanic mooho!

Nové červánky pokroku v Necha
mleleh. (Dokonč) Protože ©máme těch dluhů
ještě málo, chtějí nám zříditi nový hřbitov. Stala
se totiž u nás věc neslýchaná. Při volbách volil i
jeden mrtvý. Ta přestává všechno, Ať tam raději
leží pod zemí a nedělá rozbroj v obcil Co 0e
potřebuje plést do obecních věcí? Jak pak kdyby
tak příště přišli nebožtící na pomoc oposici A
dostavilose jich vic? To se nenmí více opakovat
a proto pryč s nimi bodné daleko od města, aby
chom my na ně neviděli a oni na nás. Nejlíp
do Kunčického katastru! Anebo má snad před
tachu pan starosta, že až nás tak hodně zasoká,
nezbude mám jiného než oprétka a še budeme
nedostatkem dříve amírat? Střílet u nás nemů
žeme, neboť puškař náš Jost málo doma a pak nz
střílení mé výsadu pan purkmistr sám. Proto ny
nější hřbitov nepostačuje a musí být větší. A te
při tom, než 9e zhotoví plány a rospočty Da LOVÝ,
bylo by na čase pamatovat 08 postavení nějaké
sušárny na vysoušení mrtvol. Rozumí de samo
sebou, že cesta k ní musí být. Nemůžemepotí
diti nějakou vzducholoď a lótati, abychom ty
mrtvoly tam dostali. Co by si pak počli stémi
nádhernými úmričími vosy? Abychom pakstavěli
nějaké pece na spalovácí, bm! Ty stevějí se jiš
jiode, to není nic svláštního. A my u nás mámo
pokrok. Tedy ať i v tomto předstihujeme ostatní.
Vždyt ku příkladu i v musico nám mení rovno.
V té vynikli jsme již dávno. A nyní máme unás

muzikanta, který ve všem hraje, ale
prim.Přitomberetakvysoké„Ú",že

my ostatní nejame schopni to vytáhnout. On totiž

roje lehko a my musíme ©nákladem. Nyní budeJesditi do Praby na konservatoř, aby potom
s lepším úspěchem mobil vystupovat ve Vídni.
Tec jsou sice již také muzikasti, ale takového
virteosa mezi sebou nemají. To jsou proti němu

šumaří. Nejlepší však při tom je, že když
sa tu muziku. zaplatit, schovává a

kouzelné, svorně taacují 500. demokraté,národal
kdo ví ještě jací —

M se nedávno ukázalo. Jen ti nenávidění kleriové nechtí

musí (ozvěna piano My)“. Jak by to potom bylo
kráané, kdyby mohly se ty nechanické veličiny
vysušiti ne způsob egyptských mumií a do něja
kého mušes pro uložiti, aby i to bu
doucí pokolení mělo příležitost se jim obdivovati,
prstemnaně ukasovati«říkati: „Ťo jsoa ti
slavní dobrodinej lidu, kteří žili ve 30. osvice

Do Heřle. Vdp.děkan žádánás za uve
řejašsí následujícíhodopisu, který starostovi města

: „Velevášenýpane starosto! Vočtvrtek dne
. června, byv nepřímo k tomu vysván,prohlásil

Jeemv besedě,že článekv Obnorějeemnopsal,
před jeho vytištěním o sěmpověděl apo jekov
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amíti masím na zřeteli, co je ke cti mé osady
a ne k jejímu pohanéní a znamenám se dokonale
oddaný Josef Kousal, děkan. Hořice 28/6. 09.“ —
My to vdp. děkanu rádi otiskujeme, ale mýlí se,
myslí-li, že mu dají pokrokáři nyní pokoj. To by
bylo proti jejich zásadám; oni si moboa dovoliti
kašdý, i ten nejhanebnější útok, jich se však nikdo
pesmí dotknouti. Náš dopisovatel psal o tom, co
se v Hořicích povídalo, užil slova „prý“, ale to
nevadí bořickým pánůr, aby p. děkana neobii

Řovali v novinách, že on to inspiroval z pomstyza to, že nechodí žákyně „Vesny“ do kostela. Pa
trně mobou p. děkana k útokům proti klerikalismn
lépe potřebovati než neznámého dopisovatele. Nechť
se v Hořicích postarají, by se u nich tak mnobo
nemluvilo; nám novinářům nesmí se bráti za zlé,
jestliže pak houževnatě kolající pověst konstatu
jeme. Ani dopisovatel ani redakce t. I. neměla
v úmyslu, peškoditi některou školu hořickou.
Vždyť se pánové snad dobře pamatojí, jak naopak
„Obnova“ často otiskovala zprávy, jež činily od
borným školám bořickým reklamu. Zpráva, jež
tolik rozrušila hořické protikatolické kraby, pochází
od laika, který se už na štvaní, vyvolávané v Ho
řicfeh proti církvi, nemohl déle klidoě dívati.
Zesnulý hořický duch. správce má orozvoj města
veliké zásluby. Za to nyní proti zcela pokojnému
kněžstvu se štve jako proti největším škůdcům kultu
ry. Rozčilili se pánové také tolik, když na děkanství
vytlačena okna, když uřvána katolická schůze, kdyš
8e na volnomyšlenkářském táboru surově 'kato
lictvu spílalo a když otiskovány úžasné potupy
a sprosté lěi proti p. děkanovi a jiným kněším
hořickým? Dochází nás naopak správa, jak 80 i
ti konservativnější pánové z plných plic smáli,
když „Pochodeň“ zákeřně právě odcestovavšího

P: děkana tupila. Ani vám při známé trpělivostirobů katolických nenapadlo, že by se tytéž mobly
proti kopsncům zmužileji hájit nebo docela vás
veřejně zkritisovat. Proto najednou ten ukrutný
údiv a veliké vybrožování nedotknutelných! Po
sláno nám bylo o pokrokářském táboře hořickém
mnoho zpráv nových, jež zatím odkládáme, čeka
jíce, jak se pánové v zájmu svém dále sachovají.

případě potřeby však uvidí, že se dobře hájit
dovedeme.

39991393173
Právě vyšla

nákladem Politického družstva tisko
vého v Hradci Král. důležitá a cenná

kniha

8 Ukoly n
sociální politiky.

Napsal Th. Dr. Fr. Reyl, docent křesť. sociologie,

Kniha v přehledném obrazci projednává na 320 str.
obrovskou látku sociální politiky vesměs praktickým
směrem, Se zřetelem na časové potřeby a rakouské
zákonodárství. V literatuře české je vůbec málo pů
vodních spisů o sociální politice, v katolické literatuře
je to první kniha svého druhu. — Cena knihy se

zásilkou pošt. 3 K. Objednávky vyřídí

Administrace „Kmihovny Obnovy“
v Hradei Králové.

dtddddddd1dd3
Nesnášelivý Sokol a Katolická jed

nota v Pardubicích. Pan Ferd. Kochynka
nemá katolickou jednotu rád, což jest u takového
sokola, čerpajícíbo svoje životní názory ze židovské
„Osvěty Lidu“, zcela pochopiteloo. Jako moderní
sokol rozlobil se na Katolickou jedootu pro její
pozvání na matiční slavnost tak tuze, že 50 dal
ve svém protikatolickém zápalu strboouti na po
štovním úřadě až k výrazům neslošným. Takové
rozčilování a nemístné rozhořčení rozhodně p. Ku
cbynkovi jako sokolu nesluší. Máme zato, že český
opravdový sokol má býti snášelivý, ušlechtilý
v mluvě i jednání, má se vystříbati náboženských
štvanic a býti šetrnými vůči odchylným názorům
stran jiných. Ovšem p. Kuchynka je už ten mo
derví, židovským pokrokářekým tiskem nasáklý
sokol. Tém moderním jest uloženo vrchním sokol
ským štábem aspoň v Pardubicích nedotýkati se
židů, ale nadávati hodně katolíkům. Nadávky ka
tolíkům jsou misernou zbraní za svobodu a pokrok
a svědčí vždy o mravním poklesuté strany, která
se těmito bezáčinnými prostředky ku vlastní škodě
obání. My katolíci máme tu zase nové doklady
toho, še přemnozí sokolové jsou oddannými šido
mily, ale nenávistnými nepřáteli katolíků.

Deo Klášterce m. Ori. Když pan pisatel
tak pěkně dotkl se naposled zdejších poměrů, na
vazují ba slova jeho malou poznámku. Slyšel jsem
kdysi o jistém ženichu, který prý na otázku pana
farále „kolik je bohů“ odpověděl: „Dra; jeden
starý a druhý mladý.“ Vypomaměljsem si hned na
tento vtip, když dikovností několika jednotlivců
sečlo s účasti hasičů zdejších při Božím Těle, a

když to účastenství pakbylo dáno jinému, myslel
jsem si: Ejhle, zdejší hasiči mají dva bohy: sta
rého a mladého. Starého Boha, ale pravého, který
dosad ve Svátosti Oltářní žije, odstavili do vý
měnku s nechtěli se Mu klaněti, zato však udělali
si boha nového, ato zčlověka, jemuž šli se s lam
piony klanět. A tak nedivte se, že to vypadalo
tak, jako by se stali někteří křesťané modláři.
Sláva p. Jedličkovi ze Lhotky, který jediný za
choval si rozum až do poslední chvílea samoje
dický v úboru hasičském vykonal svoji katolickou
povinnost|

Renov m. D. Jednohlasoým usnesením měst
ského sastapiteletví zřízen byl nový jabilejní libo
Bad na náměstí kol sochy P. M. Členové zast. získali
8i tím zásluha o povznesení města a postavili sobě
nehynoucí památku. — V měsíci květou vrátila
se do církve katolické evangelička Anna Kapičková
z Třemošnice na osadě ronoveké. — Dne 13. června
pořádala organisace mládeže skupiny Ronov n. D.
—Biskupice svůj první ples, který vyzněl jako
mobutná manifestace emýšlení. Čistý výnos přes
200 K odveden na poříšení spr lkového praporu.
— Minulon neděli posvětil vldp. Frant. Kašťák ve
farním chráma Páně av. Vavřince krásnou novon
sochu av. Antonína, pořízenou za vykonané »bírky.
Ku předu!

Ronov m. D. V den sv. Jana Kř. rozloučil
8e 8 námi navždy náš horlivý člen a místopřed
seda katol. spolku „Rovnost“ p. Jan Novák, měšťan
a obchodník v Ronově. Zesnulý byl stár 58 roků
věku svého. Celý život jeho vyzněl ve slovu práce.
Požíval všeobecné vážnosti pro avou povahu. Byl
dlouholetým městským radním, výborem v městské
záložně, členem místní školní rady a členem všech
místních spolků. Neodbyla se jedoa dobročinnost,
by jméno Nováka nebylo při ní. Jmenovitě byl
horlivým zastancem svého náboženství katolického,
a nebál se nikdy dáti pravdě průchod, ať to bylo
kdekoli a před kýmkoliv. Velikolepý pohřeb jehož
účastnily se všechny místní spolky, svédči: nejlépe,
že ztratili jsme muže vzácných vlastností Zachoval
čestnou památku sobě « své milé rodině. Světlo
věčné ať mu svítí. Výbor katol. spalku „Rovnost“
v Ronové n. D.

Církvice mKutné Hery. Vystoupeníp.
Výborného, takto evangelika, proti katolickému
spolku čáslavskému v přifařené obci naší Třebeši
cích, a rozčlení jeho nad tím, že do slosování do
stala se knížka „Diety snadno a rychle brát“, u
dělala této brožurce takovou reklamu, še se poní
nyní nepřestávají lidé shánět. Páni agrárníci budou
mu za to asi hrozně málo vděční, že upoutal po
zornost na knížku, která by byla jinak zapadla
Vždyť i svlastního agrárního tábora se p> uí ps
ptávají a z raky do raky si ji podávají. A tak
p. Výborný pomobl katolickému spolku vykonsti
heský kus práce; zasloužil by za to poděkování.
P. starosta by rád dostal aspoň výbor spolku do
kriminálu, chodí z hejtmanství do hejtmanství a
když to nepůjde, tedy při budoucím výleté a ce
lou domobranou pod zeleným praporem proti čá
slavské „Práci“ vytáhne a do Třebeš.c ji nepustí.
„Munici“ mu dodá a „taktiku“ ma načrtoe, jak jsme
doslechli, agrární pevnostní obhájce z Čáslavě.

Petěby. Dne 27. června pořádány usta
vující valné hromady skupin mládeže v Potěhách
a v Bračicích za velikého účastenství, přes to, že
celý den pršelo. Ve 2 bodioy počala schůzev Po
těbách, kdež skopina čítá 5Ů členů, třeba že je
v obci mnobo jinověrců. Řečosl zemský předseda
p. Ant. Kaňourek, selský synek ze Strankovic. Za
povznešené nálady po 5. hodině schůze akončena
Písní „Kde domov můj“ V 6 bod. nato počípala
schůze mládeže v Bračicích, kdež skupina čítá na
70 členů a na níž zase v krásné řeči povzbadil
k další práci naši mládež p. Kaňourek. Po vyčer
pání programu schůze byly zpívány písné národaí,
přednášeny básně a solové výstupy. Vše bylu
vzorné předneseno, poznány mnohé talenty a usta
Doveno, že brzo bude pořádáno nějaké divadlo.
Punu Kaňourkovi za jeho krásnou řeč vzdávají
druhové a dražky skopin Potěh, Bračic, Adamova,
Březí, Přibyslavice Scbuřova, Tupadel a Zbudovic
upřímné díky.

Čáslavsko. V jednom z posledních čísel
„Cepu" byla zpráva, jak prý klerikálové při volbě
okresního zastugitelstva prohráli přes usilovnou
agitaci. Tato zpráva je drzou lží. Je však pravdou,
že sgitovali agrárníci, respektive bospodářský apo
lex v Čáslavi,v rakou agrárních se nalózající,
který svých 9 kandidátů vybral ze zelených pánů,
jména jich vytiskl a rozeslal na starosty, zatím
co naše strana bobožel ničebo nedělala. Teprve
v poslední chvíli někteří našinci před samou vol
bon změnili kandidátní listiou a v jedné hodině
ahromáždily na 50 hlasů, takže scházelo jen 13
blasů do nadpoloviční většiny a kdyby se jen o
dva doy bylo dříve začalo pracovat, selení páni
by byli pohuřeli na celé čáte a jejich jetýlek by
slostí jistě sežloutl. Přes to však zhatily se plány
agrárníků; dvě jejich kapacity propadly a zvolení
kandidáti naši: p. Havránek s Bučic a p. Josef
Havelka, starosta s Potěb, náš stoupenec. Mimo
to naši volili také p. Kropáčka, amírněného agrár
nika, který kéž prohlédne, že straně agrární ne
leží tak na srdci program rolnický, jakobj proti
katolický! Tolik odpovídáme na lží pravdomluv
nému „Cepu.“

Ka koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořilejí

Dobdan Moliobar
koibkupectví
nakladatelství
závod budební

antikvariát

vwHradoi Králové.
Zal r. 1808.

Agrárnická nvebodomyslnost maČá
slavska. (Z Bílébo Podola). Muasímvám ozná
miti, jak agrárničtí přívrženci „Volné Myšlenky“
dovedou hned dělati katolíky, když — inu když
chtějí katolíka potrestati. Tahle 8e mi dostalo do
rukou číslo čáslavské „Pravdy“, kde jsem četl,
jak několik zástapsů obcí přifařených d Zbislavě
dostavilo se ke kanonické vjsitaci a žádostí, aby
vlp. Wagaer byl z kollátury přeložen. Pochopujeme
pány, proč Šli o to žádati ústaé, proč se neposta
vili p. kaplanovi přímo do očí, proč nežádali o
psaný protokol. Jsou t> chlapici! | Podporují lidi
řádicí proti církvi oaší vůbec — a pak ještě od
téže církve žádají, aby jim pomobla potrestati
muže, který dle svého přssvédčení bájí nauku ka
tolickou proti fanatiokým a jízlivým bezvěrcům.
Pánové, když byla naše církov na Čáslaveku tří
snéna nejhorším kalem, ta jste nevysílali žádné
deputace proti tomu řádění, tu jste se nehoršili
pranic ad náboženskými štvanicsmi. Kdybyste se
byli tebdy v zájma avornosti a snášelivosti ven
kova ozvali, byli byste ušstřili nynější veřejnou
obrana kněžím. Pane sousední starosto, proč jen
jste nyní úlisným lichocením vybízel některé kol
láturafky k podpisu na žádost, o níž ani nevěděli,
C) je v ní dopodrobia napsán?? Pane Vraný, kdo
vás zplnomocnil, abyste vystoupil jako zástopce
naší obce prot: p. kaplanovi? ©Kolik zdejších ob
čanů 8 vámi vlastně soualasilo? Pane starost) zo
Zařičan, kdo 8 vámi soublasil ze skutečných věr-
ných katolíků? Víme, že tádný. Snad si chcete
sajistiti ochranu k rozdávání protikatolických kal
šek ? Pace Bareši z Vlačic, kdo vám dal právo
zastupovati obec Výčapy, když přece ani nepa
třite do zbislavaké kollátary? To jete mobli po
žádati některého nadsoudraha, třebas protestanta,
těcb je u nás dost; všichoi by rádi Šli žalovati na
kněze. Chcete-li míti faru vzorem míru a snášeli
vosti, tu ji muslte v tom soela jiným způsobem
podporovati. My věak nejsme slepí, vidíme, ca se
děje, a stojíme proti vém jako mohutná hradba.
Rozbodoě si nepřejeme, aby o obsazování kato
lických kaplánek rozhodovali pomahači volných
myslitelů. To by se katolictvo ocitlo v tak velikém
otroctví, v jakém posud oikdy oebyio. Vždyť sami
agrárníci nejednou dali oa jevo, že chtějí před
pisovati, co má koěz na kazatelně kázati. Zato
však od katolíků nedáte ai ani tolik říci, aby váš
tisk bezectně a zůmyslně proti nám nelhal. Veleb,
Pána prosíme, aby jen v záslužném boji vytrval.
Má za sebou četu odhodlaných přátel, kteří jej;
budou vždy věrné podporovati.

Od Hrechova Týmce (Z Drakačoric.)
Sdrožení naší mládeže uapořádalosbírkuna stavbu
chrámu Páně v Uhbřínově (na Moravě), na kte
rouž přispěli skorem všickoi naši kutoličti stou
ponci. Sebráno bylo 18 K, kteréž ihned odeslány
na firoí úřad v Ubříuově. Na sbírku tuto při
spěli zvlášté p. J. Novák a p. Bartoníček většími
obnogy. Za milodary tyto celá faroost Ubřínov
ská vzdává srdečný dík a prosí dobrotivého Boba,
který žádný dobrý skutek nenechá bez odměny,
by byl též naším odplatitelem. — Podařilo sa
Dám zde založiti skupinu mládeže, která čítá jiš.
přes 30 členů. A poněvadž polřebajeme ae vzdě
lávati hlavně čtením, prosíme uctivě o kniha
aneb nějský dar na založení kaihovničky. Vo-.
láme již předem: Zaplat Bůh! Jménem celého.
sdružení Ant. Podaný, předseda.

Z Hořlček u Č. Skalice. Přednemno
bými lety semfel na fařa sdejší všeobecné oblí-
bený farář a děkan Jan Š'ifter, rodák z Jaroměře.
Byl to muž velice vzdělaný, jehož vylíčil svého
času spisovatel p. Kodym, 6 nímž byl intimním
přítelem, ve článku „Náš p. farář“ v brněnakém.
„Obzora“. Tento pan děkan odporučil saučný obace
chudým Hořidek a chudé mládeži školy sdejší.
zvláště, což jent dnes sice všeobecně známo, o čem
ale ani potacby neměl nikdo za jeho živobytí,
anf nikdy nikomu se o tom mesmínil. Jest zvykem
alsspoň nějakým, byť | strovoým způsobem pa



mátku mužů takových zachovávatí, i myslíme, že
bylo by záhodno smchovatipemáthu mužetak úle
chetného a dobrodince mládeže tak vzácného na

F. malou deskou ne obodběškolní nebo způsobem
iným, snad ještě vhodnějším a podáváme návrh

tento k uvážení občanům zdejším, kteří zajistě
chovají p. ve vděčné paměti.

Z Havlorie m Úplee. Ve zdejšímmlýně,
patřícím někdy rodině Bartošově a stojícím v ma
lebném údolí pod sříceninami starobylého Viesen
horku, narodil se v r. 1794 farář Josef Reguer,
potomní děkan náchodský, jenž zemřel v Náchodě
r. 1852. Je to velice sympatická osobnost faráře
Havlorického v Jiráskově díle „U nás“, kterýž
působil v Padolí čili Hronově tehdáš jako kaplan
a a dojemnou úlechetností a vzácným nadšením
povsbosoval lid i mládež již v dobáchtebdejších
ku vzdělanosti a pokroku. Působil i jako spisovatel
a získal si velikých zásluh o šíření štěpařství, za
hradnictví a lesnictví, jakož i o zvelebení hospo
dářetví polníbo. Se známým J. M. Lodvíkem, mým
přítelem, vysázel holou etráň náchodského zámku
a zařídil tam park, který je dosnd nejen krásnon
ozdobou města, ale i místem poskytujícím hojaost
příjemných prochásek. Jeho působením zavedeny
nu Náchodaku školy přádelní, jimiž měl býti sve
leben dosud živořící, primitivní průmysl plátenický.
© pokrok ve školatví zejména upřímuě pečoval.
Bylo by záhodno, aby rodiště Regaerovo uctilo ně
jakým trvalým způsobem památku muže tohoto|

Na pomníkzemřelého splsovatelo a
faráře mtiška Košťála vo Skuhrově

darovali dále: po 20 K: Josef rytíř Pop, sekční
šef ve Vídni,JUDr. JanVostřebal,advokátvNov.
Městě o. M., Pavel Rozínok, č. kons. rada ns
Skalce. Václav Hvězda, taráře ve Vamberku; po
10 K: Josef Čížek, vik. sekretář v Dobrém, Ear.
Rathouský v Rychnově o. K., nejmenovaný; 6K:
Fr. Můller, professor v Katné Hoře;po 5 K: F.
Audrlický, farář v Černikovicích, Fr. Vacek,kněz
v Č. Budějovicích, Fr. Panoch, odborný ačitel ve
Vamberku, Kar Kopecký, c. k. professor v Rych
nově n. K., Josef Dvořák, kaplsn ve Vamberku,
vedp. Frant. Kerner, kanovník v Hradci Králové,
Š Bobek, kaplen v Dobrém; 3 K: Slečna
Otilie Stejskalova v Praze; 2 K: Jiří Blinka, ka
techeta ve Vamberku; 1 K: Antonín Bělik, lesní
v Erasinách. O další příspěvky uctivě prosí farní
nářad ve Skuhrově n. Bělou.

Seznam miloderů ve prospěch po
hořelých v Čachetimě. J. rytM. nejdůst.
Pán P. F. Marat, velmistr křížovn. a červ. hv.
Praha 1.. 100 K, vys. d. p. Vinc. Norotný, kanovník,
rytíř ř. F. J. L, děkan D. Krupá40 K, vld. farní
úřad v Hor. Stadenci 11 K, vdp. Štěpán Březina,
far. Rynárec 6 K, vip. Jos. Seath, kaplan Říčany
1 K, dp. F. K. farář v Č. 200 E, vlet. p. Jan
Rychlý, statkář, Čachotín 100 K, vdp. Štěpán
Dvořák, děkan, Skuteč 6:78 K, vdp. Emil Kapoun,
děkan v. +., Vysoké Mýto 5 K, vdp. frů Jos.

Šebor, Horažďovice 6 K,p Karel Štella, řed.komv. Příbram 5 K, ved. Kolle) piarist. Strážnice
(Mor.) 406 K, vdp. J. M. Mladějov (Jičín) 2 K,
dohromady K 48484. Všem klechetným p. £ pp.
dobrodincám vděčné: „Zaplať Bůh“ mnohonásobně!
Farsí úřed v Čachotíně dne 28. června 1909.

Ku dnům husitským.
Odporučujeme k hojnému ší

ření tyto spisy:
Oslava Husova.. <. * *
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu). . a

Konat níndy am o...
Moderní náboženstvíMasary

kovo. <. < -+ + + +
Česká kontesse -< - 
Svobodná škola . - . 
Proti Volné myšlezce . 
Inkvisice elrkerml . . . - 

tok prof. Masaryka macírkevkatolieket-< - 
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Eradei Králové.

Různézprávy.
Dr. ryt. Randa bájí právo jazyka

českého. Proti trrsení ministra spravedlnosti
Hochemburgera, že článek 19. stát. zák). zákonů
neposkytuje žádných individaálních práv (že kaž
dému jednotlivci v semi, tedy u v Čechách
saručena jest úplná rovnoprávnost), a že článek

ten stanoví jenom zásadu, která potřebujeprove

BočkoRoc©

—prohlásil v pameké čmovně26. na
Re. českýmiste | odr. ryt Raada,oplat
Boatčlánku 19. e00 jenomna zemskéjanařečivsemiobvyklé;dlázek19. uznává
a propůjčuje práva individuální,což usnáno skoro

Aletou praxí nejvyššíchsoudů rakouských. VCe
chách nepotřebujeme naprosto čl. 19. nové
a staré zákony, v nichř se uzvávají obě řečí,

Čeština a němčina, výslovně jako semeské Jaayky:Rornoprávnost ve vlasti naší stanovi starý n:
Obnovené zřízení zemské, pak nejvyšší kabinetní
list ze dne 8. dubna 1848, v němž se tato rovno
právnost výslovně stanoví a jopairuje. — Soudce
ovšem může skoumati platnost nařízení, ale podle
výslovného znění státního základního tákons není
soudce oprávněn, aby zkoumal platnost řádně vy
hlášených zákonů. Soudce jest právě slabou práva,
sluhou sákona, a mé zákon provádětí, i když Do
odpovídá jeho subjektivnímu nazírání. Ovšemdo
jem této nesvrstné pravdy hleděl vetříti ministr.
president Bienerth omluvou min. spravedlnosti
Hochenburgera. — Všecka čest státnickému roz
hleda dr. ryt. Randy v příčině či. 19. zákl. stát.
sákovů, než přece slovatný tento učenec pochybil,
když před celun panskou sněmovnou dával všem
občanským stranám vociálaí demokraty zá VS0r.
Zde svou neznalostí působení soc. demokratů za
vděčil se jistě jenom těmto rudým pánům.. 

Ministr opravedinosti dr. Hochem
ba dostal v poslanecké sněmovně od posl.
dr. Stránského avůj díl. Týž poslanec prohlásil ve
sněmovně, že ministr apravedinosti mlavil dokonce
o zvláštních výhradách Chebska, ač bývalý mis
nistr vpravedlnosti dr. Klein na sákladě usnesení
ministeraké rady, tedy se souhlasem ministra vnitra,
nynějšího ministrpresidenta Bienertha problásil, že
není pro Chebsko zvláštních jazykových předpisů.
Ministru dr. Hochenburgrovi ostře vyčeti, že for
málně vyzval soudce, aby používali svého práva
skoumati zákonnost nařízení. To jest popusování
soudců, aby jednali proti platným předpisům. Tim
ministr vybízel soudce, aby nedbali zákooů a
proto není ministrem, nýbrž zločincem. Za to udě
lil předseda sněmovny posl. Stránskému důtku.

Bedičové, pamatujte na budoncnost
uvých symů a dcer. V různých listech obje
vují se Často stížnosti na špatné poměry i neza
městnanost a současně varováni bývají rodičové,
aby své dítky věnovali tomu nebo onomu oboru.
Většina varovných blasů vychází z chostek jed
votlivců, nejsou dosti odůvodněny a proto jest
možno přijímati je = Jistou opatrnosti. Hodi
čové, choste-li svým synům i dcerám pojistití
uspokojující budoucnost, vystihněte nejdřve jejich
způsobilost i chuť k různým povoláním a poraďte
ee o tomto s učiteli! Dále sledujte a poptejte 8e,
jak růsná řemesla, obchod, úřednická a jiná po
volání prosperají s jaká v nich panuje zaměstná
nost se zřetelem k budoucnosti. Při řádném uvá
žení a posouzení všech těchto okolností roshodujte
teprve o budoucnosti svých svěřenců, ovšem ale
sa souhlasu Jejich, neboť nncené zaměstnání ne
přináší sdárného ovose. — Co se týče studií vyb
ších, poslouží zde jistě následující: Načeské uni
versité v Praze v letním běhu zapsalo se 9472
posluchačů a to: 107 na fakultě bohoslovecké,
1654 na fakaltě právnické (s těch 1473 řádných,
177 mimořádsých a 4hospitující), 515 na fakultě
lékařské (z těch 498 řadných, v tom 19 žen — a
17 mimořádných), 1196 na fakultě Alosofické (s těch
840 řádných — v tom 38 žen, — 331 mimořád
ných — v tom 94 žen, — 23 posl. hoepitajících
— mezi nimi 90 žen — a 2 frekventanti.) Na
světských fakultách nachází se jistě stejný počet
absolventů ve stadiu zkoašek, právníků jest vedle
toho daléí obrovský počet v besplatné praxi, todíš
kdo z letočních gymoasijních abitarientů šli byna
naiversitu s nadějemina brské hmotné zaopatřesí,

tím třeba každého vášně varovati, neboť vy
yna to lze říci pejsou žádné, Odporučitela

akademickým povoláním jest dnes studium boho
uloví, ovšem pro povahy vážné a charakterní. —
Mějte us paměti, že ty aíly, jež přidělíte stavu
obchodnímu, majíse vykázati návštěvou měšťanské
amožno-li i obchodní školy; dále slušným zevněj
škem a úplným zdravím. Nedoalýchavost, krátko
zrakost s j. znemožňují i síle nejenašivější dosíci
Da př. zaměstnání vkrámě a p. Při obchodním
povolání posuzujte také různé obory, jako smí
devý, střišní, železářaký atd. Dnes nejvhodnějšími
sdají se obor střišní a šelezářský. — Bude-li 6e
dbáti těchto pokynů a nabádati svěřence k stálé

ma sebevzdělávání a řádnému žití, učiníte je ne
ohroženými průkopníky, jaké dnes obch stav
při světové konkurenci potřebuje, pojistíte jim
slušnou existenci s badononosti, sobě bezstarostné
stáří a v obchodním povolání zmenšíte citelaou ne
zaměstnanost. Nutným jest, aby v udaných inten
cích pracovali také všichni učitelé, vycbovatelé
mládeže a zaměstnavatelé, čímž získají si neoce
pitelných zásluh.

Mohutnost Ruska neupadlanikterakpo
slední válkou ruskojaposskou. Aspoň „Buská slo
vamská společnost“ poslala macedonskéma dobroč.
výboru ženskému v Sofii takovýto rozklad: „Při
stálých výčitkách ruské „slabosti“ společnost má
sa Butno poukázati na to: Rusko v době míru má
1,384.000 vojáků, čili tolik, co Rakousko-Uhersko,
Španělsko, Rumunsko, Německo,Bulharsko, Srbsko
a Černá Hora dohromady. Rusko vydává nákladu
na vojsko 1950 mil. korun (lvů v originálním do

Boom, Vojaua Japos Baskopouliaa Japoalí jenom .
Ztráta mužstva obnáší leda 100 000, maličkost to,

tot že Ruskomá ročaíhopřírůstku$ mil.uší. Výdaje ma válku převýšily obyčejného roz
počtu ruského leda o 3 mil. korna, jež vypůjčeny,
takže se jeví v dnešním rozpočtu ruském zvýšení
úroků o 150 mil. korun čili atížily břímě dašové
o 1 korunu na hlavu obyvatele. Ále náhradou sa
ty výlohy více než milion vojínů, inženýrů, pod
nikatelů, obchodníků a j. lidí objevili sova Sibiř
a jejim obromným bohatstvím a chopili se práce
hospodářské v Sibiři. Tim 6e desateronásobně hradí
úroky s dlahu na válku učiněného. Válka odhalila
tmnobo nedostatků a s.ořádů v organisaci a tech
nice a pomohla je odstraniti. Rusko je dnes je
disým státem ma zemi, jehož 700.000 vojínů má
Velmi cenné zkušenosti válečné.

Car antisomiteou. Ruský ministr války
edělil všem úřadům donského a tverského území
zákaz carův, aby do lázeňských a divadelníchkapel
bráni nebyli židovští hudebníci. Uzavřenésmlouvy
musejí býti zrušeny. Následkem tohoto sákaru
budou prý četné židovaké rodiny maceny 8e vy
stěbovati.

Židé mesi sebos. Sarajevskéžidovacd
obec volila miaulé dny rabína. Kaadidáti byli dva.
A tu při hlasování došlo na radnici k posté kr
vavé rvačce, takže policie musila uakročit tase
nými šavlemi. Colá spousta horkokrevných šidů
byla zatčena. ©Demonstrace opskovaly se pak ma
ulicích dlouho do noci, takže policie musila ještě
několikrát zakročit a demonstranty rosehnat.

Vliv obce mapovsnesoní mravnosti.
Obecní správa města Náchoda vydala následující
nařízení: 1. Vyjímajíc masopust, posvícení, pouty,
svatby a pohřby, každému hostioskému, který ta
neční zábavy odbývati obce, povolena jest Ibůta
k odbývání takové zábavy pouze jedoou v šestí
nedělích. 2. Hostinský nechť učiní opatření, by
varováno bylo všemu, co by v jakémkolivohledu
bylo se stanoviska veřejné bezpečnosti, mravnosti
a veřejného zdravotnictví nepřístojno. — 3 Mimo
masopust, pouty, svatby a pohřby určana jest ku
skončení takové taneční zábavy druhá hcdína
noční; vždy jindy čtvrtá hodina raaní. — 4. Ku
každé takové zábavě vyslán bude policejní orgán,
kterýž přiblížeti bude k tomu, aby pravidla tato
šetřena byla a aby v místnostech osoby obojího

po pod 16 roků staré trpěny nebyly. — 5.ak sv. vyprovázení hudbou jednotlivých hostů po
taneční zábavě ulicemi a městem se zakazuje. —
Přestapky tohoto nařízení, pokud podléhati nebudou
všeobecnému zákonu trestnímu, budou přísně stí
hány. — K nařízení lomuto odhodlala se obec
proto, že v poalední době měrou úžasnou množí se
taneční zábavy, ješ mají nepříznivý vlivna zdraví
mládeže, i na její mravy. To pozorovati můžeme

nejen ve střediskéch průmyslných, ale už i pnašem venkově. Z toboto důvodu správy obcí dle
příkladu Náchoda měly by konati svou povinsost.

Podpis starosty bez spolupodpisn
prvního radního a dvou členů obecníhový
boru nelze považovati za sávasný pro obec, jelikož
stanovením $ 65. obecního zřízeníjest stanoveno

rávo veřejné, kteróhož předpisu dlušno dbáti po
é stránce. Tak rozhodl v těchto dnech aprávní

soud ve Vídni.

Agrárnické lěl. Všeckypoctivénoviny i
stenografický protokol tní dokazují, še
posl. Šachl v okamžiku, ná který byl přihlášen,
mlavil a co proslovil. Nadto známo, jak tehdy
problásil, že on se svými přáteli budehlasovati
proti rozpočtu. Leč agrárnické „Selské listy“
napsaly peborásnoe lež, že náš Šachi ve chvíli,
kdy měl mluviti ve azěmovně, byl nepřítomen,
stratil alovo a tak vládě pomohl. Leč ještě blon
pějí se projevil fanatioká snaha téhož listu po

pě katolictva nejspným tvrsením, že prý náš
posl. Pillich počal mlaviti: „Ročník počínáčesky,
ale pokračuje německy . . .“ Takhle přece sapi
suje o řečech českých řečníků sněmovnístenograí,
Jak jest známe celé sněmovně. Věru — ebytá-li
wo agrární tisk lží tak křiklavých a semyslných,
pak jest zcela patrno, jak to 8 ním jde 8kopce.

Cyriliský sjezd pořádáse počátkorzáří
v Plzní. Program osnámen bude v příštím člele
„Cyriila“, Zdař Bůh obrozené prácieyrillské t

slečin v kostele.
j čtyři asarobisté ve Úpa

pělském Vegasu u Leone. Zaalepení sáští proti
elrkvi, vnikli sločinci tito do chrámu, kde konaly
ne právě alušby Boží a jali se na věřící páliti
z revolverů. Ranami svými usmrtili pěl osob, dovět
sranili těžce a 17 lehce. Teprve pak podařilo se
přikvapivší policii vrahy odzbrojiti a satknoutí.

Z kolleje Tovaryšstva Ješíšova mne
v. Velehradě. Oznamujemep. t. uctivě, že

Ba posv. Velehradě duchovní cvičení: 1.
a dívek dne 18. července večer až 22. rámo.

,Kněží dne 9. srpna vočeraš 19.ráno. 3. Učitelů
16. arpna večer aš 20. ráno.4. Btudujících 28.

večer a 37. ráno. 5. Akadeaiků dne 90.
večer až 3. září ráno. 6. Sjezd bohoslovců

7. Bohůze „Apo

Fi

sjj8
sg“EE$RHi;:i

B
rnísklad jemných[ij



Ochotníky mašich katel. spolků tek
často mýlí tituly a -názvy u nás vycbázejících pře-.
kladů ber divadelních, po jichš přečtení sezná se,
fe se pro naše poměry a zvláště pro venkov náš
naprosto nehodí. Upozorňujeme v zájmu dobré
věci na pěknou sbírku „Ochotoické jeviště“, která
vycbásí v Brně nákladem benedikt. koihtiskárny a
poskytuje výběr spoleblivý. Poslední sešity při
nesly: Vesnický obraz ze života „Tatíčkův návrat“,
veselohru „Studenti na výletě“od Podolského, žert
„Hlad a láska“ od Bukovského a obraz ze života
se zpěvy „Druhé přikázaní lásky“ od Langa. Jsou

to on bry bezzávadné, pro venkov náš dobřese el.
Rakovizou postišeným doporačujílé

kaři nevařené pokrmy rostlinné, hlavně mléko,
vejce,. nevařené ovoce, salát, sýr a pod. K tomu
čistá voda pramenitá, volný pohyb v čistém vzduchu,

eee požívání medu sralého, kterýž obsahujehojnost kyseliny mravenčí, toť prý lepší léčení než
operace, jak tvrdí lékař anglický dr. Bell.

Znamenítým léčivem je kopenecobecný
čikundrátek (Glechoma bederaceum), jenž se právem
dává do polévky jako dobrá kořenina. Odvar pů
sobí léčivé na žaludek a plíce, rozpouští šlemy,
tiší bolesti hlavy vd želudku pocházející, léčí
žloutenku, mírní dna a obklady odvarem navlhčené
tiší bolení zubů.

Náplast ma kuří oka připravojese
z tmelu, kterýž včely botoví k zalepování skulin
a připevňování díla. Tmel ten se rozpustí, ametí
sbírá a vyčištěná tekutina se natírá na plátno.
Když ztuhl, vystřihují se dle potřeby vhodné ná
plastky na kuří oka.

Zacláno.

Panu

Manu Kalserovi,
mojiteli hotelu „Bohemie“ v Čermné u Cbudoby.

Při výletu dme 21. t. m. na Hejšovion a do
Chedoby připravil jete studajícím oběd tak výborný
e při tom tak levný, že klademe si sa povinnost
vadáti Vám veřejně srdečný dík a Vaši vším kom..
fortem opatřenou restauraci každému návětěvníku lázaí
Chudoby vřele doporačiti,

V Hradci Králové v červnu 1909.

Boh. Hobzek,
c.k. gymn. prcf,

j (Zasláno.)

| Výborová schůze
—— Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

vestředudno7. července1900,©2. hod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jiříkova tř.

č. 800—1. v Hradci Králové.

Váelav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

-= Palmy..
stromovité a keřovité

prokostelypředoltáře,předsochysvatýchap.
vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené

zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2-8 Palmy kořovitě 1—3
metryvysokékus za 6, metry vysoké kussa 2,

8, 10—16 sl. 3, 4-6 sl.

Jan Kryšpía,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

„= umělsskýsárol —
pro malbu

oken kostelních,
— PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova 
nl.čís. S9nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
6 roků na Malém ná
méstš pod loubím) dopo

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

sicei se Šelesnými
Ú rámy, sítěmi vsasením.

Vodkeré ' 1 odborná rada bezplatná, boze
vší závaznostiku definitivní objednávce.

VR“ Nesčetnáveřejnáipísemnápochralnáuznání,"i
Založeno roku 1830.

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.
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Kulturní hlídka.
Společenské postavení antické ženyřímské.

V neklerikálních „Národ. listech“ dne 27.
června vyšla velice promydlená úvaha oprávech
a povinnostech pohanské ženy v Římě. Z článku
vyjímáme poučení zvlášť pozoruhodná. Antická
dena římská byla do stého provdání v otcovské
moci svého otce, po provdání pod poračnictvím
svého manžela nebo jeho otce.

Stala-li ce někdy šena svéprávnou, t. j. ne
byla-li v moci otcovské, nestala 8e proto ješté
právně samostatona. Právo civilní totiž zualo ještě
poručenství nad ženou, na základě jchož byla žene
vůbec pu celý Čas svého života právně nesamc
stataou. Každá žena, která nebyla v m.ci otcovské
(neb v muci manželové), musila míti zvlašního
poručoíka, který ke každému právnímu jednání
jejímu, mělo-li toto nabýti zákonnéplatnosti, mus.
dáti avoje svolení. Vývojem doby bylo toto ústa
povení neustáe zimírňováno; tuk již v klasické
době poskytovalo právo ženám proti jejich poruč
níkům, kteří bezdůvodně odpírali dáti svolení ku
právnímu jejímu jednání, pomoc tím způsobem, že
na žádost ženinu může magistrát poručníka k adě
lení svolení donutit: Později byly ženy, které vy
kazovaly určitý počet dětí a to občanka římská
tři, žena, která náležela do třídy propuštěnců,
čtyři děti, vůbec tohoto poručenství zproštěny. Do
zákonodárství Justinianova toto poručenství nad
ženou neptešlo, talLže od této doby jest zletilá
žena, pokud ovšem tu není nějakého zvláštoíbo
důvodu, vůbec ku právním jednáním naprosto
způsobilá.

Z počátku za dob nejstarších (kdy zbožnost
Římanů bylu ješté veliká) bylo každé provinění
ženy proti manželské věrnosti velice plí-ně trestáno.
Později však (za největšího rozkvětu římské kul
tury) mravní cit zpačné otupen. Řím 8e napinil
ohromným množstvím lebkých žen. Z počatko vě
novaly se prostituci v Rímě jen ciziuky a propu
štěné otrokyně. Prostituce však nabyla záhy tako
vých rozměrů, že římská moc státní viděla se
nucena udržovati ji v jakýchsi zákonných mezích
a bditi dále nad tím, aby občanky římské pokud
možno byly této zkázy mravní ušetřeny. Za tím
účelem byly vydávány různé předpisy, týkající 8e
oděvu, aby již na první pohled bylo moža“» roze
znati počestnou ženu od lehké ženětiny. Římské
matrony nosily stolu, dloulý šat, splývající až na
nohy, dále Čerué vlasy, přepásané bílou stubou, a
to pro neprovdané jednoduchou, pro provdané dvo
jitou. To vše nositi bylo prostitutkám přísné za
pověděno. Prostituované ženy musily se dáti za
psati do seznamu a platit zvláštní daň. Leč již
v době republikánské sumy ženy a dcery senátorů
(urozených členů tímského parlamenta) nikterak
se neostýchaly vymoci vi úřední povolení k pro
stituovanému životu. .

„Konec republiky a zejména doba císařská
(kdy přece antická kultura byla v největším roz
květu) znamená vrchol znemravnělosti. Ta tam
jest bývalá čistota mravů; prostituci se oddávají
jiš nikoli jen cizinky a propuštěné otrokyvé,
nýbrž i nejvznešenější Římavky. Ženy jako Porcia,
manželka Bruta, miláčka, avšak také vraha C36
sarova a jako Agrippiua starší, m.nželka Germa
nikova, jsou již naprostou výjimkou a zvláštností
a nehodí se vlastně již do této doby. Na jejich
místa nastoupí Jalia, vlastní dcera císaře Augusta,
Agrippina mladší, Messalina atd. Žádný svazek
nebyl vznešeným, avšak naprosto znemravnělým
matronám římským dosti svatý, manželství 8e u
zavírala a rozlučovala opětně bez jakýchkoli obtíží
a v nepatrných přestávkách časových. Prostituce
zavládla všade, divadla, cirkusy a zejména veřejné
lázně byly opravdovým semeništěm prostituce.
Vunešené matrony římské, jmenovitě i manželky
Heských císařů nevyhledávaly své milence mesi
sobě rovnými, uýbrž začasté v nejnižších vratvách
lidu, mezi otroky, propuštěnci a zejména mezi gla
diátory, kteří dovedli ukojiti jejich smyslné choutky,
třeba i s nim: gladiátoři zacházeli jako se sobě
rovnými, oplácejíce jim jejich polibky ranami svých
svalnatých pěstí.

V tomto světovém městě bylo vše prožráno
nepravostmi nejrůznějších druhů od nejvyšších
vrstev až do tříd nejnižších. Bývalá síla římského
národa zmizela a ua její místo se dostavila vše
obecná rozmařilost a zženátilost, nastával rychle
a jistě úplný rozklad“.

Tudíž dle věcné úvahy „Nár. listů“ antický
„smavý jas“ byl vlastně zbýralým «bechtotem,
v němž žena přišla o svoji důstojavst. Sami bar
baři nad tím trnuli, jak „dach času“ ponížil ten
kráťe ubohou ženu.

Kulturní jiskry.

Zreformovali agrárníci „shnilé poměry“ ?
Jest čím dál více sřejmo, še vlastné do zmatků
atávajících vnesli neočekávané smatky a pleticby

konstatuji. Sama berounská sgrárnická „S.ráž
Venkova“ ozvala se po známém agrároíko Alf n-u
Šťastném, aby konečně ve vedení agrární strany
nastala radikální náprava. Tvrdí, že nespokojení
členové strany +grární „veřejně reptají, še kd)by
to tak dále mělo jíti, raději ze strany vystoupí.“
„Stráž Venkova“ téměř přímo vytýká vůdcům, že
jest jim agrární hnutí „pramenem sobeckých cílů.“
Dnes prý tak maobý zklamaný stranník trpce se
usměje slovům vůdců, že bez vůle agrárního lidu
nic ve straně díti se nebude a „proklíná bezinocně,
nevěda komu předem kloouti.“ I navrhuje pisatel,
aby tito nespokojenci klnali především sobě, po
něvadž nemají odvahy, přímo vytknout: chyby těm,
kdož opravdu jsou nascestí, jevíce„více obledů ksobě,
ke svým cílům avbeckým, než ku straně a celému
agrarismu.“ Prý „všechno kolem slepé poslouchalo,
všechno mlčelo a kdo měl odvahu jen poznámku uči
niti, zacpala ce mu ústa disciplinou a pro disciplina
šlo se ne však k cíli, programem vytknutému
nýbrž kam cbtěly jednotlivé osoby. Nyní všsk,
když mnozívidí, že cíl zůstal trochuvlevo, láteří
se a chce se ze strany utíkati.“ Dále volá se ve
článku, že vůdcové „buď musí obrátiti, aneb pů
jdou-li bezhlavě dále, musí býti oni odkr“glování
(11), aby strana neminula se nyní cílem. Ku konci
mluví se docela o „vědomém darebáctví“. o „bou
fech lačných stvůr“, které fepařskou organisaci
zradily. Ku konci přidána výstraha: „Jest již mnoho
těch, kteří prohlédli a vidí ještě dále, než si kd»
myslí; nepostačí-li tento varovoý blas, pak promlu
víme ještě rozhodnější elovo, ať slyšána jsoo jména,
která zmizeti musí ze strany, neboť česká strana
sgrárol nebyla založena pro bamižné choutky beze
ctných sobců, nýbrž bověti má zájmům celého
venkova.“

Patrno, že rozčilený agrárnický list častuje
samé sgráraíky drsnějšími tituly, než činil který
koli list „klerikálaí.“
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Hospodářská hlídka.
Kntensivmní hospodaření v elzině.

Fr. ncouzští, avgličtí a američtí pokrokoví hospo
dáři tvrdí, že podle dnešního stavu vědy a do
vedaosti hospodářské pro jedna osobu stačí zúpl
na 1 měřice pole, aby jí poskytla všeho, čeho
potrebnje. — Zabradníci v okolí Paříze,Loodýna
a Da ostrově apglicko-francouzském Jersey — jsvu
už víc umělci, než zemědělci ve avém oboru.
Plocha zabrad 700 hektarů u Paříže živí nejen
celou Paříž, ale i ještě hojně vyváží do Indýna
a vkýtá Paříži a Londýnu, tedy asi 4 až 5 milí
onům obyvatel všecku zelenina, mnobo ovoce a
mooho květin, a to p» celý rok, bez obledu na
to, je-li zima či léto, je-li sucho či mokro! Ode
všech vlivů přírody se zahradníci oni osvobodili.
Zabradníci jerseyští a pařížítí. jak praví jeden
z nich. zemědělský in3pekt r Ponce, nepotřebují
vůbec ani půdy ku svému umění: na asfaltové
ulici Paříže vykoualí totéž, co ns svém záhonku.
Zahradníci tito pracujíce na půdě najaté, také si
obyčejně svou semi přivezou s sebou. A když nájem
postí, zase si evoa plodnou prsť odvezou. Obchod
plodnou pretí jest jedním z dobrých obchodů za
bradnicko-zemědělských u Paříže. — Tito zahrad
píci dovedou i v zimě a sa tmy při umě m :te
plení a osvě.lení vykouzliti bohatství úrody, že
ge nám ani nezdá. — Svrcha zmícěný zeměď. in
spektor franc. Ponce má u Paříže zabrada o vý
měře asi 4 měřic. Z této zahrady, v tíž celý rok
pracuje 8 lidí a on, dostává: 500 metráků mrkve,
14.000 kg cibule, česneku, řetkve a pod. drobné
zeleniny; 10.000 L:ávek kapnsty a 2000 hlávek
květáku, 60.000 kg. rajských jablek. 270000
hlávek salátu, a oa 7000 tactů okvoatného, šlechtě
ného ovoce. Krom t-ho prodává na 300 metráků
plodné prstil Důchod z tohoto kousku půdy do
sahoval ročně přes 60 tisíc koruo Podobných za
brad jest v Paříži na 700 bekt. prostoru a kol
měst Paříže, Marseile, Orleánu, Bordeaux Brus
selu, Londýna na 5000 hektarů Těchto pět tisíc
hektarů dává důchodu (hrubého) na 300 milionů
korun ročně! — Londýnský zahradník Bishford
se svých skleníků, na 60 čtrerečných sáhů zaují
majících, bere důchodu ročně 30—40 tisíc korun.
Zde se ovšem pracuje dnem i nocí, vše co věda
a dovednost lidská vymyalils, všeho tu použito.
Plodina jde za plodinou, semě jest tu jako atroj,
jenž ani minutku nestojí a neodpečívá ©Množství
dobytých plodů jest úžasné: 650 metráků ovoce
peckorého a jádrového, 230 g hroznů, 800 kg
seleného hrášku a mnoho jiné obyčejné zeleniny.
— Ale to jsou zabrady 8 prací intensivní, drahým
zařízením — čili tovární závody jsko Bisbfordův,

které vyžadují obronně mnoho základního i pro
vozovacíhokapitálu Takový Bisbfordův 200metrový
(2 ary) skleník stojí více než střední náš selský
statek s dobrou půdou a dobře zařízený. To vše
je možno pouze u měst 8 jistým a dobrým od
bytem mezi bohatými a skašenými podnikateli.
To není příklad pro venkov. Ale přece lze s ji
stotou očekávati, že i naše polní hospudářatví po
stupem čssu zdukonalí se, ažitek pfnese dvoj
násobný.

Množení amgreštů a rybízů. Kakonci
měsíce srpna nařežeme pruty či letorosty z keře
merazalkového, jenž žluté kvete a všeobecně se
mu u lidu říká planý rybíz. S prutů těch sdrhne
se listí. Do nějaké boda čky dáme hodné písčitou
hlíau kompostovou a pru.y ty husté do ní zastr
kámo tak, že se jich tam vejde třeba 40 a sváží
se provázkem buď v polovině nebo až naboře. Aby
špičky nezas.bly, postaví se bedaička do chládku
ke pl.tu a přikryjí nebo obalí se hofejšky pytlem.
Při velikém parau 8e kropí, avšak ne mooho, aby
část v zemi v bedničce zapícbnatá od mokra uc
bnila. Za 14 dní pouští praty kofeny; vša nechá
se venku až do vánoc. O vánocích přeneseme
bedoičku se zakořenénými pruty do teplejší iís'
nosti, kdež za 14 dní poupá'ku botnají; ta se
hned přistoupí k roubování (kopulováním) buď an
greštem neb rybízem. Při ostrém nežíku ujmou
se téměř všechny roaby. Když pak nastanou jarní
dešté okolo ev. Vojtěcha, h>.né zalejeme a nové
ketlčky rozsázíme. Zasázené hned se zaleje, za
parna kropl neb zastíní se asi 3 dny. Takovým
způsobem získ+l bychom v krátkém časo na našich
zabrádkách hojnost drobného ovoce, jež by 86
dalo i dobře zpeněžiti.

Zdravotní stav prasete lze správně
posouditi dle následujících známek. Zdravá prasata
žerou bez ohledu na jakost předloženého krmiva.
Jsou-li vybéravá, rýpou-li se v žíra a vyhledá
vají-li nejprvé lepší, jsou buď nemocná ueb při
nejmenším špatní žrouti, kteří 86 nedají vykrmiti.
Zdravá prasata přiběbnou hned ke korýtku, jak
mile se chlívek otvírá. Sachý, tvrdý trus jest
známkou choroby střevní, jaká se nezřídka obje
vuje u prasat, která nemají dostatek p. hybu. Kašel
jest známkou, že je prase nemuc.6 na plíce, neb
Že ho něco trápí ve chřtáně nebo v jícnu Zvláště
n selat jest kušel zlýc znamením. Hvrké uši ozna
mují h.rečku. Zabrabára-li Be prase do steliva,
neví mu dobře buď od ža udka oeb trpí horkostí
a pod. Zakroucený ocásek jest u mnohých plemen
známkou úplného zdraví; máli prago dvakráte
zatočený ocas. daří se mu zuamenitě. Neslouží-li
naproti tomu praseti žír, má-li horečku anebo
špatoč-.i zažívá, uchabují ocasní svaly a ocas visí
d.18. Zuča:-.i se opět kroužiti, jest prassti lépe.
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Školský obzor.
Zápis žáků do I třídy c k. reálky

v Hradci Králové konati se bude před prázdai
pami v pátek a sobota dne 9. a 10. července t.
r. od 8—'/„10 hodiny dopoledne v ředitelně ústava.
Přijímací zkoušky odbývají se ihned po zápise.
Bližší zprávy na návěstí v budově ústavu.

Na c.k. jubilejní reálce císaře a krále
Františka Josefa I v Kostelei n. Orl. konati
se bude. zápis a přijímací zkoušky táké do.[. třídy
dne 9. července od 8—10 hodin. Záplu žáků :20

a



škol měšťanských ameb z jiných škol středních
konati se bude dne 16. září od 8—10 hod. dopol.
Bližších zpráv Izo si vyžáčati u ředitalství ústavu,

Na ústavě ku vzdělání učitelek s prá
vem veřejnasti v klášteře Sester Nejsv
Svátosti v Č.Budějovicích ukončenyza před
sednictví pana dvorního rady c. k. zemského in
spektora Fr. Weniga zkoušky dospělosti dne 23.
června. Zkouškám těm 8e podrobilo 59 kandidátek;
58 obdrželo vysvědčení dospělosti, z nichž 28
8 vyznamenáním, jedna byla reprobována. — Na
témže ústavě bodou se konati zkoušky přijímací
do I. roč. ve dnech 9. a 10. července. Žadatelkám
Jest se dostaviti dne 9. července o 8 hodině ranní.

Obchodní škola gremia v Kolíně. Zápis
do dvoutřídní obchodní školy a) pro jinochy, b)
pro dívky a do jednoroční obchodní školy pro
dívky koná se od 9. do 17. července a od 10.
do 16. září. Přípravný kurs pro jednoroční službu
vojenskou bude otevřen při 15 účastnících. Podrobné
prospekty zašle ředitelství ústavu.

Zápis do I. II., III., IV. a V. třídy čes.
dívčího gymnasia s právem veřejnosti na
Král. Vinohradech (Korunní tř. č. 4) jest dne 9
až 10 července a 15. až 16. září. Při gymnasiu
zřízena jest: dvoutřídní obchodní škola, jednoroční
kura ku vzdělání industriálních učitelek pro školy
obecné i měšťanské, praktický kwrs pro vsdělání
vychovatelek Kromě toho vyučuje se hře na klavír,
němčině, francouzštině, všem druhům ručních
prací (paličkování, vyřezávání a vypalování ve
dřevě atd.) jakož i malbě. Pro dívky z venkova
jest v budově pemsionát, tízený Školskými sestrami.
Přihlášky přijímají se denně. Prospekty na požá
dání se zašlou.

U nás jináče. „Leipziger Tagblatt“ sděluje
dne 25. června, že saské ministerstvo kultu a vy

učování zavedlo pro učitele obecných škol zvláštníprázdninové universitní kursy tbeologické, aby
učitelé, kteří náboženství vyučují, ve svých vědo
mostech se zdokonalili a přesvědčili se o souhlasu
víry 8 vědou.
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Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Turistické košile a půlvesty. —

Prádlo —Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro švadleny a krejčí.

Kněžské kolárky a náprsenky.
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Literatura.

Dvacet let práce bulh. národa. Napsal
JUDr. Alfred Rudolf, semský advokát v Hradci
Králové. V komisi Fr. Řivnáče v Praze II. 54str.
Cena 1 K 20h. — Mnoho se u nás poslední
dobou mlavilo i psalo o vzájemnosti Slovanstva,
než skutečně práce, která by nás navzájem nezná
mila, sblížila a tím žádoncí jednotu urychlila, dosud
poskrovnu. Kromě „Slovanského přebledu“, již
delší dobu nemocí redaktora v pravidelném vy
cházení ohroženého, saslubnje zmínky nehlučná,
ale sympatická práce Dra. Alfr. Rudolfa, jenž
k velikému, široce založenému dílu „Bulharsko
slovem i obrazem“, teprve nedávno započatému,
přidal právě neméně zajímavou knibu „20 let
práce bulharského národa.“ Podobně statistickými
daty úřednímihojně doloženého spisu postrádali jsme
již dávno a přichází nyní po obnovení bulbarského
cárovství právě vhod, aby se zejména obchodní
krahy u nás zevrubně poučily o dnešních pomě
rech nejmladšího království. — Pokrok na poli
kulturním, hospodářském, finančním, jejž sa po
měrně krátkou dobu 20 let učinili Bulhaři, budí
zaslouženou úctu. Jsme Dru. A. Rudolfovi jen po
vděčni, že předvedl nám jej způsobem tak pře
hledným, zajímavým a přesvědčivým. Mnoho ne
dorozumění tu vysvětleno, nejeden mylný náhled
opraven. Čísla mluví! Přejeme pilné této práci
hojného rozšíření. — Cena 1 K 20 h za bátran

jn osmerkyje nepatrná. — K dostání u Fr.vnáče, knihkupce v Prase, Příkopy 24.
Papež Pius X. Dle něm. origináluP. Bonif.

Sentzera O. S. B. volně vzdělal a Pomněnky ze
slatého jubilea kněžského av. Otce sebral P, Mo
thoděj Vojáček, kněz řádu sv. Benedikta. Kniha
o 176 stranách velké čtvrtky ozdobena jest 60
skvostnými obrasy vztabujícími se většinou k ži
votopisu av. Otce. Kniha ta jistě bude ozdobou
každé knihovny a čtenáři najdou v ní velmi za
Jimavou četbu o sv. Otci. Vzhledem k oennému
obsahu a úpravě cena knihy brožírované (2:80 K)
není nikterak veliká. Spis tento vydán nákladem
koibtiskáray V. Kotrby v Prase)

e

Nákladem V. Kotrby vwPraze. Zábav
Večerních sv. 8)., dílo 165, 6.2.: Na tvrzi,rychtě
a statku. Povídky z kraje královéhradeckého cd
V. B. Pavlíka Sychry. Kniha ta věnována cele
lidu selskému a také věru plnou měroa přispěje
k pobavení a ku vzdělání. Cena 1:20 K. — Křes
(anská Škola. Řídí V. Špaček. Roč. VIII, čís. 12.
Roční předpl. 7 K. 1S přílohou „Obrana“ pravdy
křesťanské ve veřejném životě [a samostatná pří
loha „Rodinné Vychování.“ Řízením J. Šauraz Au
genburga vychází jednou měsíčně zu roč. před
platné 2 K.

Paničkou. Rsisových spisů díl III., seš. 19.
—24. po 32 bal. Rais jest jedním z našich nej
Jepších spisovatelů, proto každý přijme i toto jebo
dílo ve 2. vydání. Vychází nákladem čes. grafické
společnosti Unie v Praze.

Causeries frangaises. Besedník francouz
ský zábavný i poučný. K prospěchu škol i samo
oků řídí a vydává prof. J. Kubín v Jičíně. Roč.
VIL, čís. 8.—10. Vychází měsíčně za roční před
platné 3 K.

Náboženství, mravnost, škola. Několik
myšlenek z přednášky škol. rady dr. Fr. Nábělka.
Nákladem Hanáckého Kraje v Prostějově na Mo
ravě. Za 6 hal.

Hezky upřímně. Píše Lub. Petr. Vilímkovy
Humoristické knihovny řada II, seš 3—6b. po
30 hal. Nákladem J. R. Vilímka v Praze.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci.
Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Roč. 16., č. 3.
Roč. předplatné 7 K. Rídí F. Jirásko. — Morav
sko-slezská kronika. Roč. 20., ev. [: Myrta. Román
z jižní Moravy. Napsal F. Novák. Cena 1 K.
Předplatné celého ročníku o 6 avazcích pouze 3 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný
zájmům křesť charity, zvláště opuštěným dětem.
Řídí A. Hoffmann. Roč. V. č. 6. Roč. předpl.
240 K přijímá administrace na Král, Vinohradech.

Studentská hlídka. List katol.studentstva
českoslovanského. Řídí V. Bitnar. Roč. I., seš. 6
Roč. předpl. 2 K. Administrace v Praze I, Anen
ské nám. č. 209.

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Vychází měsíčně. Roč. předplatné
s kalendářem „Sv. František“ 2-40 K. Admini
strace v Olomouci. Roč. VIII., č. 10. Řídí P. J.
tubringer.

Cyrill, časopis pro katolickou hudbu po
svátnou (administrace: Smíchov, č. 783), přináší
nové velice zajímavé články zkušených odborníků.
Redaktor Dobroslav Orel rozvinuje zde dále hi
storii překrásné planě „Vatalť jest této chvíle“,
O. L Stanovský aveřejnil zde počátek svojí úvaby
o esthetice hudebního umění, dr. Karel Eichler
posuzuje první sešit k novému kancionálu d.ecóse
brněnské, atd. I toto číslo dosvědčuje, že „Cyrill“

jest velice důležitou četbou pro hudební kruhyec.

Žáložna v Hradei Králové

úrokuje vklady4*/, až 4:/,*/,dle výpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Legitimace nu
do důvěrných sohůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

BH E dostati ie levně 5

v Biskupské Imihtiskérně v Hradci Králové,

Josef Špáta,
knihařství,

obchod papírem, psacími a kroslicími potřebami.
Nakladatelství

náboženských písní a místních pohlednic

v Hronově nad Metují.

Vydal jsem tiskem:

Měsíční pobožnoaast
k nejev. Srde:m Pána Ježíše a P. Marie.

Dle Raffera. Cena 14 hal. Váz. 32 hal.

Malé hodinky ksv. Františku Sorafinskému.
(Otisk z knihy: Pelikovský, Duchovní život ve světě.)

Přírační kniha pro bratry a sestry 1II. řádusv. Františka,
též pro ty, kdož se pobožnosti jejich rádi súčastňují.

Cena 10 bal.

JanVejr:©Vděčná vspomínka
na zemřelé rodiče a dobrodince.

V každém čase přiměřená, zvláště ale na místě, kde tělesné
pozůstatky odpočívají. — Cena 4 hal.

Společné
modlitby a zpěvy po službách Božích

bratrstva literátského v Hronově.

I. vydání rozebráno. — Nové, značně rozšířené vydání se
k tisku připravuje, do něhož pojaty budou zejména nej

obvyklejší písně ranní.

Modlitební knihy s obsahem církevně schváleným
v elegantním provedení. — Ceny levné,

Pohlednice = podobiznami vynikajících katolických
mužů a spisovatelů: J. M. nejdp. Edv. Jan Nep
Brynych, MikolášKarlach, Petr Kopal. dr. Lenz
AL Dostál, Bohumil Brodský, Václav Špaček atd

Papiry kancelářské, póra,tužky atd. Vzorya cenník
zdarma a franko.

——mPísně. <
Buď od nás pozdraven, náš Meseláší (prodobu

vánoční). — Kus 2 hal.

O pěti ranáchKristaPána: Zdráv buď, Kriste, Boží
Synu. Otisk z kanc. Svatojanakého. — Zvláštní,

ný nápěv na požádání sdělím. — Cena 4 hal.
Andělský chlebe (k nejsv. Svátosti oltářní). Otisk

z Božánova rajského slavíčka. — Cena 2 hal.

K av. Janu Nepomuckému:Když mile máj zavívá.Otisk z kanc. Svatojanského. — Hodí se dobře co
vložka do zpěvníku těm, kdož mají sbírku písní od
Stýbla; tam jest cbybně.

Plísně k Panně Marii.
„Ilad lesy, háji, nad peli“. S nápěvem.— Slova:

P. Jakub Pavelka, farář v Přibyslavicích na Moravě.
S povolením nejd. bisk. konsistoří v Hradci Král.
a Brně. Během půl roku přes 1000 výt. rozprodáno;
důkaz, jaké oblibé se těší. — Cena 4 hal, 100 kusů
K 330 franko. K zásilce připojím zdarma: průvod
varhan od Musila.

P. Alois Potěhník, farář v Častolovicích: Ó Allaria přemilostné. Kus 4 hal.

Matko přesvatá, láskou bohatá. Zitalštiny.Kns2h
Hlas zvonu luzný v rozechvění. Kus2 hal.
Aj zveny se ro w milostný čas. (Kmájové

pobožnosti.) KusŽ hal. K této hodí se dobře též
modlitba veršem: Maria, Boží Redičko, tvůj růstamu
ošdy, Matičko. Kus 2 hal.

BB“ U vydávánípísní se pokračuje. =
Kromě zde uvedených mám danýchnáklademm DY

Zpěvníky pro pp. vůdce poutí (předzpěváky).
Kancionále s nápěvy.

O hojné objednávky prosí
Josef Špáta,

knihař v Hronově.

v obory tyto spadajících prací.
ad

Nákresy a rozpočty

doporučení vld. duchovních.

Založeno r. 1999.



Doporučujeme ===—=—=

| takbilý jako prádlo.jemuž
přidándovyvářkky

sSAPOTIITs
svůni fialkovou.od firmy
JOSEFJELÍTYEK YDLÁK
V HRADCi KRALOVE:
© PlštestocenU

KG85X585X680 G85X 5X

£Jan Horák, isoukenník
i. Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=

1 zemských.
— Četná uznání zvláštěz kruhůvele
X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za

$ dobu více než třice“iletého působení.Učiňte, prosíme, malou objednávku na
zkoujku.

Velejemnélátky na teláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

KCSDCBI XCBI X 665 XC63

(zmeny,
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

1 olektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

AeJEG5DCI885X(B85XC€ X
683X

Jen umělecky pracované

SOCH oltářeakazatelnyi ostatní
zařízení chrámové

—= Jeyněprovádí——

absolvent c. k. odborné školy sochař. a řezbář.

(BOHDNILBEK V HOŘE KUTNÉ

Proč???
lidé praktičtí

než koupí celé zařízení neb jednotlivý kus

Z |(náhylku0Dorne
iJM přímodotovárny firmy

AD.NOVOTNÝ4 SPOL.
v Týništi n. Orl.

o illustr. cenník, rozpočty, návrhy a poučení,
jak zaříditibyt nejúčelněji."i

Proč???
hdé rozumní

Seznavšecenv,jakost.elegancív pro
vedení. výhodné podmínky platební
1 zasílací, toto vše, zaručeno námi a

bezáhonnou pověstí našehozávodu,bez váhání od nás objednávají.

Proč???
ldé rozšafní

přicházejí z daloka prohlódnouti na
še sklady obsahující vše, co jest
nejnovějšího, nojúčolnějšího a Boj
krásnějšíhov temtoo

Jednoduše profo,
že se jim to mnoho=
násobně vyplatí.

Program
strany katolického

lidu vwČechách
89 o 2 listech dostati lze za 6 h

v Biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolaci a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K 50-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

AV, okuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.ků REZEZEUŮUŮ€Ů
Služební výkaz

jako příloha k žádosti o kyinkvemálky
(dle Ord. listu č. 8., str. 83

dostati lze1 kus za 9bal. —50kusů
sa 1 K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

xXx

O. k. místodržitelstvím konoessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rýchkoupía prodejů voborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techaické,

Kancelář „HůótelHyršl“,

Zápisné 6 K. í

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Pozlacovače
(MP*>zručného

zza hocha do učení u
na celé zaopatření přijme

Josef Kieslich v Hradci Králové.FK

OBCHODNÍ|

Škola promia
V KOLÍNĚ

s právem vořejnosti, jeden z nejstar
ších ústavů tohodruhu, mátatooddělení:

A. Dvouletou — střední —
obchodní školu pro ji

B. Dvouletou — střední —
obchod. školu pro dívky.

C. Jednoroční obchodní- 
školu pro dívky. - - 

D. Trojtřídní kupeckou po
kračovací školu.- - 

k Zápis©
do oddělení A., B. a C. koná se od
9.—17. července a od 10.—16. září.

Přípravný kurs pre jednoroční
službu vojenskou bude otovřem
2: při 15 účastnících. | ::

Podrobné prospekty zasílá zdarma.

Ředitelství ústavu.

Machar:
a křesťanství.

JE
Pod tímto titulem vyšla brožura jako

7. číslo „Čas. Úvah“. Kníškate stručně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, násiloickým pobanatvím římským a
mesi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvahy čteme zajímavé do
klady o literární pootivosti, snášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
madnéma šíření, aby se nejširší vrstvy
lidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářeskévýprava proti dokázaným pravdám.
Cena 32 stránkové brožury pouze 8 bal.
Při hromadných objednávkách větší slevy.

Objednávky vyřídí obratem y

administrace„Uma Úvah“

v Hradei Králové. |—



NE BA

. Josef Štěpán,
v Pardubicích,

vemstvu s si. patronátním úřadům k opravování |
a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktóž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardobicích.

OMP*Závod založen r. 1898. "Sg
9) $ (©5]+ (©) © (SHAN)©(eo) © (Gu)+ 162)+ (c

ZVAVNVAVNŽ DDD100900509308008NA
$ r) X

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační Kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostníků, jakož i veškeré zprávy soukromé

a' provádípůjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd. :

Ku všem příležitostem

praktické dárk
77770 78relicelevnécenymabíríGT

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní zLalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

| Prodej se zárukou. |

AAŘKŘÁŘÍŘÁKAJÁ.
Litanii

k nejsv. Ordci Páně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů3 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Zásvětná Mmodlitbá Paně100 kuaPáně 100 kusů
za BOb (místo za K 12)

Biskupská knihfiskárnav Hradci Králové.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

(bratr P, J. Bolkudiy, faráře ve Týprasktieleh)

doporačuje P. T, veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
jvšeth kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
FiCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku f

se na požádání franko zašlou. :
[OTO TTTUNYT

900000000000000000000000

*dě LNejlernějšía nejrknsnějš
© dětské vozíky

o u velkovýrobcefirmy

o Jos.Ježek,
“ v Hradci Králové.

(CA Žádejte cenníky.
900000000000000000900000

JANSTOUPA V PRAZE,
dinděišská ul. 1.,

doporučuje:

Železné skládací po- železné mycí stolkysteleod. .K 780Od.. . .K 5—
železné akříňové po- železné noční poby 10—

stele s 3díl. matrací železné stojany DA
od.. „K27— šaty od K 11—
Úplně zařízená lůžka od K 38—

Skládací polLí sedátka

sbrd ská. oanáky Jahmadnínáhodní
ars eo Zdryní pádyzahradní patentní avi
novací zástěny K 36-—

Úplná zařízení nemocnic a dobročínzých ústavů
zm ceny zvláště výhodné.

První český katolický zárod re Yldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

© stelních rouch,
korouhví (balda

" chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„* L. d.Videň.
VII o., Kaiser

etraese O., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na ukázku zasílá

se vše franco.

Šeob. úvěrní společnost
Zupsuné společeustvo s ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
= (proti Graodhotelu)

přijímá vklady na knížky

==za 4% až 5%=
úrok a to dle výpovědi.

OP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. 1

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům4srolujes!depo
rečiví veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, balichy,
cíbáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kauitelnice, kropenky
atd. svá vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovojící. Staré před
mětv opravuje v původaí intenci. a
v obni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku frank: bez záv. znosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční,

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako : řetězů
madenek, křížků, prstýnků,nárauků atd. :: Notářské
preteny, tabatěrky jídelní nučinízestříbra pravého

i člnsvého vždy na skladě.
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší. ceny

JAN STANĚK,
paelř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. n.UO UUUEĚae
Pozor! | Zbytkyl

12 m damašku růž., modr. neb červ.
prouba s bílou K 960

20 m zefiru košilového K 8—
JO m |„ atovébo . . . ... K 12—
40 m ©,| různě sdružených . . K 16—

jedině máchodaké výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakvst. Velikost zásilek dle přání, poštou proti

dobírce zasílá

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jsko výtečné

Kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
Mě jehlya jiné zlaté astřibrné skrosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář9v Iyychnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na aplátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stolních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednodušětho do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovnje sa v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blakupskou Milostí rerido=
vány.

Mešuí nádoby jen v ohml
zlatím za ceny velice levné,

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

Vše zazíláu. jen posvěcené.
Vzorky, :. spočty, nákresy |

a hotovézbožína ukázkufranko
-© 08 saělou.

Chudělm kostelům možnosplácet bez přirážek.
ORP“ Sta odporučení a čestných uanání po ruce. “fij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a a, závodudomácímu.Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení
odznaků opolkových sid.UDO



Předplatné ma čtvrt roku 2 k sokh |
Číslo 27. | » na půl vožu 6 A — A |4

Reformační svoboda.
Již staří kacíři přišli osvůj lesk. Marno

nyní ponžívati jejich jmen k zdůraznění hesla
svobody, poněvadž nyní ani nejmazanější ovan
gelický klerikál nedovede před obecenstvem za
krýti stále křiklavější pravdu o bezazdném
násilnictví tolik dříve velebených „průkopníků
svubody.“ O Lutherově tyranství ož pověděno
od uejvážnějších dějepisců tolik, že již ani
není potřebí znovu dokazovati, jak proti „ná
silí“ brojil tea muž proto, uby se vyšplhal
k bezohledné, karabáčnické samovládě. Vláda
klerikalismau arglického brodila se v potocích
krve katolické. Kališníci si zřídili přímo inkvi
sici, Táboři topili samé kalíšné kněze pro
jejich užívání crnátů, pálili hromadně mnichy
ve smolných sadech. Hositští kněží denopec
valí, hrubě tupili a pronásledovali česk* bratry,
protestantětí defensoři zle stíhali svobodomysl
uější kněze, v evargelických krajích zace
dena nejpřísnější ceosura knih atd., atd. A
přece křičeno do ochraptění, jak tak zv. refor
mace dala lidstva svobodu; spíláno pak přitom
katolictva dávnému a nycějšímu jako tyoům
veliké tyranie,

Maně vzpomínáme, jak Karel IV. otcovsky
laskavé jednal s potřeštěným kaciřem Colvu
di Rienzo, jak se utíkali k biskupa olomouc
kému Dabraviovi pronásledovaní čeští bratří,
hledajíce u něho s důvěrou záštita proti ve
likému útisko.

A teď Kalcín!. Ti, kteří pracají k uábo
ženské anarchii, již jména tohoto k svojí po
Jitické akci nepotřebojí. Proto u nás vázla Kal
vínovým stoupencům řeč ©hrdle. Pánové jevili
rozpaky. A jiní uaši odpůrci zřejmě potapali
krotovláda Kalvínovu. Na př. „Nár. listy“ na
psaly dne 3 července: „Ženevský tyran byl
brozivým stínem, který se vynořil proti ples
nému, život borcoujícímo slanci renaissaose a
který cbtěl zastříti oozor lidstva, „čekávajícího
nový den .. . Kalvín nebyl ohnivým, životem
kypícím, dobrým apoštolem .. . Podobal se
epičepříšernému kata inkvisice Torgueroadosy...

Mračný dogmatik, zarpatilý, asketický
hlasatel vového náboženství, nezaal soucitu u
shovívavosti a svou ukrutoostí překonal velko
iokvisitora, dal apalovati kacíře, mučil pochy
bovače a šířil kolem sebe hrůzn a zděšení.

FEUILLETON
Osudná krádež.

Novomanželé Bezoví žili spolu v sladkém
míru a radosti jako dva hboloubci. Ukázal-li se
někuy na obloze jejich štěstí mráček, hned se
rozplynul pod mocnými paprsky vzájemné lásky.

>To jim to slušíe, pochvalovala jednou
tetka Brádlová, když Bezův párek si vyšel na
procházku za město. +A jak se mají rádil Inu,
peněz mají dost, nic jich netrápí. To věřím.«

»Všecko pěkné«, přitakela kmotra Vránová,
sAle něco se mi přece nelíbí. Tonička Kolcovií
teď pláče. Proč se sní jen ten Bez půl roku tahal,
když si jí vlastně necbtěl vzít?a

s[ dejte pokoj! Ta za ním běbala sama. Já
ji zoém líp. Tonča se už nasbáněla nějakých zní

"mostí! | Jezdils na bály až do Praby.«
»lnu — nedivte se. Teď platí přísloví: Se

dávej, panenko, v koutě, nemóšelistatek, kopnou tě,«
»Ale takovou vdávalkou Tonča být přece

nemusila. Vždyť přece něco také od tatíka do
stane — a k světu je! Ale ona koukala vždycky

"moc vysoko — to je to. Teď zas prý začíná lovit
inženýra Kovalu. Ten je mladý, nezkušený, možná,

že se dá.
s[ co vy taky všecko vítela
Kovala byl dobrým přítelem Bezovým. Byl

-z počátku ke krásnému poblaví velice upistým.
Když mu někdy Bez nadhodil otázku sůstku, od
povídal hrdě: »Já se svatbou počkám, až budu
mít million. A potom se teprv ženit nemusím.
Milý brachu, mám na prsou příliš silný krunýř,
od něbož se odrazí šípy nejkouzelnéjších pohledů
damského světa.c

—— —— u

Bylo tu v zájmu svobody i kultury, že
Ženevský ukratbík nepodmanil si větší říši
v mysli lidu. Jeho klerikalismus byl stejně ná
siloý jako úskočný, chtěl se zinocnit daší, aby
je ovládal všemi lžermi a předsudky miuulosti,
všemi silami reakce, pokrytectví a ohlupavání...

Kalvín byl vždy označován jako rejvášni
vější odpůrce volnost', krásy a umšní. Pruto
všichni vyznavači pokroku, dělníci amění, ii
Jenci krásy a života, zabrnovali postměchem
temného a pruderutho zloboha ženevského“.

Tak najedava příkře odsazuje patriarchu
kalvinis1.u ten list, který dělal dřív kalvinistům
českým tak velikou reklamu, který od „svo
bodormmyslných“pastorů kalvínských přijímal
útočné, řezavé články protí „tyranii klerixálů“.
„Národ. listy“ dovedly dříve podkuřovati evan
gelictva helvetskému tolik, žg omámený novo
bo-ita víděl v pastorech vzory pokroku a
svobodomyslnosti. Přitom se pečlivě tajilo. jv
kého barbarského násilnictrí se dopouštěl kal
vinism dlouhý čas.

Pokad maji nyní „Nár. listy“ pravdu?
Jan Kalvín (1509—1564) stal se r..1536 pre
fessorem a kazatelem v Ženevě, kdež si zřídil
„dachovní konsistoř.“ Pro tyransiví tohoto zři
zení Kalvín vypuzeu, ale r. 1541 se vrátil, ob
novil svoji konsistoř. Kazatelům svým uložil,
uby vyžadovali od každého člena rodiny zvlášť
vyznáví „ref rmované“ jeho viry. Zřízena in
kvisice k stíhání jinověrců. Nastala hrůzocláda
tako á, že 8e vedlo v Ženevě lidem hůř než
v kázuici. Upalování, stínání, přikování, žalá
řování a vyhánění z města bylo na denním
pořádko. V letech 1542—46 za nejpevnější sa
movlády Kalvínovy 58 lidí odsouzeno na smrt,
76 do vyhoaoství; mezi těmi potrestáno 27
osob proto, že byly — podezřelými. Kalvíno
voa hrůzovládon vehnáno do rukou katových
414 osob.

Tyran byl nedůtklivý. Kdo jen slabé dal
na jevo jiný náboženský názor, byl od Kalvína
zasypán nadávkami pnejsurovějšími ij < kaza
telny a již pomsta připravena. Petr Ameanx
prohodil při hostině posměšnou pozoámka 0
tom katanském „muži Božím“, byl žalářována
pak mosil odprositi Kalvípa veřejně na ulici,
maje aa sobě jen košili. kleče a drže svíčku
v race. Lékař Michael Servade byl pro svůj
volný náhled o nejsvétější Trojici na popad

Ale najednou — ani nevěděl jak — ocitl se
Kovala v růžovém zajetí velice obratné diplomatky
Toničky. Málokdo o jeho známosti věděl, Bez v
prvé době svého manželského ráje ani se mnoho
o přítele nestarala Kovala se tajil Ale tetka Vrá
novo ostřížím zrakem přece poznala dobře jemnou
síť na inženýra nastraženou,

Bylo krásné nedělní ráno, kdy se šel poptat
Bez svého kollegy, zda by s ním učinil malý
výlet do lesa. Vstoupil do malé zahrádky, v níž
byla útulná besídka, porostlá divokým révovím
»Pan inženýr není teď doma«, vysvětlovala stara
poslubovačka. «Něco tuhle v besídce psal, pak se
převlékl. A že prý přijde teprve k večeru.«

+Děkuju vám. A jakou to má pěknou be
sídku; musím se do ní podívat.« Stařena zmizela
v domě. Zrak Bezův padl na dva papírky na
zemi a na jeden větší na lavičce.

»Co to jen zde psal ten mrzutý pavouk ?«
řekl si polohlasné Beza sáhl po papírové osmerce,
popsané tužkou. Zrak se mu při čtení šířil — a
naposledy se dal do hlasitého smíchu. »Tedy ty
takble, tichý jezevce? No — teď už vím, proč
jsi psal ty zamilované vadechy v besídce. Chtěl
jsi v přírodě přijítí do básnické nálady. Nevěrníku,
ani slovem jsi se mi nezmínil o raněném svém
srdci. Ještě štěstí, že tvojí neopatrností nepřišel
tento koncept do rukou jiných. Tonička tedy
přece buds úťastna aspoň s Fanoušem. Teď už
snad čte krasopisný přepis tohoto milostného vr
kání z krásného růžového papíru. Ale počkej, zs
tvou neupřímnost té vytrestém. Schovém si tvoje
milostné skládání s pak ti je ukážu na důkaz, že
o tvých tajných cestách vím. Věru to bude ko
mické podívané, jak se po tam mém objevu budeš
tvářiti.«

—— ———

(miertv se počítají levné.
Odmovu vychásí v palek v poledne,

O
Kalvínův lstivě zatknat ve Vienná. v žaláři
sužován a pak veřejně na náměstí upalen.
Kalvín díval se na strašná muka oralovanéh>
z okna se samolibým uspokojenítm.

Mstivost Kalvínova byla bezmezná. Ovšem
Žese samovládce staral o přísné mravy v městě.
L:č církevní discipliua konána s hrůzou, z do
oucení, se stál u bázní, aby proaějaký chybný
krok ueuastaly kraté tresty. Za si jistý Favre
s dcerou svojí o svatbě její zatančil, mosili
oba do žaláře; když se Jakao Groet ohradil
proti surovým radávkám, jež proti němuchrlil
Kalvía s kazatelny, byl několikrát na skřipec
vatahován, až konečně byl od kata sfat.

A teď ke všemu ta pochmorná „ryzí křes
ťanská“ nauka, působící děs, uvádějící do ma
látného bédování duše sklíčené, po duchovní
posile žíznící! Prý Bůb předurčil některé lidi,
k věčuéma zatracení, ať až dělají skatky dobré
či špatné. Ba docela Kalvín sa odvážil tvrditi,
že ďábel jest složebníkem Božím, který lídi
předurčené k zatracení, svádí ke hříchu — a
sice z rozkuzu Božího. Ti, kteří jsva předar
čeni ku spasení, dojdou nebe i kdyby 8e do
pouštěli těžkých hříchů. Při četbě spisů Kal
vínových ovíjí se kolem duše člověka černá
mrákuva, zoufalý děs padá do srdce, čtenář se
svíji při přemýšlení o neúprosném osadu.

Představme si nyní, jak asi vyhlížela svc
bodu v Ženevě pod knutou samovládce, který
dovedl žalářovati jak těla tak duše, Kdyby
někdo chtěl nyní zavésti takový režim do ně
kterého iměsta, děsili by se lidé takového ži
vota zcovoa tak, jako se třesou při čtení jed
notlivých lení Danteova „Pekla.“ A žáci tohoto
Kal ina dlouhoa dobu u nás chválili „osvobo=
ditele“ Kalvína, vstupovali do předních řad
těch, kteří vyhlásili boj proti „římskéma de
spotismo.“ Náhodoa však pravda, byť by byla
sebe déle skrývána, razí si cestu mezi vratvy
nejširší. A nyní již i tisk protikatolický ote
vřeně vyznává, že není každý csvoboditelerm,
kdo proti Říma ú'očil. Jen srovnejte Jidamilaé,
útěšné zás.dy „hrozného“ sv. Igoáce z Loyoly
s bezuhlednými hrozbami a nenávistí Kalvínc
vou) Srovnejte spisy Kalvínovy s knížkou sv.
Tomáše Kempenského a pak seznáte, kde daše
sklíčená nalezne více útěchy, kde voloěji za
mává křídly, kde „áska k B-hu více blaží —
zda v církvi katolické či kulvinské. Jasté pro
evangelíky aaše velké Štěstí, že nejpochmor
——————

Bez strčil osmerku da náprsní kapsy a toče
vesele svižnou hůlkou, odcházel domů zvěstovat,
že z přidružení Venoušova nebude nic. Má též
svůj nález ukázati svojí Ludmilce ? Nikoli — tak
dalece kollegu neponíží, vždyť k tomu není ani
práva; již tím, že si přisvojil koncept, spáchal
jisté šibalství. A pak — Ludmilka žárlí, velice
žárli, ví, ž* jeji mužíček taky dřív s Toničkou
chodíval, Kdo ví, jak by si to všecko vykládala
Jeho drahů ženuška. Nejmenší, zcela nepatrná ji
skřička rozpluamení v ženském srdcí hotový požár
žárhvosti. Ukáže tedy Bez psaníčko jen Venoušovi,
nikomu jinému,

Bylo po výletě. Druhý den musil spěchati
Bez do kancelářské roboty. Panička dělala pořádek,
poroučela služce, které šaty jest dlužno vyklepat,
co potřebí ihned vyčistit. +A tenhle nový kabát
musíme, Máry, vyžehlit. Je na něm hodné znát,
že byl včera na výletě. — Není v ném néco scho
váno?e dodávala polohlasně. Sahla do šosů, nic;
pak do náprsní kapsy— jen bílá osmerka, Nejsou
to nějské důležité zápisky? Ludm.lka četla, ruce
se jí začaly třást, též e oddychovala, zbledla a
klesla na pohovku. Máry vytřeštila oči, když vi
děla svoji velitelku usedavě štkáti.

«Co se stalo, milostpaní ?«
eDo toho vám nic není; jděte si na chodbu,

já se musím vyplakat, abych se hořem neudusila.«
A Ludmilka četle s přívalem slz znovu:

»Spanilomyslná Toničko! Odpusťte, prosím, že
jsem s vámi již tak dlouho nemohl slova vymě
niti. Jsem hlídán, špehován, nechci se zbytečně
předčasně vystavovati různým poznámkám, Věste
však: čím dále od vás dlím, tím moje srdce jest
blíže u vás. Moje zlato,"vpletlá jste moje srdce do
růžových, vonných pout, z nichž se již nikdy ne.



nější zásady kalvinismu hodně přeformovali,
řiblíživše ee poněkud k církvi katolické.

Jinak by Se byl kalviniam rosloučil s životem
zvláště u nás již dávno.

Dopis z Prahy.
Juk se hospodaří vpojišťovací bance „Slavis“.

© pojišťovací bance „Slavii“ pronikaly do ve
řejnosti doposud zprávy jenom velice chvali=
tebné, a vzbudí proto zajisté zvláštní dojem,
zaznamenáme-li zprávy, z autentického pra
mene pocházející o tom, jak v pojišťovací bance
té se nyní hospodaří. Četní pojištěnci v kruzích
venkovských aspoň nabodov jasnější představy
o tak mnohém, co dávno již nemělo býti ta
jemstvím. „Pojišťovna „Slavie“ — praví se
dnes veřejně po Praze — „jest výhradně sine
koron pro ředitele Vlacba. Mělo by se spíše
říkati „pejišťovne Vlachova“, nežli „Slavia“,
Časopis „Český Ekonomista“ rozvířil v těchto
dnech neobyčejně hladina pražské veřejnosti
odhaleními přímo sensačaího rázu, jichž jest
nezbytno důkladně si povšimnouti, neboť jsou
koranováca jasnou statistikou číslic. Ředitel
banky „Slavie“ Vlach má mimo značné služné
a velké příbytečné také příjem na tantiémách.
Tyto taotiémy ma vyvesly od roko 1890 do
roku 1908: v roce 1890 K 323866, v r. 1891
K 613452, v r. 1892 K 1374138, v r. 1893
K 25.14666, v r. 1894 K 2562644, v r. 1895
K 96138, v r. 1896 K19.963 86, v r. 1897
K 21.548-66, v r. 1898 K 14.20480, v r. 1899
K 12.417-02, v r. 1900 K 941202, v r. 1901
K 926646, v r. 1902 K 2208454, v c 1903
K 779316, v r. 1904 K 13.61861, v r. 1905
K 13.666.42, v r. 1906 K 19.296'78, v r. 1907
K 12.399-36, v r. 1908 K 6035-78.

Ředitel pojišťovací banky „Slavie“ Vlacb
obdržel za tu dobu: na tantiómách 264.956 K
93 hal., na služném 216.000 K, na příbytečném
35.400 K, na úrocích z tantiém 118.364 K,
úhrnem 624.856 K 93 hal.!!

To činí ročně 34.000 koran!!
Obrovský tento příjem má u banky „Slavie“

pouze tento jediný úředník — a příjmy správní
rady banky „Slavie“ jdou rovněž do statisíců.
Nikdo nemůže býti proti tomo, aby za řádnou
práci nebyl úředník řádně, za mimořádnoo pak
mimořádně odměněn. Leč tolik jistě žádati
možno se stanoviska veřejnéspravedlnosti, aby
v ústavech, jakým býti má pojišťovací banka
„Slavia“, oebylo tolik poblcováno jednotlivci
Da úkor členstva, ba úřednictva. Správní rada
banky „Slavie“ má povinnost poměry podobné
zoemožniti, nemá-li význam této pojišťovny
klesnouti |

» .
o

Poplach mesiprošskými advokáty Se závrat
nou stavební zimnicí rostlav posledních letech
v Praze také popularita některých advokátů,
kteří opatřovali stavební úvěry. Jak si při tom
někdy počínali, o tom doklady mohla by uyní
podati četná udání — přímo pro zneužití, ba
zpronevěření svěřených jim peněz. Došlo to
k okolnostem velmi poboutým, k odácím u
soadů,ustátníhonávladnictví,uadvokátníko.
mory.——Leč toto všechnoasi málopomůže,
>

vymaní. Zůstanete mi na vždycky jasnou hvězdou,
jejíž paprsky prorážejí i nejtemnější chmury ...c
— Ludmilka pročítala i řádky škrtané, +Ten bíd=
ník, ten nevěrníkl« vybuchla s novým pláčem.
sA tvářil se tak ratinované nevinným, jako by si
již na tu osobu ani jednou nevzpomněl, Tohle
bude moje smrťl«

A když paní zakvílela znovu ardceloraně,
zdrcená Máry spěchala do kanceláře: »Milostpane,
jdou domů; milostpaní se snad zbláznila. Litá
po pokoji, křičí a proč pláče, nechce říci. Jdou
honem, ať si ještě něco neudělá.«

Jakého se dostalo přivítání rozčilenému mu
žíčkovi, který přichvátal zděšen jako jelen, to by
péro těžko popsalo. Tak strašně nebyl ani u sul
tána přivítén paša po prohrané bitvě. »Znovu ti,
Ludmilko, opakuji, že jsem toble já nepsal, že to
je písmo Kovalovo.«

»Nic mi nenamlouvej, vrahu mého srdce|
Píše-li někdo tužkou, pak písmo stejně jinukvy
hlíží než píše-li perem. Proč jsi mi, ty lišíku,
tedy už včera svůj nález neoznámil? Proč jsi byl
celý den tiše, proč — proč? Protože's to psal
sám —ale svojí neopatrností jsi vběhl do pasti.
— A já tomu pokrytci tolik věřilale spráskla
mladé paní znovu s velikým pléčem ruce,

Bez byl bledý jako stěna. Nepomohle mu
ani nejvybranější výmluvnost, A i když se za ně
kolik dní Ludmila poněkud utišila, ještě panovala
v domě napialost.

[eprve když za dva týdny měla Tonička
ohlášky, mraky s čela Ludmilčina zmizely. A Bez
si svatosvatě umínil, že nikdy nikomu soukromou
korrespondenci neodcizí za žádným účelem. Kdo
se chce zasmátí, hled, sby se naopak jiní neza
améli tobě! Kdo jinému jému kopá... Osudná
krádež!

ae obě
ake
ač

de

040 Po05 A203

k
deč:

náložní ÚTĚTNÍ ÚSÍAT

v Hradci Král.

Akolorý kapitál:

K 6,000.000-—.

Boservní lendy:

ca K920.000-—.

stav vkladů
koncem května K 23,196.090-20.

VKLADY

m daž4 3
dle výpovědi.

Eskont
směnek a faktur.

Směnárna..
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Filiálka v Semilech.

ča
*

ZE
če šeěk

ZERA ZERKK ZBO ZKbe že

neboť co je pryč, to je pryč. Jako dr. Lichten
stern mladší tak jsou četní německo-židovětí
ba i čeští advokáti potahování nyní k souda,
vyslýcháni a žádání za vysvětlení, kam přišly
svěřené jim peníze. Inu přišly na stavební ú
věr, byly rospůjčeny, a stěží 8e již asi navrátí
do kapes těch, jimž dříve náležely. Za heslem
„Stavební úvěr“ nosili lidé peníze do advokát
ních kanceláří, ba byli by speněžili každý kou
sek svého jmění, jen aby jej mohli obrátiti ve
stavební úvěr. „Podnikatelů“ bylo také nazbyt,
když byl kapitál,a stavěl kde kdo. Jak ae pří
tom stavělo, nu —to se pochopí. Následky se
dostavily: Jedna stavba po drahé jde na bu
ben, exekuce stihá exekaci a ožebračení „pod
nikatelé“ s ožebračenými „finančníky“ mají jen
co děkovati advokátům, že tak pohořeli a že
prostě přišli o vše. Advokáti Ala Lichtenstern
dovedli těžiti a obohatiti se včas; ti kdož při
šli o všechno, pozdě bycha honí. A jest těchto
ubožáků hojně, velmi hojně a náležejí třídám
všem. Následky horečky stavební a touhy rych
Jého zbohatnotí budou dlouho pamatovány mezi
pražskými spořiteli, kteří poskytnou soudům
se svými advokáty ještě mnohou pohnatlivou
episodu k projednání. Končime příkladem: na
jednoho advokáta bylo učiněno 7 trestních o
známení pro podvod — na jiného advokáta 4
pro týž zločin. A tito advokáti json právními
zástupci renomovanýchzáložen|

Obrana.
Havlíčkovo přání. V „České Včele“č.

22. se dne 16. března 1848 vykládaje, co je
konstituce, napsal Havlíček: „K Vám se obra
cím, velebné kněžstvo, k Vám, Vy všicbní
ostatní věrní vůdcové národa, mluvte, učte
všude, še není svoboda bezazdnost, rozváza
nost, že není libovolné rašení práv, okrádání
jiných, lenošení, bouření atd., at se zamezí
všechen nepořádek, ať se odvrátí všechno ne
štěstí.“ Patrně už tehdy podrývali positivní
práci Havlíčkovu silně radikální křiklouni,
kteří si chtěli zajistiti pohodlnou existenci
přemíláním nových hesel, ryčnými frásemi atd.,
když už ko kloudné práci positivní jim schá
zely vědomosti. Havlíček volal proti takovým
průkopníkům zmatené anarchie i kněžstvo. Nyní,
kdy vědecká a náboženská anarchie prolíná
všade, rozvážnější lidé potají zataou pěsti, ule
na venek elavnostně ze zaječí bázně prohla
šují, to že oni e těmi černými nechtějí míti
společnost v ničem. Byzantinské ohýbání hřbetů
před anarchil rozhodné národa zdrávo nebude.
Teď by štváči, vytloukající z Havlíčka obchod,
téhož muže k smrti uštvali.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna jest zase jevištěm

obstrukce, kterou provozají zástapcové slovan
ských stran. Baron Bienerth si postavil hlava,
že v tomto letním zasedání sněmovny mosí
býti vyřízena ještě řada růzojch předloh, na
proti tomu ve Slovanské jednotě usneseno, že
vyřízením rozpočtu státního považují se letní
práce sněmovny za skončeny a ua to se strany
čes. agrárníků a Slovinců bez předchozího u
jednání parlamentní komise Slovanské jednoty
zavalena všecka práce sněmovny piloými návr
by, kterých podáno celkem 82. Pilný návrh
čes. poslance dr. Metelky o ochraně českých
menšin z nácrhu věcného etal se prvním
návrhem obstrukčním, o němě 90jedná. Ve vlád
nim táboře neoí velkého nadšení pro zdolání
slovanské obstrakce. K jejímu zmaření přisko
čili na pomoc sociální demokraté, kteří se na
jednou postavili v čelo akce pro vyřízení vlád
ních předloh a v tom emysln podali osm pil
ných návrhů. Ale křest. sociálové němečtí ne
mají choti společně se 80c. demokraty dát se
do boje se Slovanskou jednotou. Zde se nej
lépe ukázalo, jak ochotnými slaby vládními
jsou poslanci soc. dem. V zákulisí pilně se vy
jednává o dohodu. Bar. Bieoerth jakoby o dc
bodu nestál, prozatím místo něho vyjednávají
8 obstrukčníky ministři dr. Bráf a dr. Žáček.
Mlaví 6e o nabídkách ve směru bospodářském,
o politických ústapcích nemůže býti satím ani
řeči, ježto by obstrukce ze řad slovanských
poskočila do německých. Hospodářské ústapky
však nestačí, aby zachráněn byl život parla
mentu. Poměry jsou tím borší, poněvadě i mezi
polskými lidovci vedenými posl. Stepinskim
propukla nálada obstrakční; poel.Stapinski
hrozí prý obstrakcí i pro případ, kdyby jí
čeští agrárníci a Slovinci nechali. K obstrakci
přiblásili se několika pilnými nárrbyi poslanci
rusinští, takže se poměry čím dále zhoršojí,
čímě tím nesnadněji dá se kompromis najíti.
Dle všehu sněmovna bade odročena; tím ovšem

krise nebodevena, Aině parůodročanadopodsimka a y pila vrby přišly by
sase na řada. Kuzavření sněmovny tentokrát
nemůžese sáhnout, poněvaděby pak po dobn



usavření sněmovny nemohly zasedat delegace.
— Busínský klub, jenž čítá 20 členů, oznámil,
že přistupuje k Slovanské jednotě. — Dne 6.
dervence vykonány v poslanecké sněmovně
volby do delegace. Za Čechyzvoleni: Dr. Kra
mář, prof. Masaryk, Udržal, Zásvorka, Elofáč,
Němec, Pacher, Niteche, Grósal a dr. Renner;
náhradníci: dr. Horský a Roller. Za Morava
zvoleni P. Šilinger, Tomášek dr. Lecher a
Teltechik. — Pozoruhodná, že ministr. spravedi.
dr. Hochenburger byl v právním výboru dvakrát

zadal za propuštěnou.
Krise uherská vzala náblý obrat. Dosa

vadoí uberské ministerstvo zůstáne zatímně
dále v úřadech. Řešení krise odročeno až do
podzimko. Většina sněmu uherského s tím
gonhlasí.

Císař Vilém II. sešel ce na moři při pbřeží švédském s králem švédským Oskarem II.,
pří čemž utvrzeno obapolná spojenecké přá
telství. .

V Persii zaří revoluce, která jeví se bojem
o konstituci, proti které se brání všemocný
vládce Peršanů zaby nehty. Revoluční voj sta
tislcový soustřeďuje se proti hlavníma městu
Teheranu, aby sesadil Šacba a dosadil naciona
listickou konstitoční vláda. Proti plenění a
vraždění na rychlo vypraveny ruské pluky,
které sanglickými po přání šacha mají zavést
pořádek, ale půjde to těško.

Z činnosti katol. spolků.
Týmiště m. Orlicí, Při krejinském sjezdu

katolické českoslovanské mládeže a českoslovan
ského katolického lidu v neděli 18. července t. r.
promlaví dopolene při službách Božích vdp. Karel
Toman z Prahy, známý sociolog a delegát český
na Hěských sjezdech katolíků v Německu. Odpo
ledne při ojezdu starosta zemskéhoadružení omla
diny katolické na Moravě p.Jos. Dovrtěl, rolnický
syp, slovatní pp. poslanci říšští dr. Rudolf Horský
aJUDr. Mořic Hraban. Prvý na thema: „Mládež
naděje vlasti a církve“, druzí pp. řečníci „O úko
lech katolíků na poli hospodářském, národním, 80
ciáliním a náboženském“ Po fečech koncert vo
jenské kapelyosobnímřízenímp.kapelnfkav měst
skýchsadech.Vstupenkyvpředprodejizapoloviční
cena u všech místních pp. důvěrníků katolické
strany.

Kněšice u Renova m.D. Dne 29.června
konala místní skupina mládeže ustavující valnou
hromadu. Scbůzi zahájil člen Jar. Růžička a na
vrhl za předsedu Jar. Holoubka,za místopředseda
V. Vomáčku, za zapisovatele J. Nejepinekého.
Zvolení jednohlasně. Pak udělil předseda slovo J.
Růžičkovi, který krátce ale obsažně vyložil úkol
místní ekupimy a přečetl i vyložil stanovy. Pak
sroleni: sa předsedu Váci Vomáčka, za místo
předsedu K. Vomáčka, za jednatele Jar. Růžička,
sa pokladnici Anna Semerádová, za rovisory účtů
Rad. Krátký a Marie Tuhá. Dále ještě do výboru
zvoleni: Jan Nejepinský = Anns Mikšová. Za
protektora vyžádán dp. Martin Kloude. Ku předu
pro Boba a pro vlast! Jan Nejepinský, rolnický syn.

Mikulevice a Parduble | Dne4. čer
vence odpoledne v křest, sociálním spolku „Dobro
činu“ v Miknlovicích v hostinci p. Syručka konala
přednášku redaktorka Jitřenky slč. Jakubcova
z Praby. Sál do posledního místečka naplněn po
sluchači. Přednášky súčastníly se též korporativně
skapiny sdružení venkovské mládeže z Tuněchod
a 1 Topole. Slečna redaktorka zajímavým spůso
bem mluvila o natnosti organisace katolíků vůbec
a organisaci katolických žen zvláště.

Zprávy místní a z kraje.
Jabilemm. Na posv. Velehradě ve dnech

4. a 5. července slavili vzácné jubileum dva bratří
a sice vsdp. Mogr. Jan Barták, kanovník z Hradce
Kral., GOleté jubileum kněžské a jeho bratr vldp,
Jos. Barták, děkan v Uh. Ostrohu na Mor, ju
bilenm 40letého kněžetví. Oběma jubilantám do
stalo se hojných blahopřání z maobých stran. Ad
multos annos!

Nohůze městské rady dne G. čer.
vemce. Dodávka kameninovýchrour ku provedení
kanalisace pro nové domky úřednické v býv. „Mo
rušovce“ a pro odvodnění kotliny u továrních bloků
sadá se p. Motyčkovi. — Objedná ge 779 člsláků
pro hřbitov Pouchovaký za cenu K 545 30 od p.
Jos. Pecháoka + Hořicích — Zpráva Středoleb
ského komitétu, že ministr obchodu dr. Weiskir
obner osobná sblédne počátkemsrpnat. r. střední
Labe cd Jaroméře ku Mělníka, přípis spořitelay

Královébradecké, že přijalapro sdejší město ode. k. státní ústř. pokladny výkupné za vodárou v
obsosu E 85.600-—, výměr, jímě byl nobrálou p.
J. M Basím pachtýřem při divnosti boatinské v
restauraci vo vujemském psrka, přípís řiditelatví
e. k. rak. soverozápadel dráby, še maši nabídku
Ba dodávání olektrického proudu a projektem ele
ktrického osvětlení zdejšího nád ožilo e.
k. ministerstvu želesníc s návrh Svasa Českých

měst v král. Ceském na uzákonění všeobecné re
formy ehudinství byly vzaty na vědomí. — Do
polední promenádní koncert v městských sadech
na Žiškově náměstí povolí se na den II. t m.
místnímu odboru „Českoslovanské ©Obchodnické
Besedy.“ — Žádost šermířského klubu za propůj
čení těloevičny Obchodní akademie ka šermířským
cvičením postoup! se k vyjádření tiditeletví ústavu.
— Projekt stavby budovy pro přípravu dětského
mléka postoupí se městskému zastupitelstva ku
schválení.

Matiční slavmest dne 4. t. m. vydařila
se v Hradci Králové znamenitě. Pokladní zpráva
uvádí příjmy: Sbírkou obchodnictva K 197, vstupné
K 66310, divadlo K 602, tombola K 12419, ku
želník 67 K, společnost u Boučkův K 43, koncert
v parku K !52 99, mostné K 16990, losování obrazu
K 6860, věneček K 54 60, sbírka po městě do buf
feta K 378, za maso K 8488, za perník, ovoce
a květiny K16189, za cakroví K60 86, za zmre
linu K 7120, za kávu K6782, sa párky K4620,
sa sodovku K 11-10, za prodané zbytky bufetu
K 2392; pošta K 16596, dar dam na perník K
24, 10%, z prodeje hraček K 120, za Čaj, víno,
likéry K 5674; dohromady K2.639:17. —Vydání:
hudba K 223, vlásenkář K 8, tombola K 5908,
kuželky K 24, policie K 6, dekorování K 32, tis
kárna K 25, drobné výdaje K 8:10, různé služby
K 12, výdaj damského odboru K 26706; celkové
vydání K664-24. Čistý výnoa K 1.974-93. Poklad
níci: Jiří Tolman, Lanfová.

Jmenování na středních školách.
Professor na reálce v Hradci Král. dr. J. Hruška
jmenován pro reálku v Praze na St. Městě, pro..
na reál. gymnasiu v Nov. Bydžově dr. Jos. Kašpar
pro gymnasium v Jičíně, prof. nu reálce v Hradci
Král. J. Kounovský pro reálku v Praze na Nov.
Městě, prof. na učitel. ústava v Polská Ostravě
AL Lysický pro reálku v Hradci Král., prof. na
Gymnasin v Hradci Král. dr. J. Pešek pro reálku
v. Karlíně; skutečným učitelem jmenován Zd.
Záhoř s reálky v Pardubicloh pro reálka v Hradci
Král., St. Kosan z reál. gymnas v Chradimi pro
gymn. ve Vys. Mýtě, K. Procházka z reálky na
Malé Straně v Prase pro roálku v Hradci Král.,
0. Schiller z ob. reálky v Nymburce pro gymnas.
v Hradci Král.

, Na katelický sjeud darovali:Katol.nár.
jednota paní a dívek v Pardubicích 10 K. — Vld.
dachovenstvovikariátu Lanškrounského 186
K (s dříve kvitovanými 10 K celkem nyní 195 K.
— Darovali: vsdp. vikář Michalitechke 20 K; po
10 K vdpp.: Appi, Matějka, Černý, Brix, Dudek;
8 K vldp. Toušek; po6 K vldpp.: Neškudla, Zirm;

po 5 K vldpp.: Kolář, Lžičař, Krčmář, Pnchma
jer, Suchomel, Král, Porteš, Fiala, Sokol, Štancl,
Bílek, Lorenz, Flegr, Kapoun; po 4 K vldpp.:
Středa, Celar, ovák, Kanbe; po 2 K dpp.: Han
slík, Sofžek, Hodure, Kožený; 1 K dp. Kašpar. —
Vid. duchovenstvovikariéta Jičínského 144
K. — Vid. duchovenstvo vikariátu Opočen
ského 14 K (radp. vikář Ublíř 20 K; +ldp.
děkan Hanousek 10 K; po 5 K vldpp.: Doma
Šinský, Erlebach, Řebák, Vojnar, Hendrych, Po
splšil, Barviř, Světelský, Kyselo. Hrabant; dp.
Jirka 4 K; 3 K vdpp.: Štípek, Grob, Kava. Sme
tana, Buřil. Macák. Pácal, Pleskot; po 2K vldpp.:
Norotný, Dostál, C:blář, Jirásko, Svoboda, Honců,
Kozel, Kovář). — Vid. duchovenstvo vikariátu
Jeroměřského ještě 7 K (s dřívekvitovanými
180 K celkem ogní 137 K). — Vldp. děkan Ka
poun ve Vys. Mýtě 5 K, p. Hid. šk. v. v. Přibyl
Nové Město n. M. 2 K. — Zaplať Pán Bůhl

Pro umírační lidské bídy vykonala
zdejší konference Svatého Ducha „Spolku sv.
Vincence z Paula“ již velice mnoho. V posledních
4 letech toto záslužné sdružení přijalo od šle
chetných dárců značné příspěvky, jimit mnoho
bídy zažebnáno, Darovali: 250 K Jebo Erzcell.
nejd. p Dr. Theol. Jos. Doubrava, biskup. 300 K
město Hradec Králové, 200 K Spořitelna Králové
hradecká, 110 K nejd. p. Dr. Th. Alois Frýdek,
gon. vikář, 109K ředitelství měšť pivovaru, 94 n
62 h pp. bohoslovci bisk. semináře, po 80 K: vsdp.
Antonin Pogorth, kanovník; pí. Doubravová s po
zůstalosti 7 Jos. Zimové, 74 K p. JUDr. adv.
Štěpán Fischer a chotí Melitou a syn, 60 K p.
kona. rade a prof. Vince.Rath, 52 K dp. Ant. Hrubý,
teditel bisk. tiskárny a příbazní, 48 K al. Marie
Nenbertorá, 43 E vadp. Dr. Theol. kanovník Ant.
Brychta, po 40 K: p. Viktor Collino, měšťan; p.
Jos. ryt. z Doubků v Broěnci; vsdp. Ant. Nývit,
rektor biak. semináře, 36 K p. Jaro:lav Červený,
továrník, 30 K ústřední rada Spolku sv. Vincence,
28 K 40 bal. a pí. Anna Černá, 21 K + Vinceno
Mabrle a choť Františka, po 20 K: p. Vojtěch
Rážž a příbuzní; p. F. V. Fiala, velkoobehod; el.
Josefa Zímová; anonym, 19 K 60 bh p. Dr. Th.
prof. Jos. Novotný, po 19 K 20h: pí. Joliana
Richterová; p. Antonin Sloka, měšťan, 18 K 60 h
p. Dr. Th. profeenor Jan Hejčl, 18 K 8 h seminář.
poklednička, 18 K p. Fr. Šefc, m. pekař s chotí,
17 K p. Dr. Th. prcí. Gaetav Domabyl, ps 16 K:

p Hedv. Lendecková, choť rady z. 8.; sl. Annamdecková; p. Jan Skála, méšťun; p. Dr. Tb.
prof. Frantisek Šale, po 16 K: vedp. Jan Barták,
kanovalk; p. Dr. Tb. konaist. rada Fr. R+yl, ředitel
Borromaes; vsdp. Frant. Kerner, kanovník; p.
Frant. Černý, stavitel, 19 K p. Vil. Waldek, měšť,

12 K pí. Vinc. Jirsová místo věnce + Sk., poll K:
p. Dr. Th. prof. Jan Jindra; p. Vác. Špalek, velko
obchod. s chotí; pí. Marie Janečková, maj. dom.;
z pohřbu vsdp. preláta F. Fialy. — Dále ještě
vydaná správa ovádí veliký počet darů dalších po
10 K, 9 K, 8 K, atd. Velikým počtem příspěvků
těch, jakož i uložením velikého obnosu do poklad
niček „Chleba sv. Antonína“i jinou podporou po
moženo chudiné vydatně. Kéž počet šlechetných
podpůrců záslažného sdružení stále se množí!

Dar spolku sv. Vimeemee. Všichnipp.
boboslovci bisk, semináře u příležitosti jmenin
vldp. Jana Černého, spiritnála, darovali spolku
sv. Vincence (konferenci Sv. Ducha) v Hradci
Králové 26 koran. Konference jmenem svých
trpících svěřenců vyslovuje dárcům nejvdůčnější
„Zaplat Bůh l“ — Kéž by způsob takového po
ctívání stal se zvykem svatého holdování Kristu
za dob nynějších namnoze tak běda tupenéma!

Dar. Dámy Mariánské kongregace v Hradcí
Králové sebraly mezi sebou 60 K a věnovaly je
místo věnce na rakev nezapomenutelné avé přízniv
kyně v Pánu zesnulé cth. sestry Pankracie fondu
pro vystavéní kaple na Rožberku.

Veřejná výroční azkonška chovancův
ústavu pro hluchoněmé(Rudolfina) v Hradci Král.
koná se dne 12. července t. r. Začátek o půl 9.
hod. dopoledne.

Bezplatné kursy pro paličkování
krajek vicepárovýeh pořádáměstsképrům,
mosenm v Hradci Král. v době od Z. do 14. srpna
v Záchlaomí a od 16. do 28. arpna t.r. v Liticích.
Kure říditi bude al. M. Sokolova, učitelka z Chru
dimě a vyučováno bude celý den od 8—12 a od
1—6 bodin. Nejvyšší počet účastnic stanoven pro
každý kurs na 25. Krajkářky z povolání obdrží
podporu 1 K denně. Přízi i ostatní potřeby obdrží
všechny účastnice zdarma. Práce v kursech zbo
tovené zůstávají majetkem musea. Přihlášky do
20. července t. r. přijímé pí. Marie Klumparováa
řiditelství průmyslového muges v Hradci Králové.

Z Besedy. O prázdninách badou se vypůj
čovati knihy vždy v sobotu od 1—2 hod. odpol.
ochotou pp. ač. Oehma a Sengra.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.
Stav vkladů 30. června t. r. celkem 22,682.98-46,

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc červen 1909. Vloženo K 96.49693, vybráno
K 10962696, zůstatek K 1,511.720'38. Záraka:
Závodní podíly K 71.396-23, fond reserrní K
109.292 45, fond pensijaí K 29.289-56, fond pro
korsové rozdíly K 14414 —, vlastní reality K
168.726:60, cenné papíry a přebytky K 343 10514,
půjčky směnečná K 363.846-45, půjčky hypoteční
K 991-784-209,úhrnem K 2,081.853'62.

Spořitelna Hralohradecká. V měsíci
červnu 1909 bylo vloženo K 286.79269, vybráno
K 203.709-41. Stav vkladů koncem června korun
13,083 99234. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 19.300"—, splaceno58 40040. Na bypotélkách
koncem června K 10,046 64691. Zásoba cenných
papírů K 2.586000—. Uložené přebytky korun
1,295.922-79.

Koupě| Obstarávání

Bvůj velký
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antikvariát
vwHradci Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

KHuklemy. U nás při oslavě Hagově oavět
lena „va obecní útraty“ i část farní budovy, kde
bydlí zástupce ředitele kůru a kde jest pokračo=
vecí škola. To se stalo letos poprve. Zvěčnělý
lidumilný farář Jamra věnoval tu část k dobro
Činoému účelu obci — nikoli k protikatolickým
akcím A le! Hrob jeho u chrámu sv. Anay jest
zapomenut, starý, rezavý kříž naklonén a obog by
ráda nad brobem tím zřídila park. „C jest ©Plamé,
Jest jedině pravdu“, hlásel vám pozvaný fečoík,
ačkoli přece nár. sociálové i radí právě do Písma
Často ryjí, ačkoli tleskají člověku, který aasývá
křestanství vůbec jedem z Jadey. Tuď tedy če
káme, zda dle rozkazu Plsma začnete se modlií,
dle Plema ží. a zvěčočlému lidamiloví vděšnost

prokasovat:, '
6I. městské radě v Hořtefek. Zaahil

Jste pretí nám projev do (B:ch k Vám ochotných



listů českých, jen abyste celý příval proti nám
vzbouřili. Mluvíte o „zákeřnickém článku, perfidii,
nískosti povaby, nejpodlejším cynismu“ atd. Leč
zcela odůvodněným požadavkem jest, že kdo chce
jiného napravovati, má předcbázeti v spravedlnosti
a společenském taktu nejlepším příkladem. Ale —
pustíme-li i se zřetele Vaše silácká, shora uve
dená slova — musíme problásiti, še se dopouštíte
buď vědomého nebo nevědomého překrucování naší
správy. Všimněte 8i přece ještě jednou, že v naší
zprávě otištěno doslovně: „Ale to jest faktam
zjištěné a nevyvratitelné, že nedávno kolovala po
Hořicích sensační a překvapojící zvěst, že několik
žákyň . . „© Vy věsk odvažojete se veřejnosti
eděliti, že v naší lokálce „bylo jeko zjištěné a
nevyvratitelné faktum tvrzeno, že několik žákyň ...“
Hleďte tudíž, jaký kardinální rozdíl jest mezi
Vaším tvrzením a skutečností. A že ta pověst po
Hořicích skotečně kolovala, to patrno i z řádků,
uveřejněných ochotně v „Času“. Kdybyste byli
pozorněji „Obnovu“ četli, byli byste 8i ušetřili
zvláštního zasedání, udání našeho listu u stát. za
atupitelatva a byli byste dle avojí daleko bližší
povinnosti pečovali o vypátrání pachatele, jenž
šířil klepy o mládeži hořické. Původní pachatelé
však zůstali bez trestu, ačkoli víte, že ta pověst
kolovala celým městem. Náš list pouze registroval
skutečnost, že sensační a překvapující pověst o
těch věcech v Hořicích kolovala. Pokládáme za
nutné odmítnonti Vaše překroucené tvrzení, které
dělá dojem lacioého insertu pro Vaši svobodnou
škola. Jako Vy si reklamujete volnost ve škole,
bájíme si my volnost redakční, kterou ostatně
ploou měrou 8ami popřáváte fanatické a pomlu
vačné „Pochodni“. Ze zpráv, jež nám došly, vy
avítá, že jste si příliš málo všimli prohlášení vidp“
děkana. Dopis jeho nebyl vzat v pilnou úvahu na'
radoici; nebylo naň poukázáno ani v „protikle
rikální“ sobůzi sobotní, kdy soc. demokrat z plných
plic problašoval boj proti „klerikalismu“. To dělá
dojem, jako byste si sami nepřáli, aby katolík něco
na pravou míru uváděl a aby hořické kruhy zvě
děly, jakým jest katolík ve skutečnosti. Zdá ge,
že jistí lidé u Vás žíznivě lační po tom, aby byl
katolík člověkem nejhorším, jen aby byla ně
jaká záminka k dalším protikatolickým demonatra
cím. Jak a kde jeme provedli útok na svobodu
Vašich škol? Proti nim samým již proto jsme ne
měli v úmyslu vystupovati, ježto dosud jsme měli
to mínění, že sledují výlučně ty vzdělavací cíle,
k nimž jsou určeny; toto svoje stanovisko oavěd
čovali jsme reklamními notickami. Jestliže však
sl. městská rada chce se dostati do vleku „Po
chodně“, spřetrhati každý kompromis s bořickými
konservativci a vplouti do vod radých, pak ať pá
nové uváží, co to bude znamenati pro jejich do
savadní svobodu! A jestliže Be nám bodně vyhro
šuje v několika časopisech, pak prohlašujeme, že
si nechávámo další vlastní slova v reservě na konec.

Lidumiiné přání masarykoveů. Když
se katecheti ohradili proti tvrzení Masarykovu,
když se katolíci postavili proti křiklavým lžem
Judovým, masarykovský tisk honem přispěchal 4e
sásadou, že mají katolíci odpouštěti. Teď však
dne 6. července „Osvěta lidu“ mlsně se olisuje
v blahé naději, jak se duše pokrokářské zaradují
až — inu až bude někdo z katolíků potrestán za
to, še konstatoval, jaká pověst v Hořicích kolo
vala. „Osvěta 1“ z nedostatku lepší látky stará se
o to, aby kaše nevychladla, a proto 8 lačnou masti
vostí snovu vykládá na krám projev městské rady,
který již předtím přece otiskla. Pane Hajne,
kdybyste měl seděti ve vazbě za každou zlomysl
nou lež, jaké se ve Vašem listě každý rok hustě
objevují, jen pět dní, kolik hodin byste ročně v ža
láři nebyl? Váš list adressoval na zcela určité
osoby tolik nespravedlivých potup, tolik vymyšle
ných historek, af jej nazval sám pokrokářský „Čes.
Učitel“ stokou špíny. Váš list osobám zřejmě o
snačeným podkládal nespravedlivě takovou bnue
nou povaha, až trnali nad těmi zákeřnými přepady
i jíslivci. A když byla dokázána zcela určitě pod
vodná tendence takových zpráv, tu místo omluv
a odvolání uspořádány v „Osvětě 1.“ nezbedné
výpady nové. Proč teď nejnověji „Osvěta 1.“ místo
odvolání lži, vržené ve tvář p. rady zem. 8. v. V.
Fischera, raději vymýšlí nové útoky? Už se ne
pamatujete, co psal Váš list na potupu kněze, su
rově zbitého pokrokářskou rukou? Váš list má
nejméně příčiny někoho kárat pro ostré vystonpe
ni. A pak — vždyt přece velice jemnocitní ros
hněvaní pokrokáři hořičtí s velikou chutí čtou ú
toky Macbarovy a pozvali si docela syna Heliova,
aby u oicb přednášel. A synu Heliovu adressoval
sám pokrokář Holý tato slova: „Vy jste ve své
podrobné, naduřelé autobiografii sprofanoval (zne
uctil) tolik lidí a zvláště ten přímo otevřeně, bez
obalu, s takovým vulgárním gustem, že i otrlý
trnul . .. Čím, dovolte, je vaše líčení nejpastáj
ších a nejintimnějších scea lásky žen, na něž si
okolí jejich prstem můše ukasovati De — Jestliše
tadiž hořičtí pokrokáři i a Vaším listem koří se
uctivě básníkovi tato posouzenámu, naprosto 80
nezdá, že byste měli tolik jemného citu, aby ve
Vás vzplanol přirozený odpar ku každé drsnosti.
Vaše rosčilení jest rozhodné umělé a choe kořístiti

ze všeho proti katolictvu vůbec. “kKatel. nár. jednota v Nov.Hradei
Král. pořádá v neděli 11. června vycházku do
Jess obce Klaky.

Na mechanické radnici máprava?
V pondělí večer jsme měli pěknou podívanou.
Průvod k soše Husově, lampiony, budbu. Už se
začali katolíci třást, jak budou rozdreeni. Ale řeč
ník dr. Bartošek se bezděčně rozjel proti radnici.
Dovozoval totiž, že nemají práva actívati Husa ti,
kteří nenásledují jeho vlastností. A table výtka
byla přece jako ušita na naše otce. Hovořil proti
nadvládě, omezování svobody, proti různým klič
kám a macbinacím na klamání lidu, jimiž se pravda
potlačuje. Při tom naše „busitské“ otce jistě hodně
pícbalo u srdce. Posvou si dra Bartoška a on do

jejich pašovetví tolik začne tlonci! Mlovil o tom,jak husité hájili svoje práva a avobodu zákona
Páně. A tak nás katolíky povzbudil, abychom se
při bájení víry pranic oelekali bezvěreckých ne
douků, kteří nejrůznějším spůsobem jenaží se nás
znásilniti a lhon o nás, až se jim od úst práší.
Povzbudil náe tak, abychom se obytrých machi
nací radničoí kliky nelekali. Vzpomněli jsme si,
jek busité radikálně radnicí pražskou očistili r, 1419.
Ovšem nebylo nám řečeno, že bychom měli sami
také v tom statečnost husitských předků následo
vati. Ale přece nám napadlo, že by bylo potřebí
aspoň nějakého jiného radikálního prostředku,
jako na př. rozpuštění obec. zastapitelstva a do
sazení vládního komisaře. Tak by espoň zákon
platil pro chudé zrovna tak, jako pro mocné a
bolaté. Aspoň na krátký čas by ta změna neško
dila. Dr. Bartošek pochválil i 8oc. demokraty, že
po příkladu husitů se starají o národohoapodářské
povznesení a osobní svobodu. No — my známe
dobře tu krvavou svobodu husitských cepů, která
pracovala bezoblednou inkvisicí, hromadným upa
lováním a která se hnala vpřed 8 heslem: „Bijte,
zabijte, nikobo neživtel“ A tu národobospodářskou
činnost busitskou, která barbarsky mařila dlouho
letou hospodářskou práci Karlova, odsuzují nyní
sami naši protivníci. Chtějí-li se tudíž soc. demo
kraté na př. naučiti od zpupoých bueitských ze
manů zotročení stavu rolnického, chytnou to ve
lice pěkoou svobodu ! My však tonžíme po savo
bodě lepší. Že bylo aapomenutí Bartoškovo co
nejpotřebnější, patrno z toho, jak páni radniční u
nás svobodu v praksi provádějí. Minule při obec
ních volbách ti „průkopníci tajného, přímého hla
sovacího práva“ šli valnou většinou k volební urně
s plnými mocemi a číslovanými lístky. Hlasovali
většinou nikoli za sebe, ale jako najatí sluhové na
umičení a porážku voličů pravých — jen aby za
chránili vládnoucí stranu radoiční. — A pan purk
mistr? Mluvil v úvodu o černé ruce, která se
prý nad námi roztahuje. Jen měl udati pravou
adressu ba tu černou ruku. Taková ruka, která
uvaluje na poplatníky stále nová břemena, která
ždímá kapsu, nemůže být v lásce, ať už je černá
či bílá. A proto jen ať taková ruka jest brzy od
straněna! Věru bylo dobře, že přišel dr. Bartošek
promluvit do duše zdejším generálům! Bylo pro
ně ještě veliké štěstí, že ten Hus na náměstí jest
z kamene. Kdyby obživl, nevěděli by ani otcové,
kudy dřív do polí před ním otíkat!

+ Václav Greh. Dne 29. června1909byl
ráno nalezen mrtev vldp. farář ve Zvoli Václav
Groh k velikému zármutku celé farní osady. Ve
čtvrtek 1. července byl u přítomnosti moožství lidí
pohřben, ačkoliv ten den stále pršelo. Sešlo se 13
kněží. Promlavu nad rakví po reguiem vykonal
vedp. Václav Ublíř, b. vikář a děkan v Přepy
ších. Nad hrobem projevil žal a bolest osadníků
nad neočekávanou ztrátou zástupce starosty vřelý
mi slovy. Vldp. farář Groh byl před 6', rokem
farářem v Č. Verneřovicích, kdež byl též b. vikar.
sekretářem; zde byl vícekráte vyznamenán od
nejdůst. bisk. konsistoře a před 2 měsíci obdržel
titul b.notáře. Zásluh měl mooho. Kostel zvolský
ztratil svého obnovitele, tak že chybí toliko drubý
postranní oltář av. Jana Nep. Většinu nákladných
oprav učinil svým nákladem. Vynikal vzácnou
mírností a laskavostí, takže lidé veřejně mluvili,
že takového faráře sotva více dostanou. Reguiescat
in pacel

Čáslav. (Opozd.)Naši hasiči a církevní
průvody. Slavný sbor dobrovolnýchbasičůsúčastnil
se korporativně slavnosti Božího Těla po staro
dávném zvyku, vystaviv hasičské náčiní na náměstí.
Tento chvályhodný obyčej nebyl však vhod ně
kterým osobám, které vnesly otázku účastenství
na církevních průvodech do schůze hasičské a
dovolávaly se záporného usnesení ústřední jednoty.
Názory jejich byly však většinou zamítnuty a čle
nové prohlásili, že jako hasiči dobrovolní nedají
si předpisovati při takovýchto příležitostech. Ve
řejného uznání zaslouží p. velitel hasičského sboru
R. Pertold, který prohlásil se solidární s většinou
členstva a p. purkmistr Dr. J. Zimmer, který
správně poukázal, že v této věci sboru dobrovol
nému předpisovati nelze a že usnesení ústřední
Jednoty jest jenom chvilkovým zjevem, který může
býti v Čase velmi krátkém zplaa zvrácen. Statečné
většině všecka čest! — Oprava Mariánského
Bousoší na náměstí předsevzata byla z dobro
volných příspěvků, jež sebraly ochotně některé
dámy s výboru spolku sv. Ludmily s vdp. děka
nem J. Foltou. Sousoší mělo býti sbaveno nátěru
a zůstati v přirozené barvě pískovce. Jelikož však
sbotoveno jest z pískovce kutuohorského, který
podléhá značně vlivům počasí, nezbade než znova
je oatříti. Při tom doplněny budou i scházející
části a znova staženy rozestouplé schody. Případné

dárky přijímá děkanský úřad. — Náš Botič
v paroých dnech počíná se jak náleží tažiti. Za
jímavo bylo alyšeti úsudky návštěvníků břbitova,
čáslavskýh rodáků, přišedších na pout sw. Petra
a Pavla a abírajících se ku hrobům svých dra
bých. Reprodukovati je bylo by nebezpečuo pro
konfl.kt s paragrafy o osobní cti a urášky veřej
ných úřadů. Zvláště zdárné vi vede při dráždění
čichových orgánů kaluž mezi tratí a okresní sil
nicí. Snad by aspoň na tu stačila motyka s lopata.
— Nezbednost mládeže braničícína zlomyslné
uličnictví zmahá se v některých částech města
měrou nemalou. Slušněji oděné díté nesmí se tam
ukázati, aby nebylo ztýráno nebo surovými nadáv
kami obsypáno. A odváží-li se starší je pokárati,
dostane se mu téhož. Zvláštní sport vymyalili si
pak odrostlejší výrostci — znečišťovati dámské
Šaty. Bylo by sáhodno, kdyby občas zašla stráž
na tato předměsteká místa 8 náležitou výkonnou
úřední právomocí. — Volná myšlenka vystou
pila pohostinsky v „Dusíkově divadle“ dne 27.
června 8 komedií „Klerikalismus a znásilňování
učitelatva.“ Mužské role zahráli pp. Klimt a Pelant,
představitelka ženské role al. Kadeřábková se ne
dostavila. Bobkový věnec odnáší si p. Klimt;
výkon jeho byl opravdu silácký — v brubosti je
nepřekonatelný. Celá schůze měla býti effektním
pozadím pro učitelku Faifrovou z Haberska, kterou
prý vlastní kollegové přivedli do nesnází přílišnou
horlivostí o atavovská práva a kterou nyní chtějí
tímto způsobem rehabilitovat, Na dotaz, kdo ob
atarává agendu Volné myšlenky v Čáslavi, odpo
vídáme, že p. Max Weiner. syn obchodníka a
blavního trafizanta p. Fr. Weinera na náměstí.
Agituje takto pilně proti klerikalismu, ale přitom
mu na př. nevadí, aby v otcově závodě nedopo
račoval horlivě venkovanům kosy s nápisem: Bůh
žehnej žeň (?I) — K úpravě města. Nového
vzhledu dostává se ulici Jeníkovské, nově zvané
Havlíčkově. Ze subvence státní děje se předláždění
ulice kostkovým kamenem, při čemž upraveny
budou chodníky po obou stranách v náležitou šíři
a oputřeny i novou dlažbou z drobného barevného
kamene. Čelá ulice nabude tím úpravného rázu a
zlekají značně i obchody i domácí páni. Jest to
další krok k povznesení města dle programu ny
nější správy.
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Řesteky mChrasti. Dne 29. červnat. r.
svolal místní důvěrník strany katol. lidu důvěroou
schůzi do hostince p. Malinského za účelem zalo
žení hospodářského a záložního spolku. Při volbé
předsedy ujal se slova horlivý pracovník náš dp.
Jan Beneš z Chrasti a vpravdě poučné přednášce
3 hod. trvající vysvětlil nám výhody, jaké bychom
měli z hosp. a sálož. spolku. Ka konci předoášky
poukázal dp. řečník, jak katolická strana přes
všechen terror nepřátel blahodárně působí též na
poli hospodářském, ;což jest důkazem, že v krát
kém čase založila přes 50 Raiffoisenek a více
hosp. spolků, které velmi dobře prosperují. Na
příklad uvedl nám hosp. a záložní spolek v Rosi
cích, který též sám založil a který, ač jest v za
čátcích, čítá již 75 členů a velmi dobře se uplat
ňuje, což přítomní členové hosp. spolku z Rosic
nám potvrdili. Po výzvě, abychom i my co nejdříve
u nás si založili bosp. a záložní spolek a dále po
ujištění, že bude ochoten pro začátek nás supraco
vati k vedení hosp. spolku, dp. řečník ukončil svoji
sdařilou přednášku. Že upřímná slova jeho došla
pochopení, svědčí nejlépe, še se hned přiblásilo za
členy hosp. spolku 29 mužů ajest -naděje, že
v brsku se počet členů značné rosmooží. Po zá
pisa členů přistoupeno k volbě předsednittva.
Všemi hlasy zvolení byli pp.: Josef Šmahel za

u, F. Šmahel za místopředsedu, F. Rabas
za jednatele, K. Heller za kmihovníka a F. Starý



sa pokladníka. Po ukončené volbě provolal dp.
Beneš sostatními ku zdaru nově založeného bosp.
epolka břímavé: „Zdař Báh!“ Vzdéváme dp. feč
uíkovi nejardečnější díky sa jeho laskavou oběta
vost. Usnáváme, důst. pane. že máte jedině naře
dobro ca zřeteli. Přejeme si ze srdce, byste ještě
po dloubá léta ve sdraví mesi námi půeobil. Pů
nům členům s Rosic srdečně děkujeme, žo byli
ochotní spolupůnobiti ku založení boap. spolku.
Naší další činnosti zdař Bábí

Z Javornice. V neděli dae 4. července
byli jeme svědky impossntní katolické manifesta
ce, jaké dosud Javornice neviděla. Konal se totiž
průvod sbožných ketoliků do blízké kaple v ma
lebném Raffrově lestku. Vzdor tomu, že Četní kli
dili aeno, které následkem deštivého počasí celý
týden na poli leželo, vydařila se katolická slavnost
nad očekávání Přišli téměř všichni katolíci dobré
vůle, aby svým účastenstvím veřejně ze přihlásili
k praporu Kristova. K této řídké slavnosti, která
i oepřátelům imponovala, zavítal ochotně chvalně
známý řečník, vdp. kanovatk a professor Lbenl.gie
dr. Frant. Šulc, přišlo provesí z Něm. Rybné v
čele s vdp. farářem Selichurem, dále proceasí 4
Rychcova s tamějším kaplanem dp. J. Novohrad
ským, dále dostavil se Oařímský kaplan dp. Jos.
Róssler; duchovní správce £ Liberka dp. Pobl a
ze Slatiny dp. Kubeš omluvili svou nepřítomnost.
Všech účastníků bylo aei 1000. Již dopoledne
svým mistrpým kázáním zapsal se vdp. kanovník
dr. Šulc « srdce všech osadolků; přátelská a otcov
ská jebo slova oalezla zajísté ohlasu v srdcích
sbožného posluchačatva, A jestliže již dopoledne
alskal slovutný řečaík ardce všech, což teprve říci
o jebo slavnostním kázání v lese pod širým ne
bem! Jimavá a přesvědčivá byla jeho slova, takže
v moobém oku zaleskia se bohatá alza vděčnosti.
Vybízel poalucbače k následování ctností rodičky
Boží, obzvláště pět kvítků vložil v race naše, ps
koru, lásko, vděčnost, kFesť.statečnost a vytrvalost.
Ctností těchto je zapotřebí za doečaích tradných
dob, kdy růsné strany se atvořily a sice a Kri
stem, proti Kristu, bez Krista a nad Krista. Hlasme
se 8 pýchou k náboj. katolickému; proti spolkům,
odkudž se šíří bniloba mravní, zekládejme spolky
katolické, odkndž rozlévá Be požehnání, epokoje
nost a pravé štěstí. Po této úchvatné promluvě
konal místní duchovní správce za assistence pří
tomoého duchovenstva pobožnost křížové cesty a
po té poděkoval věhlasnému kazateli vsdp. dr.
Šnlcovi a všem, kteří kn zdaru této krásné slav

nosti přispěli. Po návratu do kostela uděleno 8v.
požebnácí. Přáním všech jest, aby vedp. kanovník
dr. Šulc v brzku k nám zavítati a nás v nynějších
náboženských bojích posílniti ráčil. Bůh odplať
vadp. kanovníkovidr. Sulcovi,jakoži borlivému
našemu faráři vdp. Frant. Kubánkovi za jejich
obětavost a námalou. Vdeční osadníci javorničtí.

Na okrese 48. se již jeví veliký zájem
a konají se přípravy ka všeob. sjezda v Hradci
Králové. Učastníci 8e již mohou ohlašovat u svých
důvěrníků nebo duchovních apráv, nebo i bezpro
středně u brajínského výboru „Str. katol. lidu v Č.“
o Hronově n. K, který hodlá postarati se 0 vy
pravení zvláštních vlaků. Jest tedy na našich dů
věrnjcích i důstvjných dochovních správách, aby
již snažili se ujistiti počet jistých účastníků, nebo
aspoň vyšetřiti, jak velký počet s jejich obvodu
se dá očekávat, aby kraj. výbor dle tobu mohl
zaříditi své vyjednáváuí. Prosí se, aby takovéto
informace, ať kladné nebo záporné, byly podány
se všech míst naší kraj. organisace nejdéle do 265.
Července t. r. zmíněnému výboru, aby tepto včas
mobl učiniti veškerá opatření Bratři důvěrníci,
konejte svou povinnost! Krajinský výk. výbor.

Prvý krajluský sjend ř. vol.okr. č.
43 v České Bkallel se vydařil nad očeká
vání stkvčle. Za přokrásného již ranního počasí
peřadily ee Četné orgenisace v třítisteový průvod,
nad nímž v jasu slunečním se stkvělo šest pra

rů. Na náměstí úchvatně kázal vldp. farář z
Lomise n. Pop., načež za zbožného zpěvu sloužil

polní měl svatou. O 1 bod. odp. byla odbývána
výroční konference za předsednictví krajinského
důvěroíka p. Brandejne, již se účastnilo na 200
důvěrníků a delegátů. Rádo bylo viděno, že i dů
stojné duchovenstvo dosti Četně 68 sjezdu účast
nilo. Zvláště milé bylo, že sjezd svojí přítomností
poctil i vedp. bisk. vikáťt P. Fr. Pecka, děkan z
Náchoda. O 3 hod. byl seraděn již čtyřtisícový
průvod (v němž se zvláště malebně vyjímala mlá
dež v národních krojích), který ne e hudbou ode
bral do útulných stinných zahrad v M. Skalici.
Tam vzrostl brzy zástap oa 6000 lidí. Ta po
uvitání svolavatelem p H. Špátou byl zahájen
tábor lidu, jemně předsedali pánové: A. Špáta
jako předseda, J. Bartošek ze Smiřio a A. Štefak,
+. uč. z Výravy, jako místopředsedové, dp. Frant.
Bmetana, kepl. z Dobrušky s Jan Kovář, účetní
z Hronova, jeko zapisovatolové. Nadšené aklamo
ván byl dp. Al. Jemelka T. J., který ve výborné
řeči „O moderní společnosti“ důrazně nabádal jak

"ku hospodárnosti tak | E lidumilnosti a k oprav
dovému životu křesťanskému; poaluohačstvo co
obvíli projemovalo nadšeně svůj souhlas. Po malé

estávce a po přečtení omluvy p. br. Sternberga,
kerý se sjezdu nemohl súčastnít, vystoupil na

tribunu předseda strany katolického lidu dr. Har

ský, který byl přis boutlirým potleskem. Týžotračně probral činnostHšské rady | jednotlivých

politických stran. Výtečně vyvrátil nařčení od soc.
demokratá, že by poslanci katolicko-národní jednali
Da újmu atrádajícího lidu. Po skončené řeči byla
projevena řečníku nadšená pochvala a azoání, D1
čež byl veškerým posluchačstvem jednomyelně při
jat tento projev: „My účastníci katolického sjez-lu
krajinského 4. července 1909 v České Skalici v
počta šesti tisíců účastníků vyslovujeme poslan
cům katolicko-národním za jejich poctivé hájení
našich hospodářských, politických, národních i ná
boženských zájmů nejplnější uznání a obládáme
V ně i na příště úplnou důvěru, že budon vždy
svědomitě bájíti práv svého lidu, zvláště že se co
nejrozhodněji posteví pa odpor váema neoprávně
nému a nespravedlivému vykofistování a zdrato
vání všech životalch potřeb lidových.“ Po doslova
p. předsedy byl pak sjezd zakončen. Tímto vele
zdařilým sjezdem jest dán základ k aadéjcému
životu tohoto člš. vol. okresu. ©Zdarom tim json
zajisté uspokojení, sa obětavou námahu odměněni
a k další práci posíleni všichni pracovníci tohoto

okresu, zvláště Čilí pracovníci českoskaličtí. Zdařůhl
Velikolepá schůze v 48. volebním

okrese. Náš čtvrtý sjezd, který jsme odbývali
v Bystrém u Nového Města, 27. června t. r. se
velice pěkně vydařil; aúčastnilo se ke třem tisí
cům lidu. Dopoledního průvodu ke službám Božím
přes 700 osob se 2 prapory. Zvláště pochvalného
uznání si zaslouží al. hasičské sbory bysterský a
janoveký, které se nijak neostýchaly účastníti se
manifestačně významné slavnosti katolické. Mile
též se vyjímely pestré národní kroje našich švar
ných dívek a dítek. Slavnostní kázaní mě] vsdp.
dr. Horský říš. poslanec, který svojí řečí opvědčil
znovu že jest výtečným kazatelem. Po alužbách
Božích pak byl průvod. O 1 hod. seřadili se ú

kdež celý sjezd pozdravíl místní duchovní aprávce.
Po zvolení předsednictva, do očbož zvolení byli:
p. Josef Kovář za předsedu, p. Ant, Novák z Ba
četína za I a p. Holanec z Přepych za II. místo
předseda, p Rada z Krčina a p. Roubal z By
strého za zapisovatele, zahájil předseda sjezd,
uděliv slovo vldp. dru. Horakému © Pan poslanec
byl pozdraven při vystoupení ce řečníště bonřli
vým potleskem a provoláváním slávy. Ve své řeči
věrně vysvětloval dnešní politickou situaci, pou
kázal na jednání poslanců katolicko-národních, vy
avětlil svoji politickou ©působnost, odůvodhoval
správnost svého hlasování. Řízně odrazil útok s00.
demokratů pro poslední hlasování v „Préva lida“
na něho vedený. Do pravého světla postavil jejich
ošemetnou hru a nestydatou Iživost. Po různých
vysvětlivkách a po ujištění, že chce vždy svědo
mitě pracovati pro dobro svého okreau a voličstva,
svoji feč za nadšené ovace obecenstva ukončil. Na
vyzvání předsedy byla p. poslanci vyslovena ne
obmezená důvěra a blačně ma provolána sláva.
Po sepění národní hymny se ujal slova zasloužilý
p. VL Jelínek, nčitel z Břevnova. Týž ve avé
velkolepé řeči promluvil o výchově mládeže vůbec
a katolické zvláště. Důrasné poukazoval, jak ne
sbytnoa je katolíkům organisace. Řečaík byl za
svoji zajímavou řeč odměněn bouřlivou pochyalou
a potleskem. Po ukončení táboru se rozpředla
volná zábava při koncertu, kterát však byla pře
rušena epustivším se deštěm. Morální úspěch to
boto sjezdu je veliký, takže si lepšího výsledku
nebylo přáti.

Osobní denmmolnce a sl. e a k.
okr. hejimanství v Novém Městě n. H.
Pánové Markalousa Redouš mi při schůzi v Mezi
Hčí dne 13. června 1909 řekli: „My víme, že jste
na hejtmanství v Novém Městě byl. Jeden člověk
s okresu opočenského tam byl a to nebyl nikdo
Jiný než Vyl“ A p. Markalons dodal: „P. Krejzl
zná cestu na hejtmanství velice dobře. Kde by
také jinde sebral $$ z Bndw. abíray; ta si jistě
nekoupila obec Čánka ani Beseda.“ K tomu od
povídám: Mohu přísahou atvrditi, že jsem u al.
c. a k. okr. bejtm. nebyl — mám však spolčovací
sákon. Věc má se takto: Dne 3. března byly
zdejší Besedě doručeny tiskopisy, kterými se Beseda
vyzývala, aby se súčastnila politického projevu
vůči říšskému poslanci p. Dr. Horskému. Nato
svolána výborová schůze Besedy, kde bylo usne
Beno po prozkonmání stanov a apolč. sák ns, za
slati „Hospodář. spolku okr. opočenského“ dopis
následujícího znění: „Slavnému „Hospodářskému
spolku okresu opočenského“, k rukám předsedy
téhož p. J. Pavlíka v Čánce. Dne 3. března 1909
zaslány byly „Hospodář. čtenář. bese.č v Čánce“
tiskopisy, kterými se Beseda vysývá, aby ne sů
častajle politického projevu vůči Mňskému poslanci
p. Dr. Horskému. Poněvadž Beseda dle s'snov
8 2. a 8 3. jest apolkem hoapodářsko-vadělávacím,
podlehajícím zákonu o epolč. ze dne 16. listop.
1867, nemůže oo taková vydati žádné usnesení
neb prohlášení překročující obor stanovami vy
tkoutý, o čemě svědčí: $ 20. a $ 24. zák. o upolč.

:086. ZVýbor: é Hu Hospodář.:č. 95, Badw.. rové schůze „Hospodář.čtenář. besed:
v Čásce dne 6. břesna 1909“ Dopis teato ode
slán dle koncept. protok. dne 9. března 1009,
čímž výbor Besedy považoval tuto věc sa ukon
čenou. Na tento dopis obdršela však Beseda opět

pipe, jehož autorem dle sdělení p. předsedyosp. spolku jest p.Markalous. — V tomto ve
Jice dloubém při vytýká autor výboru naší

Besedy mimo jiné doslovně toto: „Pánové, upřím
nost boje v otáskách zomědělských nesmí znát
mlry trpělivosti, nesmí znát politického přesrěd.
čení, nesmí nás třídit dle náboženského smýdlení
tak, jak by tema chtěl výbor Vaší beuedy. Jest
smutným úkazem, že členstvo naše nejen nezná
zaění svých stanov, ale ani porozamění nemá pro
výklad jich. Uražujte, pánové, znovu, ale bez po
litického kabátu a nábofeaského.“ Po tomto uraž
livém dopise bylo povinností výboru besedy, aby
se na příslněných místech informoval, jedná-li
správně výbor či p. Markelons. N. základé toho
zaslán byl sl. c. a k. okr, bejm. v Novém Městě
n. M. dotaz, a přiloženy stanovy besední dne
17. března 1909. Na tento dotaz obdržela Beseda
odpověď dne 28. března 1900 doslovně takto:
„Čís. 6483 Ctěné Hoapodát. čtenář. benedě v Čánce.
U vyřízení tamního dotasu ze due 17. března 1909
dávám ctěné hospodářské besedě věděti, že tato
— jako spolek nepolitický — ku žádnému poli
tickému projevu oprávněna není, a že by ušku
tečnění po:itickébo projevu se strany jeji bylo
překročením obora působoosti dle atanov jí vy
kázaného, které by dle $ 24. zákona spol. ze dne
15. listop 18807 čís. 134. ř. z. mohlo míti za ná
sledek úřední rozpuštění spolkn. Zaslaný sem
exemplář stanov zároveň vracím. Č. k. správce
úřada.“ Nato zaslala Beseda p. Markalousovi jako
autoru urážlivého dopisu — přípis oásledajícího
znění: Panu Václavu Markalousovi, L. č. učiteli
při zimní hospodář, škole v Opočně! Jate autorem
dopisu datovaného dne 11. března 1909 a adres
sovaného oa „Hoapodátsko -čtenářskou | besedu
v Čánce“, kterými dopustil jste se: 1. Svádění
ku protizákonnéma projevu. 2. Snižování a išivého
podeeřívání členů výboru co fonkcionářů spolko
vých. Napsal jste v onom dopise: „Jest smutným
úkazem, že členstvo naše nejen nezná znění svých
stanov, ele aui porozuměnínemá pro výklad jich.“
Za tato slova nežádáme od Vás satisfakce, po
něvadž jste je napsal sám o sobě — a nikoliv 0
nás! Že Beseda naše zachovala se dle zákona pro
ni platného, svědčí výnos al. c. 8k. okres. hejt
manství v Novém Městě n. M. pod čís. 6483 due
28. března naší Besedě zaslaný. Dále jste napsal:
„Upřímnost boje v otáskách zemědělských nesmí
znát míry trpělivosti, nesmí znát pohtického pře
osvědčení— nesmí nás třídit dle nábožow
ského smýšlení, tak jak by tomu chtěl
výbor Vaší benedy.“ Za tato lživá slovačiníme
Vás zodpovědným a žádáme příslušnou písemnou
satisfakci do 10. dabna 1909. Z výborové achůze
„Hospodář. čtenářské besedy v Čánce“, dne 1.
dubna 1909.“ Dopis tento odeslán doporučeně p.
Martalousovi dne 2 dobna 1909. — Pane Marka
louse, bylo Vaší povinností, zejména jeko učitele a
vychovatele, abyste lživé podezření vůči výbora
Besedy odvolal! Jestliže jste ukásal svoji nokra
lifikovanost ohledně nazírání na stávající zákony,
ukázal jete svojí úžasnou beztaktnost tim více,
poněvadí jste lživé podezření vůči výboru Besedy
neodvolal a ještě dovolil si jednatele Besedy ve
řejně obviňovati z demunciantství, čímé dokátal
jste, še sa nčitele a vychovatele ns tak zodpo
vědné místo se naprosto nebodíte a svým stře
Štěným a nerozvážným jednáním obrožajete v nej
větší míře existenci hospodář. školy! — Fr. Krejel.

Hěstoká spořitelna vo Vysokém
Blýtě vykasuje za měsíc červen 1909: vloženo
na knížky K 349.91505; vybráno K 251.690'84;
vloženo na běžný účet K 51.6945ó, vybráno K
156:386'57;1detatek virladůna knížky K4,600429:33,
na běžný účet koran 1,994.781'45; úbruem K
6,004:160.71; hypotečních půjček vyplaceno K
8.7000 h; splacono K 32.785'21; sůstatek bypo
tečních půjček K 3.607.62578; směnek eskom
ptováno za K 886299; splaceno K 81.6480,
zůstatek K 547.18340; do jiných ústavů vlo
ženo K 497.748 60b, vybráno K 595.701'47; zůata
tek vkladů v jiných ústavech K 1,125 687.39;
cenných papírů v zásobé za K 32,12836285; záloh
lombardních K 61800; hotovost pokladat K
16.153-94; obrat účetní a pokladní za čas od 1.
ledna 1909 do 30. června 1909 K 22,667.303-30.

Hostinné. (Sv.biřmování.) Dne 12. června
po 5.hod.odpoledne přibyl do našeho města Jeho
Excellence nojdp. biskup královéhra .ecký dr. Jos.
Doubrava, aby ve zdejším vikariáté adílel věřícím
svátost sv. biřmování. V prvoí řadé byla to naše
mládež a c. k, gymnasium, tvořící svorně špalir.
Nejdp. biskupa avítal vdp. děkan Václav Horák ;
nato předstoapila čákuě Valerie Lamertová, aby
pozdravila velepastýře jménem věech fáků 6 žá
kyň. C. k. úřednictvo představeno. Nato ubíral se
velepastýř špalirem do chrámu Páně, čehosje
všechny. Jako dobrý pastýř, ve jménu Páně
přišel, lásko přínáší a o lásku také prot —
pravil v promlavě ke všem shromážděným. A st
jisté táto lásky také došel. Kudy 8e ubíral, vy
bledáva! maličké, které matky na rakou nosily,
aby jim pošebaal; nikobo nepomíjel, hotov sko$
dým otcovaká slova promluviti. elepastýt získal
sa krátkého pobyta ršechne erdce. Kostel, alico
se plnily, kdykoliv nejdp. biskup 86objevil. Krásné
to byly chvíle, které tak hned norymisí a všichni
si přejí: OBože, sachovej našeho milého pastýře,
aby aspoň ještě jednou k nám savital. Bit movanců
všech bylo 1816..

esnamml ve prospéch
noře a č nabotieě. (Pokračování).".



Engelbert Starý, děkan r Rovníi K 10, vdp.
Karel Kotrbelec, farář v. v.
vet. p. Karel Adamec, hodinář v Čáslavi
osada Geršteín (okres Něm. Brod) K 50
Josef Prokop, Hěský poslamoc v Jasené K 10—,
Něm. Brod, sbírka kostelní K 8806, Skuhrov u
Habrů, sbírka kostelní K 17-—, vadp. P. G. A.
Dvořák, převor na Strahově K 10-—, důst. farní
úřad v Práčově K 3-—, vadp. V. N. děkan v D. K.
K 10-—, et. p. Jan Zadina, čtvrtník v Čacbotín
K 10—, c p. Václav Juliš, krejčí v Čachotíně
K 8—, dp. Karei Jirka, katecheta v OpočněK 20—,
vet. al. J. Mrázová v Tarnově K 2—, p. t p.
Eduard Sponner v České Třebové K 6—, p. t. p.
A. N, v Chradimi III. K 5'—, p. t. p. Jílek v Mi
kulovicích K 1'—. Dohromady K 20912, z minu
lého týdou K 48484, celkem tedy K 69396. —
Všem šlechotným p. t. pp. dobrodincům vděčné:
„Zaplst Bůh“ mnobonásobaě! Farní úřad v Ča
chotíně, dne 6. července 1909.

Různé zprávy.

„OBNOVU« V PRAZE
dostatilse vkmíhkupecivíp.FrantiškaHovorky
oŽitné ulici a vprodeji novin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Sbírka vo prospěch českých beho
olužob ve Vídmi koná 50 v kostelích králové
hradecké diecése v neděli dne 11. t.m. Vzhledem
k tomu, že v macešské Vídni stojí české služby
Boží spolek sv. Methoděje na9000 K aže na za
koupení kostela a kláštera, jenž by výhradně
Čechům sloužil, nedostává se dosud 236.000 K, dle
možnosti přispěj každý oa duchovní e národní zá
chranu svých vlastních rodáků, kteří zato budou
povědy vdečni.

Proč agrární llsty štvou prot) cír
kovmím velkostatkům $ Poněvadě+poslední
době musili dáti do podmínek pronájmů, že sedláci
kavalíři nájemci církevních polnoatí, nebudou žádat
od podnájemníků, chudých domkářů, většího ná
jemného, než sami platí. Na mnobých místech
totiž mělí církev. stacky pronajaty za 20—26 K
za měřicí a po domkářích šádali 40—60 K; po
spůsobu židovekých lichrářů. Nyní tedy vybuchuje
jejich hněv!

Y Americe vášnest k jazyku čes
kému, v Chebu opovržení. DlesprávyHlasu
Národa « Prostějova česká smlouva trhová byla
+Americe Česky legalisována jek následuje: New
York, město a stát. Okres New-York. Já níže po
depsaný, stáině povolaný notář pro okres New
York timtopotvrzuji, že slečna Františka Novotná
jest mně snáma dle jména, stava a obydlí, co 0
soba v tomto spisu amíněná, a přísežně přede
masou dotyrdila, že s obsahem této smlozvy sou
hlasí a přede mnou tuto smlouva též podepsala.
Na důkaz toho připojuji avůj vlastnoruční podpis
a úřední pečeť. Dáno v New-Yorku dos 6. května
1909. Seidemann m. p., notář. — V Chebu by ai
notář něco podobného nedovolil, tam považují jazyk
český sa móně cenný, zato ve svobodné Americe,
vážíce si jazyka cizích národů, projevují se kuj
torně vyspělejšími než Němai.

Kultura Němců dolnerakonských.
Minulou neděli po založení české záložny v dolnc
rakouské obci Cábnově, kde jest silná česká men
šine, byli vracející se do Vídně češlí účastníci
schůze, v níž záložna sřízena, v sousední obci
Havranohraaě přepadení, při Čeměv nastalé krvavé
feži bylo několik osob velmi vášně raněno, mezi
nimi redaktor Janča utršil přes 30 krvavých ran.
Němci svou zběsilostí nikterak nepoškodili české
enahy, naopak je posílili. Tak se projevuje nená
vist německá. Ale všeho do času|

Kam by so měli čeští lidé stěhovat.
Když už to přísloví „Všude dobře, doma nejlépe“
neplatí pro maoché naše semědělce, řemeslníky,
dělníky atd., kteří proto hledají lepší domov sa
mořem v Americe, prospělo by jistě na moohé
strany, aby směr cesty takovýchto nespokojenců
nebo podnikavců obrátil se vbližší cisínu, odkudž

pa Am.rice jest du vlasti pouse „na skok.“Dolních a Hor. Rakousích jest ož bojně Čechů,
kde by se i další mobli ucbytiti a posíliti český
šovel, jehož vzrůst ndává i sama úřední statistika.
Není ani jediného politického okresu v Dolních
Rakonsich, vněmž by úřední statistika novykaso
vala českého živlo. VeVídni napočítáno přes 100.000
Čechů, v celých Dol Rakousích přes 182000; ve
skutečnosti jest tu Čechů třikrát tolik. Nejvíce
Čechů žije v hejtmanství mistelbadském. můdling
akém, omuntském, vcosteckém, bývalém Aoridadorí
ském a kornenburakém. — V hejtmanství mistelbaš
ském je127 obcí, a s těch v 65 obcích mají Češi
silné menšioy, v některých pak dokonce větiiny,
a tu dle úřední statistiky. České většiny musila

ední statistika zaznamenat: v Poštorné (3118
ech a 221 Němců), v Cborvátské Nové Vsi

(1152 Čechů a 74 Němců), v Lohovci (090 Čechů
a BNěmců). Velké české menšiny dle úřední sta
uathy jacu v Cahnvvě, v ch Kratéob, Havrasobraděs Pernitále.Ve všakvtěchto
obolob jsou Češi ve většině! V hejtmanství mód

Hagském je 41obcí, a z těch v28 jsou české
menšiny, a to silné. Tak ve Vídeňské Nové Vsi
e 1181 Čechů a 1855 Němců, ve Vůnendorfé 693

ů, v Modlinga 580 ů, v Grammatneusiedlu
480 Čechů std. — V bejtmanetrí omuntském jest
101 oboo, ae s těch vodá jsou české většiny. VNě

Beckén napočítáno je 576 Čechů a 99 Němců, vevarcbachu 512 Čechů a 219 Němců, vRabšachách
1002Češi a 1003 Němci, ve Wielandsu 1016Čechů
a 1661 Němců, v Tannenbrachu 160 Čechů a 196
Němců, atd. — V hejtmanství mosteckém je 61
obeí, z nichž 35 má české menšiny a 1 obec má
českou většina: Henneradorf 483 Čechů a 469
Němců, Oberlas 470 Čechů, Leopoldadorf 379
Čechů atd. Obce bývalého hejtmanství Auridadorf
ského, poněvadě Fioridadorf připojil ee k Vídni,
byly přiděleny sousedním hejtmanstvím. Z 82 obeí
v 63 jsou české menšioy. Na př. v Lassee 253
Čechů a 803 Němci, v Unter-Siebenbrannu 241
Čechů a 413 Němců, v Esslinga 185 Čechu a287
Němců, Rutsendortě 76 Čechů a 146 Němců atd.
Tyto okresy jsou českým živlem velmi silně pro
míchány, ale i vostatních je mnohoČechů. Vyjme
Vídeň a města se samostatným etatatem je v Dol.
Rakousích 1606 obcí, a z těch v 614 jsou české
menšiny, někde i většiny. — Půdou pro českou
podnikavost jsou také Bosna a Hercegovins, kde
jest mnoho útednictva, důstojnictva i vojska Čes
kého, ale není tam závodů, které by jim obstará
valy potřeby. Není tam slušných hostinců, není
cukrářů, krejčích, zámečníků a různých řemesiníků.
To vše mohli by obstarati naši lidé a dobře by
při tom pochodili. To vše uznávají Němci a proto
se brnou honfaé do Bosny a Hercegoviny i 8e
svým kapitálem, 8 nímž i uherští šidé asilojí 0
vládnout tyto země, zatím co naši lidé ženou 8e
slepě v dáloou Ameriku.
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Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Turistické košile a půlvesty. —

Prádlo —Deštníky. — Šačrovačky.

Přípravy pro švadleny a krojší.

Kučžské kolárky a náprsonky,
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nika dra Frt. Reyla „Úkolysoci
úlní politiky“ těší se pro svoji důležitost a
velmi promyšlené zpracování zasloušeně veliké
pozornosti ©Dno 3. t. m. nepsal „Čech“: Sociální
praxe katolické strany sice ve znatelných rysech
se uplatňuje, ale ještě mnoho schází, čeho dlužno
dohácěti, abychom byli jakž takž nepokojeni. The
oretická průprava byla dosti nejasná a kolísavá.
Zmítali jsme se dlouho v množství drobných brožarek
a pojednání, ukluzajících taktka mezi prsty, a na
drahé straně máme kniby značného obsahu, které
právě objemností zastrašují toho, jemuž běží o
poučení soustředěné s nikoliv o kathedrorou uče
nost. Sám, přiznávám se, Četl a studoval jsem
mnoho věrí v tomto oboru, sle právě proto, že se
tak dělo tu drobnostmi, onde zane širokými roz
klady. nemám všude žádoucí jistoty. Nepříjemně
tísni člověka, jestliže nestojí na pevné půdě tam,
kde má býti jako doma. a kde nutoy jsou přesná
vyhraněné pojmy s ú«oly. Co to stojí tápání, c:
zkoušek a rozběhů, nešli pa pravon cestu uhodí

pracovník,ha vydal se bez vůdce vzdělávatpole sociální. Ovšempostupem doby za apjatého
pohledu a pozorování dostaví 8e praxe, ale moblo
býti vykonáno mnoho jiné užitečné práce, kdyby
bned zpočátku pracovník byl měl správaý a apo
lehlivý kompas, ukazající, kde a jak čeho se chá
pati a blišší úkoly od vzdálenějších rostřidovati.
Jestliže kde jest odůvodněna zásada: „Nemůže
býti praze bez theorie“, jest to právě tady. Dne,
kdy dolóhají úkoly rozšířené pastorace na koěse
čím dále živěji, důležito jest, aby kněžetvo, ze
jména mladší, nevydávalo 6e na plavba slodí bez
vesla. Intensivaě cítila se potřeba instraktivaí
knihy, jež by v harmonickém, účelném celku po
skytovala theorii a praxi zároveň. Splnění této
tažby dostalo se naším pracovníkům v koise dra.
Reyla, ješ má nadpis: „Ukoly sociální politiky.“
Kniha obsahorě splňuje, co názov napovídá, a
ohvalítebnou předností její jest, še, nebromadíc
látky příliš mnobo a neuspokojujíc se pouhými
alomky, shrnula jasné a přehledně všecko, čeho
intelligentníma knězi a křesťaneko-sociálníma pra
covníku vědět jest potřebí, aby bral se povnou
cestou bez pochyb a kolísání. Důrasně poděkrtují,
že kmika vyniká jasnými pojmy, coš jest nemalého
významu a ohledem k toma, že soclálol otázka,
tak přetřásanáans všechnymoštéi nemožné
poměry vatakoraná, namnoze požad mezí urělté
vyjetedna- amiv-myslitěch,kdož-z-jakébeloliv

důvodu jsou povoláni, aby zdárného jejího řešení
čianě ne sáčastňovalí, Autor hinbokým rozhledem
obsáhl aociální litoratoru a jistou rokoa ahustil
směrodatné myšlenky, takže jednotlivé kapitoly
jsou pevnými, nutnými celky, které theorsticky i
prakticky, jak již jsem podotkl, vystihují v pod
statných rysech všechno, co osociální otázce mlu
vili dosud učenci a 00 podává rodný život sám.
Knihy takové dosnd jeme neměli, proto beze fráze
možno říci, že vyplolla mezeru, která tu uvědo
měle, jiady neuvědoměle byla pociťována. Z obsahu
jejího budou derpati nejen řečníci ke svým před
náškám a kazatelé ko svým kásaním, ale hlavně
pracovníci budou míti v knizo spolehlivého rádce
avůdce, po kterém se dlouho oblíželi, Řekl bych,
že jest to kniha soustředěně ecergická a jest si
přáti, aby všechen ten užitek, jeji myšlenkové na
značuje a napovídá, přelóval se vo vydatné činy
práce sociální. Na konec neříkám. že by neměls
scházeti vknihovně žádného českého kněze, nýbrž
přímo vyzývám a tvrdím, že tam scházeti nesmí.“
— IUveřejňujíce tento významný, odborný po
sudek Reylovy knihy „Ukoly sociální politiky“,
podotýkáme, že epis ten jest vydán v obmozeném
počtu výtisků, tak že ho na ukázkou nezasíláme.
Kdo jej choe obdržeti, nechť ai jej laskavě objedná
Bém. Nutao si pospíšiti, ježto dle dosavadních ča
elých objednávek lze souditi, že v měmíci bude
náklad té kniby zcela rozebrán.

Všeedborové Ndrušení křest. děl
mletva, jehož ústředí jest v Hradci Králové, za
měsíc čerron vydalo na podpory v nemoci 114346
K, v nezaměstnanosti 190.58 K, atěhovací podpora
4650 K, stávková DK, mimořádná 10 K, pohřebné
20 K. Celkem za měsíc červen vydáno na podpory
136564 K. Nových členů přijato 165. Čísla tato

která proto zasluhuje vší pozorností.
Sv. Otec v automobilu. Sv.Otecdosta/,

jak známo, darem od amerických katolíků nádherný
automobil. Minalé dny došel automobil do Vati
kánu a sv. Otec ihned podnikl ba něm vyjíž dku
s kardinálem Merry de Val po vatikánských sa
dech. Kdyš opoaštél av. Otec park, pravil dle listu
„Agencia Libera“ k řidiči: „Praví se, že papež
je nepřítelem pokroku. To není pravda © Papež
pokračuje 8 duchem časn. Dnes je to automobil,
sítrs třeba aeroplan.“

Selská Stráž (neklerikální!)píše: „Morav.
venkov“ sděluje: „Předsedou výkon. výboro strany
agrární na Moravé stane ae dle věeho poal. Fr.
Staněk ze Želetavy,nestane-lise sa větremve Vidni
nějaká dohoda, zprostředkovaná J. E. K. Práškem,
výtečným diplomatem, který už nejednou zhoubně
do morsvských záležitostí aasáhl a který i dnes
bude hledět p. Vacu zuby nebty udržet. Jen že
moravské rolnictvo jeho diplomatickým kumštům
už nevěří.“ „Selské Stráž“ dodává: A bude mo
ravské rolajetvo věřit diplomatickým komštům
posl. Staňka?

Obchod s děvěnty vo východní Asti.
„Ženské listy“ v č. 7. píší: Ve všech kalturních
státech Evropy věnují pozornost, a kde mofno,
potlačují, jak soukromníci, tak i stát obchodování
8 děvčaty, zato ale na dalném východé bují tento
slořád posud v nejlepším květu. Vůsk nikde se
tento slořád takon měrou neprovádí, jako ve vý
chodní Asii, a nikým více, nežli tak vychvalora
nými Japonci! Číňané prodávají též své dcery a
ženy, leč pouse ve vlastní zemi a jem domorod
cům, oikdy cizincům! Japonci váak zpravidla pro
dávají každému, kdo platí. domácím i cisím —
nejraději ale cizincům, neboť ti platí nejlépe. Na
Havajských ostrovech bylo prý prodáno přes20 000
Japonek, vsererní Číně méně. Věsk přece najdeme
i v soverní Číné asi 10000 Japonek, které svými
doma prodány a vyvešeny byly, aby nikdy, nikdy
jiš avoji krásnou, květuplnou vlast nespatřilyI

Židé v Rusku. V mioisteratra vyučování
v Petrohradě konala se konference za účasti všech
sekčaích šefů. Bylo na ní koostatováno, že všechny
vyšší školy jsou přeplněny židy. Proto bylo usne
seno, přijímati židovské žáky ve úkoloím roce
1909—10 jen v míře obmezené a sice v tomto
poměro: V blavaích méstech 3%/,, vprovinoli6%,
a v městech, v nichá je povoleno židům aldleti,
10"/, s celého počtu nové přijatých táků.

Náredohospodářské věci. Dané přímé:
vynesou v Makouska ročně 325,562000 K a sice
daň posemková 63 mil. K, činžovní 102 mil. K,
živnostal 92 mil. K, důchodková 9 mil. K, osobaí.
daů z příjmu 61 mil. K. Daně nepřímé nesou
996 mil. K, celní 130 mil. K, potravní 856 mil. K,
tabák 244 mil. K, kolky 55 mil. K, právní po
platky 109 mil. K, daň szjísdních lístků 18 mil.
K, loterie 30 mil. K. — Roční spotřeba dřova při
výrobě šelesničních pražců činí 603000 m" suro

mil, K ročaš a ještě to nestačí, finanční ministr
žádá saora 100 mil. a chce zavésti nové dazé.
a piva a líbu, « tarifů šeles. tantiem, s osobní
daně. — Na nové lodi ve Francii čádá mín. námoř.
B.000 mil. fr. splatných v 10 lotech. — Číenem
státní šelezniční rady jmenován posl. Šilioger.

Nová rakouská válečný loď „Bi
decký“ spuštěna dne 3. t. m. r Terstu námoře.
Mobatsé toto lodní těleso sonsttoďaje -vsobě vás
cokpokrok starabní lodní techaiky z poledních



dob. Hlavní rozměry nynějšího lodního tělesu zbu
dovaného z tuhé Siemens-Martinovy oceli a to z
materiálu téměř výhradně domácího původu, po
cházejícího jak z rakouských, tak s aherských
oceláren a železáren, jsou: délka v konstrukční
vodní čáře 137-37 m., největší šířka konstrukční
vodní čáry 24.5 m., střední ponor 87 m. Veškerý
paacířový material representuje vábu 307 tun. K
pobonu lodi slouží dva kolmé čtyřválcové stroje
8 třístupňovou expansí. Oba stroje representují
při 133 téměř obrátkách za minutu asi 20.000
koňských sil a budou dodávati při tom lodi rych
lost 20 5 námořních mil za hodinu. Kotelna skládá
se 3 12 kotlů typu Jarrov. Zvláště nápadný jest
rosdíl mezi nynějším vyzbrojením lodi „Radecký“
a mezi výzbrojí bývalých fregat „Radecký“ a „Er.
Radecký“. Kdešto fregata „Radecký“ byla vyzbro
jens jen 15 kusy 1ócentimetrových děl, 7 mi
traillensami, dále dvěma lebkými děly a dvěma
přístroji k vypouštění torpéd, a kdežto druhá fre
gata „Hrabě Radecký“ měla sotva 4 kusy 60libe
rek, 24 kusů 30liberek a 3 kusy 2dliberek, skládá
se výzbroj oové bitevní lodi „Radecký“, vy
robená bez výjimky doma, ze 4 kusů děl 30. ócm,
z 8 kusů 24cm děl L45, 20 kusů 10cm děl L/50,
6 kosů 7em děl L/55 a dvou kusů 8mm mitrail
lens, jakož i ze tří přístrojů na vystřelování tor
péd. Podotknouti dlužno ještě, že patronové obaly,
jichž užívá se při těchto 30.6cm dělech (délka
1425 mm) jsou největším dosud vyrobeným a v
praxi užívaným druhem tohoto obalu. Kromě
evrchu zmíněných děl obdrží loď ještě dvě 7cm
děla L/18, jichž bude se užívati při vyloďovacích
operacích. Elektrické zařízení této lodi jest napá
jeno 5 dynamoastroji, jež uvádějí v pohyb těžká
děla, umožňují dopravu střeliva ke všem lodím,
doprava osob, jež pohánějí sterilisatory, ventila
tory atd. a slouží též osvětlování vnitřních míst
ností (1300 žárovek), zevních místností a k olá
pění místností obytných. Posádka lodi bude sklá
dati se z 1816 mužů.

Pracovní komise odborů „Zemské
edmoty soukromých úředníků v krá
ovatví Českém“ v severmích Čechách,

sídlem v Jaroměři za součinnosti odbora v Hro
nově n. M. pořádá pod protektorátem sl. městské
rady v Hronově n. M. v neděli, dne 1. srpna£.r.
o půl 2. hod. odpol. sjezd soukrom. úfednictva
v Hronově n. M. ve dvoraně hotelu „U mostu“.
Na programu: „Pensijní pojišťování soukromého
úřednictva“. Referent p. F. Hašourek. „Veřejno
právní poměry soukromého úřednictva“. Referent
kollega Arnalf Kochlěfřel. Kollegové! ©Ukolem
ejezda jest informovati Vás o podstatě pensijního
zákona, o jeho významu s hlediska všeobecného i
národního, o novelle připravované, o pojištění ná
hradním, a o výhodě pojištění v naší Zem. úřa
dovně. Dále bude pojednáno o dů'ežitých otázkách
stavovských, k jichž vyřízení musí býti v nejbližší
badoucnosti postupně přikrcčeno. Sjezd má ko
nečné také vyburcovati vědomí stavovské solida
rity a nutnosti organisace n těch, kteří dosud
stojí mimo naše řady. Jest tudíž povinností Vás
všech, přečetnou účastí na sjezdu k plnění tak
záslužných úkolů přispěti. Proto všichni, v neděli
dne 1. erpoa 1909 na sjezd do Hronova n. M.
Dotasy atd. přijímá a vyřizuje jednatel pracovní
komise severočeské kol. Arnulf Kochloffel v Ja
roměti, nebo odbor v Hronově n. M.

Českým svépomecným nikem
jest stavba sanatoria pro tuberkalosaf na Pleši u
Dobříše. Čechové nemají bohužel takového ústavu,
Němci u nás v Čecbách mají tři sanatoria, v říši
německé je jich přes 70 v činnosti a stále se
rozšiřojí! Netteba již výkladu, jak krajně již nutno
Jest postavení několika českých sanatorií! Zatím
stavěti se bude první uprostřed lesů a na stavební
fond sbání spolek peníze mravenčí pílí. Poslední
slavnost v Praze ve prospěch stavby vypesla skoro
50 tisíc koran. Nyní spolek apeluje na dobré
erdce žen a mužů českých a žádá pouze korunu
za los věcné loterie se skvostnými výhrami sa
100.000 koraun!| Kupte los české loterie 1 nej
bližší prodejně nebo pošlete obnos epoleóně 8 ji
mými do kanceláře loterie v Praze, Ferdinandova
tř. 339, která ochotně zakázko vyřídí. Zajisté přes
to, že stále a stále sbírky u nás se pořádají,
zbude nám tato korana ve prospěch „Loterie mi
losrdenetví“, která pro dobro celého národa jest
atízena. Neboť potlačiti nepřítele, který ročně babí
desetitisíce Čechů, jest zájmem celého národa!

České divizy, které chtějí do Vídněna
jakoukoliv službu neb do kanceláře, hoši, kteří
chtějí do včení tamtéž, nechť » celou důvěrou
obrátí se na jediný, ryze Český a dobročinný
„Český spolek pro opatřování stužeb“ ve Vídni,
IX., Pramerg. 12. Každému opatří se místo úplně
sdarma, k úhradě poštovného nutno přilošiti 2
oošt. známky. Spolek po 14 roků již poctivě 6e
stará o Českého učně ve Vídni, vydržuje I. českou
učednickou útalna a chce nyní i tisícům českých
dívek býti záštitou ve dvoumilionové Vídni. Pod
porujte spolek tento 00 nejvíce, neb pracnjete tím
co nejlépe k národní sácbrané české menšiny ve
Vídni! Učiňje sbírku, neb pořádejte zábavu ve
prospěch tak důlešité věci! Spolek tento nesbytně
potřebuje snačnějšího obsosu k najmotí a sařízení
nových místností, ell a j. v. Dopište si o výroční

S m o DĚ, zašlese Vámvyplaceněaarma! Adresojte jen česky, vůsk zřetelné!

JUDr. Ju). Nejedlý, pražský advokát,
který vposledních letech na četných schůzích vy
stupoval na obranu nerozlučitelnosti stavu manžel
ského, semřel tento týden. Čest budiž neohrože
nému zastanci zájmů katolických.

Tržní zprávy.
VHradoi Králové, dne3. července1909 1 bl

pisnice K 2800 —0000, šita K 16-20— 16-40, ječene
ne K 13:30—00—, prosa K 00-00—00'00, vikve K 16:00
až 18:00, hrachu K 2800—32*00, ovsa K 11-30—11-80,
dočky K 26-00—32'00, jahal K 24:00—38'00, krap K
26 00—28'00, bramborů starých K 480—65-60, nových
K 11'20—1860, jetel. semene červeného K 00:0—00'00
1 bl. jetelového semínka bílého K 0000—00000,
máku K 84:00—40'00, Inda. semene K 00:00—00'00, 100
kg žitných otrub K 16:00—00"00, 100 kg pšeničných
otrub 16-00—00'00, 1 kg másla čerstvého K 308
aš 2-72, 1 kg másla převařeného K 0-00 — 0000,
1kg sádla vepřového K 2:00—000, 1 kg tvarohu

aš 000, 1 kopa petržele K0:00—0:00, 1 kopa kapusty
K 4:00—6-00, 1 g oibule K 28:0—90-00, 1kopa drobné
seleninyK 1:0—180, 1 kopa otýpek mrkve K 1:00—1-80,

kopa okurek +0—'0, 1košík třešní K 0:80—1-80, —Na týd.
trh v Hradci Králové dne 8. červnce 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 46 hoktol., žita
144, ječmene 6, ovsa 168, prosa 1, vikve 0, hra
chu 0, dočky 00, krup 0, jahel 00, jetel. semínka
0, lněného semene 00, máku 4. — 2) Zeleniny:

10 g, okurek 11 kop, salátu 00 kop, mrkve 55 kopotýpek,
brambor 51 hl, selí 00 kop, drobné zeleniny 120 kop.
— 8) Ovoce: | třešní 246 hl, hrašek 00 hl, švestek
VO beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů 6 kusů,
podavinčat 542 kusů, kůslat 0 kusů.

Pozor! | Zbytky!
12 m damašku růž., modr. neb červ.

prouha s bílou ©. . . . . . K 960
20 m zefíru košilového K 8—
30m „ Batového . ..... K 12—
40 m „| různě sdružených. K 16—

jedině náchodské výrobky, vybrané vzory, dobrá
jakost. Velikost zásilek dle přání, poštou proti

dobírce zasílá

Hyhlík a Souček,
vývozní dům v Náchodě.

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.kerJózef
kórát 15 =. — Praka,
Ferdinandova tř. 48. —

Wdeů=VII.,Mariahilferstz.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+ovolujesi dopo
ručšti veškeré kostelní nádoby o
nášinía to: momstrance,kalichy,

svícny, , ce, kropen
atd. o o A , 'předy i
církevním vyhovojící. Staré před
měty opravuje v původní intenci: a
v ohni zlatía stříbříneboproti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez sávsznosti koupé.
Vše se posílá posvěcené. Prdes ruční.

Shled veškorýchslatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů
madenek, kříšků , náramků atd. 3 Metářeké

Ň , jídelní náčiníze stříbra pravého
i čínakého vědy na akladě.

Steré slato, úříbro a drahobamybupuje sa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paclě a cisolour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
ravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

P hlášený Zaludeční likér pod názvem

i Aměrsde ondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,fzí

A. J. Andres v Ústi n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognacu, srčmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

0] a
Oj=

Ů

Ponoionál UNSTŮNOK
v České Skalici.

Obsahoje německou osmitřídní školu
s právem veřejnosti.

Chovaoky mohoo se též vzdělati v ja
zyce českém, francouzském a anglickém;
mimo to cvičiti se mohou v malbě,
v budbě, nčiti se vésti domácnost a vše
likým ženským pracím,i vaření,žehlení

a přípravě prádla.
Ústav má krásnou polohu u vyhovuje

všem požadavkům.
Měsíční plat jest nejvýš mírný.

Za hudbo platí se zvlášť.
Školní rok počiná 15. září b. r.

Představené.
aa" něm

>

j|Gesesesa =.

J0S. SOUDILA
o závod řezbářský av Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářekých, jako jsou: rámy k obrazům,

oltářní pultíky, podstavce pod sochy,jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářskýspada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

OW*>Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení zamír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

r s
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profagady
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ZemskývýborkrálovstvíČeského zadá O) operateura fy. c. a k. dvorní atelier J. F. Langhans Wah

ofertním řízením na dobu od 1. ledna do +5 ko m
. < buď osobně neb písemně soustrast svou nám projevili a tím náš nezměrný ty

81. prosince 1910různé potřeby pro zemské B
ústavy totiž: porodinec a nalozinoc, ústav 0) bol zmírniti se snažili, vyslovojeme své (a. PN SEK
pro choromyslnéa donucovacípracovnu 3 M . - s

v Praze,ústavyprochoromyslné«Bohni- 0 nejsrdečnější diky. oaKosmonosích, Dobřanech, Horních o> o

Beekonieteh aOpořanech,jnak pra- sA Zvláštěděkujemep. cís. radovi J. F. Laoghansoviza šlechetný jeho « R
covnu v Pardubicích a polepšovay v Opa- oso dar, p. Dr. Ot. Klumparovi za obětavé léčení při dloubotrvající nemoci, v

tovicích n. L. a Králítách. 56 všem dárcům krásných věnců a těm, již našeho drahého na poslední cestě O

Ofertním řízením tímto se budou za- B doprovodili. > a
dávati dodávkysukna, zboží lněného,bar- Z Jménem příbuzných: n
chánu, kartonnu a jiných tkanin, dálo K m 0
houní, barchánuvoskovaného,podložek|| kg Pavla Rosenkranzová, T
pryžovaných,nití, bavlnyk pletení,různých| | SG roz. Bubnova, chct. ZS
tkanie, vaty bavlněné, výrobků provaz- M Na
nických,potřebčalounických,výrobkůvos-|| bS|-,- a |
kářskýcha mydlářských,kůže, petroleje, E ) ka P da
olejůrůznýchdrahů,lihu,Brunsovyvaty O 5 s E : 7 ——= D4,

Potřebytyto,jakožijichdruhAjakost L 7 iti 77 - Přijmu zr učr éhojsou podrobně udány ve zvláštním výkaze Po n
potřeby(pol.4 až99,pak101),vekterém o81 ima.ce | jV 7 /
přibližné množství celoroční potřeby každého ň . Y |

B cn do důvěrných schůzí T6J6py$ r ) yl 0Dotčenývýkaz, jakoži ustanovenízem- dle $ 2. shromažďov. zákona
ského výboru ze dne 5. července 1907 čís. ze dme 15. listopadu r. 1867 ' nebo mladíka povyučení.

-73.360 týkající se zadání dodávek hrnot aa dostati «ze levně " | po vy
- Jan Michálek, Hradec Králové,

seminář.
pro ústavy zemské vůbec potřebných a obsa- , 2 ,
ující též základní podmínky, kterýmž Ú| y Býskgpské knihtiskárné v Hradci Králové,
každý dodavatel z předu podrobiti se musí,
jsou vyloženy k volnému nahlédnutí v ob- Ga B
vyklých hodinách úředních v podacím pro
tokolu výboru zemského království Českého
a úředních místnostech ředitelství (správy)
každého z řečených ústavů a byly zároveň
dodány všem obchodním a průmyslovým
komorám v království Českém.

O dodávku kterýchkoliv předmětů, o
něž jde, ucházeti se mohou též družstva
menších živnostníků, zejména těch, kteří dle
řádu živnostenského k výrobějsou oprávněni.

Díkůvzdání.
Za láskyplné, četné důkazy upřímného a srdečného účastenství, kterých

se mi dostalo při pohřbu mého dobrého a nezapomenotelného msnžela,

Každému oferentu pak zůstaveno jest
právo ucházeti se o dodávky pro jistý ústav
anebo pro více ústavů, po případě pro
ústavy všechny, jest mu však spokojiti se
také s tím, svěří-li se mu dodávky, o něž
se ucházel, jen částečně.

k ofertám nutno použíti blanketů k ú
čelu tomu zvláště vydaných, jež v podacím
protokole zemského výboru, jakož i u řidi
telství (správy) každého ze jmenovaných
ústavů v úředních hodinách bezplatně
obdržeti lze.

Potřebná vadia buďtež složena u král.
české zemské pokladny v Praze. Oferty pak
řádně vyhotovené a potřebnými průkazy 8
vzorky, které se nevracejí, opatřenébuďtež

dánydo 28.červenceI909 (12.bod.po
) v podacím protokole zemského vý

boru království Českého.

Na potraviny, slámu a dříví bude vy
psáno veřejné ofertní řízení v měsíci srpnu
1909, kteréž opět zvláštní vyhláškou v ča
sopisech bude oznámeno.

-Jana Nováka,
měšťana a obchodníka v Ronově n. D,

bb
in

vzdávám všem z toho rozbolestněného srdce díky nejvřelejší!
V prvé řadě děkaji veledůst. pana Františku Kašťákovi, faráři, který

vedl kondakt, dojemnou a útěchy plnou řečí nad hrobem v pravdě potěšil
moji eklesloo duši. Potom důst. p. Karlu Blábovi, katechetovi a důst. p.
Martinu Kloodovi, kaplanu.

Dále vzdávám díky slavné městeké radě a zastupitelstvu, slavné
administraci velkostatku sa účast, slavné aprácě školy v Rono1ě n. D.,
která se slavným sborem učitelským a dítkami prokázala našemu drahéma
poslední poctu. Nemenší díky moje patří všem p. t. ctěným spolkům:
katolickému spolku „Rovnost“, jebož byl zesnulý místopředsedou, sbora
dobrovolných hasičů, živoostenskéma obchodnímu spolku, vojenským
vysloažilcům, jakož i sdružení katolické mládeže osady Ronova u. D.

Stejné děkuji p. Emannelovi Calkovi, řediteli kůra. Taktéž děkoji
p. Antonína Pátkovi za bezvadné vypravení pohřbo, Konečně platí diky
moje všem, kteří drahého zesnulého k místa věčoého klidy obětavě
vyprovodili a památku jeho tak jímavě tklivým spůsobem uctili.

Zároveň vzdávám vřelé díky dárcům překrásných věnců a kytic. Za
všechnu tu dobrotu a lásko, jejíž vrouenost nomobu ani dosti vceniti,
vzdávám všem opřímně:

Zaplať Pán Bůh.
Za sdrcenou rodina:

Antonie Nováková,
manželka.

V Renově nad Doubravou v červenci 190v.

ROKA

S
pe

[U

2

ýDC
aM p "Ac

XIYEPů

CYIYC

MáPb

VÁ

(G5)

RSAMAMÁN
PASS

LYrECY

x
kalVZ výboru zemského

království Českého.

V Praze, dne 26. června 1900.
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GM

>=PVMK

NERLAMABLA

(0868

Ý
p

NE)
AUD

OSRe)

NO

24



Doporučujeme —=—————
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Jan Horák, :soukenník iv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznámí zvlíště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s'uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosíme, malou objednávku na

zkoušku.

(mVelejemné látky na taláry.
Ú Též na splátky bez zvýšení cen!

KE6)G8) X R83 X663 XE83 X

(noiny,
fonografi

desky a válce
nejsolidnějí koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.
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Jen umělecky pracované

SOCHY: oltářeakazatelnyi 1ohrámoré
——levněMin ——

abselrest c. k. odborné dkoly sochař. a řezbář.

BOBONIL BEK V HOŘE KUTNÉ

Proč???
hdé praktičtí

než koupí celé zařízení neb jednotlivý kus

nábylku =:KODOD0E
niJ“ přímodotovárnyfirmy

AD.NOVOTNÝ4 SPOL.
w Týništi n. Orl.

o ilustr. cenník, rozpočty, vávrhby a poučení,
jak zaříditi byt nejúčelněji. “jii

Proč???
hdé rozumní

Sozuavšecen, jakost, olegancív pro
vedení, výhodné podmínky platební
1 zasílací, toto vše, zaručeno námi a

beráhonnoa věstí našeho závodu,nás objednávají.--

Proč???
lidé rozšafní

B okrot n
ovějšího, účelnějšího 

krázšísího v teatte oberu. .

Jednoduše proto,
že se jim to mnoho
násobně vyplatí.

Program
strany katolického

lidu w Čechách
89 o 2 listech dostati lze za 5 h

wBiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové."7"

Ledničky
patentní, s nedostišnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici sa K BO-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV, Skuherský, Aradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

(dleOrd.listu č. B.,str. 88
dostatilze 1kus za 8hal. —60 kusů

. sa1K
vblekupské knihtiskárně

vBraáci Králové.

C. k. místodržitelstvím konmoessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.kc
p rují se Co Nejry —

Největší agenda vnitrozemská, tak

[el zams TOUP AV PRAZE, Jindřišská ul. 1.
— Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, sa er-t! velbloudí.

íÍ Pokrývky
Da stoly a lůžka.

Župany v každé voli csti
Železný nábytek

Zbytky koberců
ra značné

snížené ceny.

Josef Špáta,
imihařství,

obchod papírem, psacími a kroslicími potřebami.
Nakladatelství

náboženských písní a místních poblednic

w EHronově nad Metují.

Vydal jsem tiskem:

Měsíční pobošnost
k mejav.Srdcím Pána Ježíše a P. Marle.

Dle Ruffera. Cena 14 hal. Váz. 32 hal.

Malé bodinky k sv. Františku Seorafinskému.
(Otisk z knihy: Pelikovaký, Duchovní život ve avětě.)

Příruční kniha pro bratry a sestry III. řádu ev. Františka,
též pro ty, kdož se pobožnosti jejich rádi aúčastňují.

Cena 10 hal.

JanVer: Vděčná vzpomínka
na zemřelé rodiče a dobrodince.

Y každém čase přiměřená, zvláště ale na místě, kde tělesné
pozůstatky odpočívají. — Cena 4 hal.

Společné
modlitby a zpěvy po službách Božích

bratrstva literátského v Hronově,

I. vydání rozebráno. — Nové, značně rozšířené vydání se
k tisku připravuje, do něhož pojaty budou zejména nej

obvyklejší písně ranní.

Modiitební kmiby s obsahem církevně schváleným
v elegantním provedení. — Ceny levné.

Pohlednice = podobiznami vynikajících katolických
mužů a spisovatelů: J. M. nejdp. Edv. Jan Nep
Brynych, MikolášKarlach, Petr Kopal, dr. Lenz
AL Dostál, Bohumil Brodský, Václav Špaček atd

Papíry kancelářské, péra,Fušky atd. Vzorya cenník

——mmPÁ8NĚ.zm
Buď od-nás pozdraven, náš Messláší (prodobu

vánoční). — Kns 2 hal.
O pěti ranáchKristaPána: Zdráv buď, Kriste, Boží

tm. Otisk z kanc. Svatojanského. — Zvláštní,
bilný nápěv na požádání sdělím. — Cena 4 bal

Andělský chlebe (k nejsv. Svátosti oltářní). Otisk
« Božánova rajského slavíčka. — Cena 2 hal.

K av. Jana Nepomuckéma:Když mile máj zavívá.Otiskz kanc. Svatojanského. — Hodí se dobře co
vložka do zpěvníku těm, kdož mají sbírku písní od
Stýbla; tam jest chybně.

Plísně k Panně Marii.

„llad pesy. háji, nad peli“. S nápěrem.— Slova:Jakub Pavelka, farář v Přibyslavicíchna Moravě.
8 volením nejd. bisk. kongistoří v Hradci Král.
a Brně.Během půl roku přes 1000 výt. rozprodáno;
důkaz, jaké oblibé se těší. — Cena 4 hal., 100 kosů
K 3-30 franko. K zásilce připojím zdarma: průvod
varban od Musila.

P. Alois Potěhník, farářv Častolovicích: Ó fllaria pře
mlestná. Kus4 hal.

Matko přesvatá, láskou bohatá. Zitalštiny.Kus2h
Was zvonu luzný vrozechvění, Kns 3hal.
A| zvony se rozpělyv Šas. (K májové

l pobožnosti.) na 3bal K této hodíko dobřeted
modlitba veršem: Morie, Beší Redičko,tvůj vůstenu
všdy, Matičko. Kus 2 hal.

(BNE*Uvydávánípísnísepokračuje.
Kromě zde uvede mám

daných vedených velbý výdir
Zpěvníky pro pp. vůdce poutí (předspěváky).

Kancionále s nápůvy.

O hojné objednávky prosí

vy
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní |

v Pardubicíeh,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma | ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování |

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém elohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úpltě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP“ Závod založen r. 1898. "Axr

NZ RAKA VSE SEXVÉ,
op 7
(S6y.

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační Kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostoíků, jakož i veškeré zprávy soukr omé

a“ provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.
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Ku všem přiložitostom

praktické dárky
———O28 velicelovné cenynabízí

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní zLalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou

9

|

eee jede3edee3.JeT.ee

Litanii
knejsv. Ordci Páně

s notami
nabízíme (místo dosavadní ceny sa 100
kusů8 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Zásvětná modlitba Pasě100 kusePáně 100 kusů
za 80 b (místo za K 1%)

Biskupská knihtiskárna
u Hradol Králové.

©.-2M--2-22
U U UŮU U o ÚU

ZEZZAZINATNKACSIOZZEN.ZZODHKIULIKÁRAJHAARNCC

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, (aráře ve Yýprachtisleh)

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

výrobní závod
všuh kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

MPMO8+snění

(OdenžF0400NN

O00000000000000000000000
Nejlevnější 4 nejrrusnější

be dětské vozíkyu velkovýrobce firmy

ě Jos.Ježek,
v Hradci Králové.

(CA Žádejte cenníky.
900000000000000000000000

Mešní vina!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uberská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.
Lissánské výtečnéjakosti I. druh S0 bal,
IL drub 72 hal, Mostarské velmijemné a
silné I. druh 88 hal., II. druh 80 hzaLlitr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů

sz W HUMPOLCI, u
c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důstojné farní úřady v Cechách.

Rozšiřujte

ové úvahy!!Čas

TADLLAVÁ =
m
m
m

| studentská
a spolková

v provedení uměleckém doporu
u čuje při cenách nejpříznivějších a

J.P. Lanobans,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).=s E ————= E

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
| v Hradci Králové č. 83.
i k zhotovení veškerých ks
: stelních nádeb ze stříbra,

bronaa a jiných kovů,od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a důkladně

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

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskopskou Milostí rerido=
vány.

Mešní nádoby Jen v ohmi
slatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvécené.
Vzorky, : zpočty, nákresy £

' hotové xbuží na ukázku o

; se zašlou.
|1 Chuděím kostelům možno splácet bez přirážek.

| SRB“ ta odporučenía čestných uznání po ruce. “jij
Prosím reledástojné duchovenstvo o laskavou přízeň

" a důvárn sávoda domácímu.
. Spolkům doporučují rychlé a levné provede nb
l odznaků spolkových std.
OJ
Pozlacovače

WM*>zručného 3 o
(šea hocha do učení u

na celé zaopatření přijme

Josef Kieslich v Hradci Králové.

Skvostné dárky
i ke všem příležitostem

|

|

|

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny|.
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
HO jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

a — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

| Jan Kalis, zlatníka hodinář
| v Rychnově n. Kn.
|

Solidní obeluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.
|

Špob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
: (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

— za o až 5%
úrok a to dle výpovědď!,

98P* Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. «

rospějete,objednáte-livlněné.

u plna drn napobya ní $arnitury,vůbe
Všec no Zbožíikalcovské U firmu:



Příloha
Kulturní hlídka,

Po stopách sv. věrozvěstů Cyrilla
a Methoděje

koná po kolik let s velikým nákladem |obětavostí
cesty vldp. ThDr. František Přikryl, farář v Týně
u Lipníka na Moravě. Jako učitel posněl v nej
bližším okolí Velehradu mnohá lidová podání o
sv. bratřích soluských i mnobé památky, Jež dle
ústního vypravování lidu z dob slovanských apo
štolů pocházejí. Věnoval se po krátkém působení
ve stavu učitelském stavu docbovnímu a kdyš
professor berlínský Brůckner nekritickými svými
spisy potupil památku sv. bratří, vzplanula v bo
drém synu moravského Slovácka touha, očistit 8
osvětlit jasněji jejich působení. Proto vydává se
každoročně na cesty krajinami, jimiž sv. véro
zvěstové putovávali, sepisuje, fotografuje chrámy,
ksple a jiné památky, jež z dob Cyrillometho
dějských nám pozůstaly. Jmenovitě starodávné
nízké kumenné kříže, jež leckde jako mezníky
potomkům alažbu prokazojí, vyhledává, ježto má
je za určitou památku působení našich svatých
ratří.

Ovocem dosavadní píle neunavného badatele
jsoa dvě kniby, v nichž popsány památkyGyrillo
methodějské na Moravě a ve Slezsku, o nichž
Zíbrtův Český lid v roč. XVII. pochvalně se zmi
ňuje. Nyní pracuje spisovatel na díle III., v němž
sepsány a uchovány mají býti památky Cyrill.
methodějské z Čech. Již r. 1908. procházel nej
bližší okolí Hradce Král. a zachycoval do svého
fotografického přístroje památky u nás Be vysky
tující: křiž na cestě z Hradce Král. do Pouchova,
starodávný kříž zazděný do zdi kolem fary ve
Vosicích, studánku a sv. Klimentský kostel v Do
břenicích a jiné. Za každé upozornění na ně
kterou památku Cyrillometbodějskou (třebas koreap.
lístkem) jest vldp. Dr. Přikryl velmi vděčen, ano
prosí za ně; rovněž odebírání jeho knih vlastním
nákladem a se ztrátou vydávaných bude ma pod
porou i pobídkou k další práci, kterou po zásluze
dovedou vceniti snad teprve věky budoucí.

Jak pokročily u pokrokářů vědomosti o
husitství.

Už tak dlouho ti pánové Husu studují a c
slavují, že véru by se oa nich mohlo plným právem
žádati, aby zoali sepoň abeceda z života Husova.
Ale tu se děje s pokrokem bumbag, jaký by si
sotva dovolili šarlatáni v kterékoli druhé zemi.
„Osvěta lidu“ dne 3 Července píše: „Zapalují 80
hranice, teční se a ani při všech těch pompách se
pezardíme. Kolik našich lidí četlo jeu Husovu Pc
etilla, zná jeho život?“ Věra velice vhodná otázka
právě pro vyznavače Hajnovy. Vždyť týž tazatel
v témže článku prozrazuje ignorapci, jež 8e nedá
omluvit: ničím — a zvlaště ne u toho, kdo chce
docela jiné lidi o basitetví poučovati. Vzdychavý
ten karatel totiž sám 8 vážnou tváří vybízí: „Jen
si přečtěte důkladně listy Husovy ze žaláte a

. Poggiův zevraboý pvpis utrpení Českého kacíře,
, které líčí jako očitý uvédek.“ Tedy vzacný ctitel

Husa dosud oeví, že „pvggiovský“ pamíl:t jest
protestantským ávindlem, zrobeným v XIX, století.
Kdo, velký ctiteli Husův, do opravdy Poatila Hu
sovu přečetl, tomu vysvitne boed, jskon nešikovnou
vymyšleninoa jest jarmareční podvodoá slátanina
„Poggia“, která líčí Hosa zcela jinak, než jak 86
+ Postille jeho zásady jeví. A jestliže jate nečetl
té Postilly, aspoň jste měl tosbodně véděti, jak
novověkého podvodníka, skrývajícího Se za jméno

Poggono, odsoudil dr. Kalousek. A velemoudrýp. Hujnještě takový projev igarance pisateli beze
všebo otiskli. Jest tedy zcela oprávněna otázka pi
satelova, kolik lidí zoá Husův život. Leč pisatel
dokazaje i jinak, jak lehce se učí moderní husité
bistorii. Napsa: totiž dávno ošuntělou a odbytou
lež, že papež Jan XXIII. býval pirátem, mořským
loupežníkem a přidal o učm lež druhou, že stál
v čele koncilu. Zatím však Jan XXIII. byl kon
cilem soužen a žalářován.

A další lež! Prý Karel IV. „nasadil nepřá
tele češství na pražskou radnici, dal jim v ruce
universitu a dlouho potom musil jeho syn bo
jovati proti diktátu německých konšelů a mistrů.“
Nechť usoudí čtenářstvo samo, co by zasloužil ig
porant, který tak neomaleně barví jaený dtit
Karlův koptem! Nač jenom dr. Tadra, dr. Ka
lousek, Tomek a jiní po nejpečlivějším studia při
peali pádné doklady, jak pravé za Karla IV. města
poněmčená 8e počešťovala? Nemá znáti aspoň
průměrně vzdělaný Čech Karlovy výnosy, jimiž
čeština měla nabýti v městech (i poněmčených)

* předního práva? Pokrokář ovšem takových věcí
Stadovati nemusí. Jemu stačí vyslechnouti několik
frází různých synů Heliových a má vědomostí
k erému účelu dost a dost. To by už také „Osvěta
lidu“ mobla věděti, proč z počátku Karel! IV. přo
nechal mimočeským národům (mezi nimiž byli i
Poláci) blasy tři. Vždyť přece Otec vlasti sám
řikal, še na ugiversité budou Čechové „pány a
dědici“. Za Vátlava bylo na zrale uvátený pláa

Karlův poukazováno. Zato však Václav svojí ne

tečností promeškal v národnostním díle Karlově
tolik, že místo přirozeného vývoje musilo dojíti
k silným národnostním třenicím.

„Takovým a jiným podobným způsobem od
važuje se tedy ještě nyní „Osvěta lidu“ útočiti
na zdravý lidský rosam; věru jest k tomu potřebí
hodně karáže v době, kdy i naši protivníci začí
nejí po nezdařených romantických rozbězích opa
kovati po katolících ty pravdy, které jsme již
dávno přesně odůvodnili,

Prý bychom asi napřed měli přečísti slova
Palackého o Hasovi, než po něm hodíme kame
nem. — Učený muži, kdo hází z našich řad ne
spravedlivým kamenem po Husovi? My líčíme Husa
tak, jakým byl skutečně; nespiláme mu, jako 8pí
lají nám dvořané syna Holiova. Nejbůře Husa
kameoují pokrokářšíí fanatikové, poněvadž se drze
pošklebují jeho nejvyšším ideálům, protože surovým
poaměchem provázejí jeho hlavaí zásady.

A ten ignorant odvažuje se ještě napsati:
„Kdyby učitel uč:l třeba o Husovi puctivě a prav
divě, byl by denancován.“ My zase pravíme tolik:
„Kdyby učitel vykládal dobu husitekou 8 takovou
domýšlivou ignorancí jako Vy, nezasloužil by ji
ného, než aby v zájmu vědy a pravdy byl hnán
ze školy na míli cesty a aby mu bylo uloženo za
trest naučiti se o Husovi několik stránek z De
nisa nebo aspcň něco z Dolenského.

Veleučený „Čas“, který se neostýchsl oti
skovati Macharovy protibistorické | střeštěnosti,
napasl dne 6. t. m.: „Po roce 1620 zrašena kom
paktáta“ (nábož. smlouvy obsažené ve smírčí listině
mezi katolickou církví a husity). Zatím však ona
kompaktáta byla vypuštěna z českých práv již ve
století předcházejícím, totiš roku 1567 a to na
přímou šádost protestantských stavů. Vždyťtehdy
již valná většina bývalých vyznavačů husitství
veplala do vod protestantských, takže kompaktáta

byla pro ně jenom závadou. — Zoamenitě znají
historii českou pokrokové hlavy! Pak se divte, že
historickým nesmyslům syna Heliova tleskají tací
znalci jako šílení!

Na houbách.

Vše, co žije, tlačí se k evětla; jen houby
odporují sdáolivé všemu zákona přírody. Neživoří
spad jen v temnu, ale rostou, množí 86 A Daš8
zojí plodnice své.

Pokud nebyla známa bytost hub a jich roz
množování výtrusy, bylo objevování se jich Čirou
bádackou. Staré herbáře označují je jako přeby
tečnu vlhkost země, stromů nebo těles hnijících,
neboť nejsou prý ani byliny ani koření ani květiny.

Projdi se mnoa, čtenáři, šumný les, světlé
paseky, vonné mlází, kde povšimneme 81 větších
hub. Na samém kraji vítá náe v celé nádheře
s kloboukem barvy šarlatové — muchomůrka. O
té ví každý. že je jedovatá. Jsou však známy i
příklady, že lidé beze škody muchomůrek požiii.
Veverky a myši rády na nich blodají bezo škody,
plži je vyžírají a larvy much ibroaků záby celou
houbu prolezou. Odvar muchomůrek usmrcuje
mouchy, a pokusy na psech a kočkách dokázaly
jedovatost jeho, neboť svířuta poživše ho, v kře
čích zhynula.

Poduboé hřib kovář vespod klobouku temně
červený, jenž nalomením modrá, pojídá se někde
beze škody; jinde mají jej za houbu jedovatou.
Houba ta snadno ap:ósti by se mobla s břibem
krvavým, velmi jedovatým.

Není pravidla spoleblivého, jak poznati druhy
podezřelé. Pončiti se třeba o těch rodech zvláště,
které mají příbuzné druhy jedlé i jedovaté; k ta
kovým náležejí holubinky, rysce; mezi smrži vy
skytuje se také druh podezřelý, který však svým
odporně vodnatým a oslizlým povrchem se pro
zrazuje.

Všechny bouby js.u oa jistá místa vázány,
světlé paseky mají jiné houby než houštiny; různé
druhy nalezáme na plečité, hlinité a vápenité půdě.
I na jehličí emrkovém, na kravských výmětech, na
myším trusu, busím peří libují si některé drahy hub.

Co do roční doby chovají se houby podivně.
Smrže, chřapáče objevojí se někdy jiš záhy z jara,
kdy jiné rosteiny Botva puky nasazují.

Ale hlavní doba, v níž bouby panují, je léto
a podzim. Když pak mechovitá, loňským listím
skypřelá půda pokryje se zlatožlutými liškami a
místy celé „placy“ krásných bříbků z mechu vy
kukují, ta plesá srdce sbératele hub.

Vzhůru na houby! Nenajdeme-li i čeho hle
dáme : prodírajíce se bouštinami, stoupajíce vonným
lesem, vnikajíce do tajemství přírody, ješ při ka
ždém kroku les nám poskytuje, okřejeme přecena
duši i na těle. „Oreb,"

Kultarní jiskry.

Agrárnící uš sase provedlijednu finanční
reformu. Banka „Slavia“ feat snamealtým sjevem
Ba roli českého penětuletví. Společným úsilím ná
rodních kruhů se povsaesl tento ústav do výše
netušené. Teď však v něm chtějí míti svoji do

ménu sgrárnici; strbli vedení banky velice tabou
sgitací na Čas na sebe. A až se ohlušuje jejich
reforma. Každoročně pojištěnci na život obdrželi
podíl s čistého ziska. Loč letos za éry agrárnické
nepovolena žádná dividenda. Ovšem že netřeba
nad tím se příliš rmoutiti. Až dojde k příštím
volbám, mohou kruhy konservativní velice snadno
ojati se řízení podniku tak důležitého, který musí
býti dále zvelebován. Jest však potřebí učiniti
včasně k tomu přípravy.

Kněší spálečníky? Zatím co zcdnářští nedo
ukové v Italii povykují pohodlně proti „klerikální
tmě“, vynalezl italský mnich Alto Maccioni v Sienně
nový, dosud nejdokonalejší přístroj k seznání na
stávajícího zemětřesení a jebo rozsahu. Zda všichni
čeští pokrokáři dobromady vynalezli aspoň jeden
přístroj tak důležitého významu?

Nejmodernější politická filosofie pokrokář
ského učitelstva má podklad velice progaický. Jest
ještě v čerstvé paměti, jak pokr. učitelstvo na
venkově před volbami obleklo na rychlo zelený
kabát. Učitelstvo a třídní strana agrárnická| Jak
to srovnati? Proč pokr. učitelé div si nohy neu
běhali k vůli zajištění agrároického mandátu ? Ná
pověď, nepřímé vyznání četlo se v pokrokářských
novinách již dříve, kdy stýskáno, jak učitelé pu
cují poníženě kliky u vlivoých zemanů agrárních.
Nyní pak sama pokrokářská „Skola našeho ven
kova“ napsala: „Z pohodlí stali 83 agráratky ti
učitelé, jichž hesla jsou: Plné břicho! Prázdný
mozek! Klid v erdcil“ Prapodivaé vysvědčení ze
samých kruhů pokr. učitelstva! „Učitelské Noviny“
pak píší: „Venkovský učitel v zájmu školy, kul
tury a pokroku nesmí býti agráraíkem.“ Ovšem
kdyby ti pokrokářátí učitelé byli přesvědčení, že
jejich lži o „klerikálním“ bohatetví a vlivu jsou
pravdou, hned by z chlebařství obrátili a stali by
se buď kongervativoími nebo aspoň neškodnými
beránky.

Vyspělost pokrokářského obecenstva. Když
české masarykovské stadentstvo k vůli židovským
a něm ckým buršákám hájslo „svoboda anivorsitní
vědy“ (vlastně ubohého pamfletáře Wahrmanda),
zdál. se, že se musí samy Krkonoše uctivé sklonit
před vřískavým jejich „pokrokem a uvědomělo
atí.“Zatím„Čas“sámnešikovaě| rozradil,žep3
krokářské studentstvo přes všecky plamsuné vý
křiky a chloubu Masarykovu o přednášky nábo
ženské nemá téměř žádného zájmu. A teď dr. Herben
dae 4. července dělá v „Čase“ kyselý obličej nad
kalturní úrovní če-kých oavícenců, jak 8e jevila při
návštěvě studeatstva ruského. Piše, že ty sezna
movací večírky větší společnosti nejsou k n'Čemu.
„Posadit ruské hosti k dloubým stolům a dívat
8e na ně, to nestačí. A jinak nelze, nežli že jsme
se jedni na ně dívali. kdežt) druzí js zasy dávali
naučenými i nenaučenými přípitky, začínajícími ste
reoiypoě: „Přišli jste k nám... ©.. . Řeči
plyncu nebo se drmolí, a někteří dřímají při nich.
K půlnoci je odbyto deset i více vzájemných vý
levů, a večer je vyčerpán Rusové i Čachové ra
dostně se zdvibají ze sedadel, k nimž byli na ně
kolik bodin odsouzeni jako ke karceru... Bojím
se, že ruští návštěvníci byli od českých fečaíků
jako uzení. .. Úžasně málo umíme říci o sobě
a svém národu před drubými lidmi. Všecko, 00
mluvíme, zní skoro jako na voličských schůzích
nebo na sněmě, frágovitě, ploše a duté. Hlavně
asi proto, Že se nedovejeme vmyslit v oblast
těch vědomostí, které o nás příchozí mají a do
téch poměrů raských, jichž srovnáním 8 našimi
mohli bychom se stát arozumitelal. Překvapilo mě,
že ani v jediné řeči české neozval 8e odkaz
k ruským poměrům, zejména k literatuře. Ani je
diné veliké raské jménu nebylo vysloveno. Někteří
čeští řečníci se rozjeli jako vůz 8 Kopce a na po
sluchače šla úzkost: tálnoa-li vůz či vůz strká je
do propasti. Sokolský řečník rozběhl se vyložit
ruským učitelům a učitelkám význam našeho ná
rodního buditele Jana Palackého, jenž byl synem
prostého českého mužíkaz Moravy, a co vykonal!
Přál ai, aby také z roských škol vyšli takoví bu
ditelé jako náš Jan Palacký! Jiný vůz rosjel se
a nákladem ještě těžším. Naše historie, pravil,
vypěstovala nás takovými, jací jsme: poněvadž
jsme masili bojovat v této zemi o každou píd
země a to 8 národem kultaraě vyšším, proto 8e
Rusové nesmějí divit, Še v nás není poesie a hry
fantasie, nýbrž že jsme národ silný a tordý. (Prosím
vás — my, národ úředaíků, profesorůa písařů|).
A nezapřelo se hned v zápětí naše gascoňáctví
t. j. oejenpřílišživáfantasie,nýbrži náklonnodt
k chvástavosti. Já věřím, pravil jiný řečník, še
Slovanstvo má velikou budoncnost a že jednou
celá Evropa bude slovanská. — Bobudík neozvalo
se Hrom a peklo, nýbrž chladný úsměv jako stu
dený mráz čleblcelým shromážděním. “ — Což o
tol Na řeči si u nás potrpíme; řečaí každý:i
student, který před proiessorem několik řádků o
Bílé hoře uboze koktá, řeční mladík, který sice
řádku bez pravopisných obyb nenapíše, ale několik
frází z některého pamfleta si trochu zapamatoval.
Reční o veliké svobodě muž, který doma žije
skroušeně pod pantcflom, vříská proti „klerikálnlma
útoku ma kulturu“ člověk volebící táborské cepy,



řočnío Hasovi podučitel, který propadl při zkoušce
s češtiny a dějepisu. Samý plamen, samá hori
vost — na jasyku. Všdyf se to teď vyplácí před

ublikem daleko vlo než skutečné blaboké stadium.
Fena Munrykovýmzávidí-vavřínykašdý.

== PuŠŤUJTE SE NA ŽIVOT==
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Hospodářská hlídka.
Zomský Svaz českých hospodář

ských družstov a společenstev pre král.
České. Tyto dny konečně bylo představenstvo
Zemského Svazu zapsáno v rejstřík společenstev
u c. k. zemakého co obchodního soudu v Praze,
když bylo ovšem potřebí dovolat se k tomu po
moci c. k. vrchního Bouda zemského pro překážky,
které se nám v cestu kladly. Tímtéž vrchním
soudem rozhodnuto, že Raiffeisenky mohou k nám
přietoupiti i usnesením předetavenstva za schvá
lení dozorčí rady, a je usnesení toi právoplatným.
Tajemuíkem Zemského Bvazu jmenován byl v

cheta z Hradce Králové, starosta Věeodborového
Sdružení křesťanského dělnictva pro král. České
u nastoupí nový úřad ten dnem L. srpoa 1909.
Doufáme, že jmenováním tím utvrzena bude nejen
posice Zemského Svazu, ale posílen i rozmach
celého houtí našeho. V nejbližších dnech zažádáno
bude a příslušného miniečeris o právo raviení, aby
Zemský Svaz dostal povolení prováděti zákona
revise společenstev v něm soustředěných. Vybí
zime tímto znovu všechny naše stoupence a přá
tele, aby Raiffeicenky v obcích jejich se valezající
přihlásily se k Zamskému Svazu, kde pak dosud
Haiffeisenka není a půda pro zřízení jeilpříznivá
jest, aby novou založili. Všechny potřebné infor
masce,pokyny, tiskopisy poskytuje a zasílá „Zemský
Bvas českých hospodářských družstev a apolečen
stov pro král České“ v Prase-il, Opatovická
ul. 10., kamž možoo 8i i o řečníka na valné hro
wmadyRaiffeisenek dopsati. Za výbor Zemského
Svazu: Starosta Josef Prokop.

Hrabání slepic podporuje snášení.
Je dokázáno, že ty slepice nejvíce snášejí, které
nejpilněji hrabou a hledají potravu. Při tom ani
tak nepadá na váhu akrovná potrava, kterou sle
pice brabáním najdou, jako červi, bronci, larvy,
čomene plevelů, jako spíše trvalý a pravidelný
pobyb. Třeba míti na mysli, že tlusté slepice nikdy
mnoho nenesou. Proti nasazování tuku jest právě
hrabání přirozeným prostředkem, jenž se při kaš
dém nalezeném ždibcí pobádá zároveň k dalšímu
pokračování. Také nesmíme zapomenouti, že po
trava brabáním nalezená je vědy omišena a trochou
písku neb země, jichž k řádnému strávení žaludek
drůbeží mé nezbytnou potřebu.

Koza zašitkuje pici lépo než kráva.
Prostředně těžká kosa spotřebuje denně 1'/, až
2kg sena, anebo gennó hodnoty; prostředně těžká
kráva však 12—15 kg. Lue tadíž pící pro jedinou
krávu vyživiti 7—8 koz, které při náležitém oše
třování a vyživování skytají denně průměrně 161
mléka a to po 8—9 měsíců. Aby totéž množství
mléka (asi40001) dodala kráva, musila by dávat
denně 14 | a to téměř po celých 10 měsíců, což
však stává ae málokdy. Mimo to 8 koz jest mno
hem menší kapitál než jediná kráva.

Kuřata rychle rostou, kdyžje krmíme
kaší v mlóce vařenou, sekanými odpadky kuchyň
skými, sekaným salátem a drobinkami promícha
ným. Odrostlejším přidá se kaše nevařené a drobné
pšenice, opeřeným kopřivy a tvarohem.

Chov vepřů nejlépe se daří tam, kde
mladá prasátka se pasou a k tomu přikrmojí se

sm, sbíraným mlékem anebo syrovátkou a zeJ. —

Rannéovocedélesesachová,kdyžplody
čenáme před dozrátím a uložíme je do chladné
mistnosti.

Mařinkový čaj, odvar sušenémařioky
vonné před odkvětem ubírané, dobře působí proti
zácpě a vodnatelnosti. K účelu tomu dlužno ma

Hnku sbírati a ve stíno oužiti dříve než úplně
roakvetla. Čerstvá se močí v bílém víná, kteréž
tim nabývá uvláštní vůně a chuti. Je to snámý
nápoj májový, u Němců velice oblíbený.OR,

Záložna v Hradej Králová

úrokujevklady 4"/, až 4/,*/, Glovýpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Škojský obzor.
Soukromé gymnasiumT. J.s konviktem

na Velehradě (Morava).Ředitelstvíoznamuje,že
přijímací zkoušky pro I. tř. konají se ve daech
16. a 17. září. Poladavky pro tuto zkoušku jakož
i program ústavu zašle se každému na požádání.

Českým rodičům, kteří posílají své děti
do německých škol středních, na uváženon!
Velké množství Českého žactva navštěvuje německé
střední školy. Mylně se předpokládá, že pro české
stadentstvo z tobo plynou zvláštní výhody. Národní
rada česká 8 jinými národními. korporacemi radí
českým rodičům upřímně, aby avěřovali svoje dítky
jen ústavům českým. Jest to potřebí především
z důvodů paedagogichkých, neboť studium v cizím
jazyce vyučovacím jest tak obtížně, že český žák
na německém ústavě zůstává ve vědomostech po
zado, ba ztrácí moohdy i léta a rodiče jeho mnoho
peněz, než studia dokončí. Neméně důležitý jest i
důvod národnostní, poněvadě čeští žáci společně
se žáky židovskými přispívají k udržování muobých
německých tříd i ústavů, jež by se jinak staly
zbytečnými. Neposlední a nejsmutnější následek
stadia českých žéků na německých ústavech jest,
že se nám mnoho nadaných žáků odnárodhuje a
stává nejorputnějšími nepřáteli všeho českého.
Nadto diužno obrátiti těš sřetel k té okolnosti, že
v nynější době z důvodů praktických doporačuje
se studium řečí slovanských. Česká zemská ko
mise pro ochrana dítek a péči o mládež v král.
Českém (Praha III. Letenská) jest mileráda ochotna
poskytovati rodičům poradu v záležitostech na
dačních. Ústřední spolek českých profesorů (Praha
II. Štěpánská 26) jest milerád ochoten poskytovati
odbornou porada při přestupování z ústavů ně
meckých na ústavy České. Národní rada česká chce
— pokud jí možno — spolupůsobiti při zřisování
potřebných ústavů českých, zakročovati proti ne
zákonnému nátlaku představených a zastávati pe
ve všem zájmů českých. Svaz českoslovanského
studentstva žádá veškeré kollegy, aby mezi svými
známými na Bkodlivost tohoto zjevu poukazovali.

Uetivý sluha pokrokářského učitelstva
přijal již odměnu, na kterou tak hned nezapo
mene. Okres.inspektor na Pelhřimovsku p. Gůrlich
z počátku si hráj na konsorvativce. Když však
silněji zadal vítr z řad pokrokářatva, obrátil pláší
po větru, doufaje, jak velikon ponularitu získá a
jak ho pokrokářští paedagogová svým azaáním
povně v sedle usadí. Chudák naivní — nevzpomněl
ši, jek ae masí pokrokářům otročit, aby aspoň ne
pomlouvali! Nevšimi si, že a těmi netýkavkami
Bota může vydržet jejich vrchní vedení, vydáva
Jie! „Čes. Učitele.“ Pan imepektor činil se, jak
mobil. Dle správy „Cecha“ (ze dne 3. července)
„v každém sporu mezi knězem a učitelem fana
ticky podporoval učitele. Když ve škole lipické
hoch rozšiřoval mezi dětmi román „Oběťcelibáta“,
v němě kněz líčen jako největší nemrava pod
sluncem, a tamější katecheta navrhoval mu horší
známku s mravů, sbor učitelský demonstrativně
odhlasoval mu — jedničku. Katecheta reknroval
k okresní školní radě, ale p. ioapektor Gůrlich
rozhodl, že je sbor učitelský v právu, dáti jedničku
bochovi, který celou školu mohl zkaziti! Otec
hocha (agrárník) podal pak stížnost nakatechetu,
že prý vykládal ve škole,co je to — klorikalismns.
Ale ač svědky dokárána novina katechety, přece
okr. inspektor navrboval ve schůzi okres. školní
rady — přeložení katechety, což přijato! Kate
cheta se však v obou případech odvolal k semské
školní radě, kde mu dáno za pravdu a rozhodnuto
naopak, aby sbor učitelský v Lipici byl napome
nut. Za inspektora Gfirlicha naříseno (prvně v Če
chách), aby na křížové dny mládež na církovní
průvody nechodila. S jedním knězem unaokresu
není za dobře.“ A jakou odměnu ten horlivý pod
porovatel pokrokářekého, protikřesťtanskéhoučitel
Stva přijal? Pokrokářským maziíčkům vlezlo do
hlavy, že jejich inspektor není dosti „pokrokovým“.
Bnad v něčem zapomněl jejich představený s hlu
bokou úklonou vyhovět — a proto 29. června do
stává v „Case“ výtopek, na nějž do nejdelší smrti
nezapomeno. Pokrokářský pisatel, který přece ví,
Jak bezasdnéa hrabě dovolují ci pp. pokrokoví
učitelé proti inapektorům vystupovati, mluví v u
ražené póze mlhavé o jakési urážce učitelatva se
strany inspektorovy, mlnví i o jakýchsi hrozbách
jeho, nasývá ho klerikálem, tepe ty, kteří s in
apoktorem na poradě hlasovali, atd. „Čeob“ při
pomíná, čo tehdy (23. června) způsobili proti němu
některé chvíle pro maličkosti bouře, až se malo
mocně chvěl, Vážnější učitelé uznávali takové eho
vání pokrokářských kollegů za hotový skandál. —
Teď můžep. inapektor přemýšlet,jak by se musil
nízko plaziti před těmi rozbýčkanými psedagogy,
aby aspoň za svoje mimořádné úlohy nebyl od
nich mrskána kárán. Ten znal Špatněduši roz
maslesých netýkavek. — Inu, p. inspektor prý
učitelstva sám odporačovalzásadu; „Kdosemůšeů
silou lví, nastrč kůži liščí“ Tohlepraktikoval sám
a liščí kůže napvaledy odsouzena.

Do kolleje Arnošta z Pardubictv Praze

přijme se pro Bkolnírok 1909-10'asl 60 ode
cích českých vysokých škol upřímných
katolíků ma byt s oslým saopatfením minoprádlo

sa průměrný měsíční poplatek 60 K. Zádoati,
k mimš třeba přiležiti:a) křestní list, b) vysvěd
Česí o m ch , ©) vynvědčení o
pšíodních Studilích,a u nově se hlástoích též d)
rysvédčení lékařské a e) doporučení některého
duchovního, baďtež saslány (s pošt. známkou na

odpověď) podepsané aprávě kolleje nejdéle do 31.
srpna t. r. Blišáí ochotně sdělí a prospekt na
žádání zašle správa kolleje Arnošta z Pardubic

v Pe 0 144. 1- ,
„ E. odborná škola tkalcovská ve

Dvoře Král m L Zápis koná se ve dnech od
B. do 1Ď. září od 8, do 11. hod, dopol. K přijetí
třeba vysvědčení propouštěcího ze Školy obecné
neb měšťanské aukončení 14. roka, Přednost mají,
kdo v nějakém tkalcovakém závodě nejméně dva
roky zaměstnání byli a všoob, průmystovou pokra
Čovací škola neb večerní oddělení škely odborné
s dobrým prospěchem navštěvovali; ve druhé řadě
ti, kteří byli nejméně 2 roky zaměstnání pfi prů
mysla tkalcovakém, avšak pokračovací školu ne
navštěvovali, ve třetí řadě přijímáni budou ostatní,
pokud stačí mato ve škole, Vynčování trvá 2 roky
a jest bezplatné pro žáky z naší polovioy Hše. Ó
prázdninách koná se přípravný běh pro žáky vatu
pující do 1. ročoíku, kteří nemobou se vykásati
nějakou praxí. Zápis do tohoto běhu koná se od
26.—31. srpna. Zápis do nedělních a večerních
běbů koná se od 19. září do 1, Hjoa.

V přičině výchovy „Národní listy“ dpe
20. červnat r. napsaly: „Trpíme mlčky, jako
bychom ani ozvati Se nesměli a nemohli, že skoro
v každé trafice vystavují se za sklem zcela oplzlé,
na sexuální dráždění vypočítané obrázky „Pikant
ního světa“, jehož ptitujní“ obrásky a dvojemyslné,
někdy hodně nesmyslné texty naše mládež má pří
ležitost na cestě do školy s1 dobřeproblédnouti,
ač bychom se před sebou i jiDými musili hanbou
propadnoati, kdybychom nechali podobnéporno
grafio dítěti doma na očích. Pravda-li, že může
moje dítě propadnonti špatné známce z mravů ve
Škole, bude-li podobné ohavnosti reprodakovati
před spološáky, pravda-li, že jest škodlivo pro
ducha i tělo dítěte, dráždí-li as pikanteriemi, pak
ovšem mám právo, aby se úřadové policii mrav
nostaí konající postaraly, aby podobná dráždidla
nebyla v každé ulici každému dítěti přístupna ....

Podobně trpíme vykládání Pornografických
pohlednic, titulních obrázků opizlých koih a p.
Fravda, občas prý vykonávají policejní orgánové
přehlídkyvýkladů, ale je dosti smutno, má-liteprv
Paedagogickému taktu policejního atrážoíkabýti
zůstaveno, aby staral se o odstranění škodlivin,
jež odstraniti by měl vůbec obecný smysl pro do
konalou výchovu. V posledních dobách uvedeno
hromadné kažení mládeže prostě v systém celou
veřejností trpěný a nekáraný. V obchodech nalí
Čena jsou na zvědavá očka našich dětí stereosko
pická kukátka, poskytojící „zajímavé“ pikantnosti
v době, kdy rodiče kupají. Hanbili bychom se,
kdyby naše děti byly voděny do chantanů, ale
trpíme, abyna volných prostranstvích, vobchodech
a zábavních místnostech, pro děti určených, po
alouchaly děli dvojsmyslné a necadné popěvky,
vysnívající zo řvoucíchgramofonů. Jaké banálnosti
a sprostoty slyší někdy děti na loutkových divad
lech, jest k neuvěření. Nikdo nekontroluje tyto
„Scény“ ve smyslu psedagogickém, jako se nikdo
nesterá o to, jaké pikanterie a sprostoty předvé
dějí se dětem školním v bioskopech « kinemato
grafech. Zdá se, že nynější „zábava“ děteká zú
myslně sleduje vydráždění fantasie dvojemyslnostmi
a pikantnostmi, vhánějícími přímo naše mladé lidi
do požitkářetví, sexaálních výstředností a prosti
tuce." Pamatojme, že to otiskl list liberální; co
bylo různých nemastných vtipů, kdyš podobně se
někdy ozvaly listy katolické|

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—uměletkýšárod —

pro malbu

oken kostelních,
PRABA-I,
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Směrem přímočárným!
Pověděli jsme, že rozhodně 88 příčí dochu

církevních zřízení — ano vůbec legické dů
slednosti, jestliže na jedné straně někteří kato
líci prohlašují všeobroduou a stále svěží sílu
evavgelia a na drubé straně jsou zcela klidni,
jestliže jich dosavadní postavení a vliv jsou
udržovány milostí a ziskochtivou podporoa
lidí smýšlení nekatolického. Jest veliký rozdíl
mezi ušlechtilou snášelivostí a pohedlnou re
signací, lhostejností k praktickéma provádění
svétovébo úkolu církve. Církev spokojiti 86
nesmí podporou prohnilých sloupů liberálních
a bydlením v nájmu o svých zásadních pro
tivníků. Církevní krovy mají veřejnou katc=
lickou svojí prací dokazovati netoliko, že naše
nábeženství jest a musí zůstati věcí veřejnou,
ale že skutečně dovede laštiti nejvážnější 80u
Časvé otázky společenské zdárněji, vež všecky
mimokřesťanské systémy.

Kalvín, jakkoli byl mužem prcblivým,
krajně nemilosrdným, byl aspců v oččem dů
sledným. Věděl, že vš.cka krásná kázaní o
současné reformaci zůstanou planým básněním,
bravým sportem, pokud jeho stoupenci ne
začnou důkladně a důsledně zaváděti proni
kavé zmény praktické v ducho jeho idef. Má-li
býti Ženeva opravdu kalvípskc-křesťanská, at
všecko svoje veřejné jednání spravují dle nové
víry uetoliko kazatelé a prostý lid, ale i rad
nice, očite:é, svudcové, zkrátka každý, kdu
nechce seděti ve městě pokrytecky a obojetně
na dvou židlích! Kdyby se opovážil masary
kovsku-liberální evangelík moderního typu říci
Kalvínovi, že jest taky-kalvinista, houl by ho
Kalvín na sto honů.

„Klerikaliamae, toť nepřítel, on touží po
nadvládě |“ Tak se rámaosído všech úhlů světa:
nemyslivé mozečky dají se lapiti frází, aniž by
přemýšlely, jak vlastné má a chce cirkev svůj
všesvětový úkol plnili, jestliže by netonžila po
putném morálním vlivu na širé vrstvy. Který
Boc. demokrat neříká, že radé vedení má opu
novati všecky vrstvy, má-li vůbec k „státu bu
doucnosti“ dojíti? Který flosof tvrdí, že jebo

FEUILLETON
I liška se polaní.

Velikou chloubou ředitele gymnasia ve Vé
kově bylo, že jeho studentští svěřenci jsou udržo
váni v kázni vzorné. Staral se o ně upřímně,
blídal je jako pečlivá kvočna kuřátka. Když se
některý kandidat vědy třebas jen málo provinil,
postavil se ředitel do prózy rozhněvaného Bona
parta, kóral přísně, pouštěl kalefunové blesky, ale
neublížil. Naopak zase před věkovským obecen
stvem hájil i bujné čtveráky jako mladíky nej
vzornější. Zkrátka dobromyslný patriarcha, laskavý
otec.

Leč šedivý a zkušený paedogog neměl ani
tušení, jak si s ním hrají tři septimání na slepou
bábu, jak za jeho zády navštěvují aspoň pětkrát
měsíčně odlehiou, zapadlou, zamlklou hospůdku
Dolejkovu, která při jejich návštěvě náhle oživla
jsrým zpěvem. Když ti tři ostří hoši pravidelné
počátkem měsíce s některým šikovatelem nebo če
tařem nepozorované do útulného hnízda veselosti
vklouzli, ozývalo se téměř do půlnoci sborové:
»Pějme píseň do kola, kolem okolo stola. Komu
píseň schází...« A sólová píseň nescházela přitom
nikdy. Energie mládí bouřila, jásala, proudila a
kypěla plným varem. Venclík, Krůček, Holínek —
tak zněla jména jarébo trojlístku, pevně srostlého
ne stvolu družné bujnosti. $Kdo se v mládí neměl
k světu, k stáří to pobřeší«, taková byla zásada
mladistvých junů, kterým se studentské práce
dejlíp líbila o prázdninách.

»Otece Dolejka málokdy pobízel hochy, aby
se dívali místo do sklenice do knihy. +Otece po
zoroval od šenkyše s přimbouřeným okem, se
spokojeným úsmévem bujné výbuchy zeleného
mládí. Jen někdy štípla bo do plešaté hlavy jako
moskyt vzpon.ínka, že by teď mohl stati místo za

„Šenkyšíze profesorskou katbedrou, kdyby byl

Imserty se počítají levně,
Obmova vychdsí v pdíck v poledne. | Ročník XV.

zásady mají platiti pouze prv některé vrstvy
občanstva nebo pro jediný národ? Mi-li církev
zvítěziti svým světovým názorem skutečně
mezi všemi národy, jest její povinností řešiti
prakticky vývoj lidstva v rámci co nejširším,
světovém. Jakýkoli kompromis, který by nesl
značka zásadní nedůslednosti, masí zamítnoati.

A proto katolictvo mosí vésti i politika
rozhodně katolickou. Bylo by to otročením
světu torputo a zradou světového plánu církve,
kdyby katolíci podporovali ochotně politiku
těch lidí, kteří sice čas od času vcházejí s námi
ve vlídoý komprornis, ale kteří nikdy nenzuují,
že by se měla vésti politika přesně dle zásad
katolické víry. Sám floscfický bezrěrec F. V.
Krejčí odůvodnil samostatnou politika kato
lickou těmito slovy: „Altraismus (láska k bliž
nímu) velí opřímnému katolíku, aby nedal ani
jedué duši ve svém okolí zabynonti a aby se
stavěl proti všemu, co rozrašuje tuto tuhou
organisaci aochů. Je tedy nejen jeho povinností,
zasáhnouti co seusromého života svých bliž
ních, alei stavěti ss proti všemu,co ve veřejném
životě svádí celé vrstvy a národy s cest víry,
Kterou on uznává a maosí uznávati za samc
spasitelnou. A tak vzniká pak klerikalismos
jakožto nutný a přirozený důsledek katolici
smu. V době nevěry a vlažnosti musí žádati
církev v zájmu svého zachování od každéno
svého člena co největší rozbodnost a bojovnost.
Nemůže jí býti lhostejno, volí-lů katolík poslance ná
bočensky vlašného, nemůže klidně přihlíželik tomu,
Jak je vychován, co čte atd. Nemůže býti také
proto vetšího nep. chcpaní, než považaojí-li naši
svobodomyslníci klerikalistnus za pouhou ge
přístojnost, za zneužívání náboženství, za za
sahování jeho tam, kam nepatří, a tane-li jim
na mysli nějaké náboženství snášenlivé, nechá
vající každého dělati, co se ma líbí. Stačí nej
běžnější pohled na dějiny, abychom viděli, že
takového nábošenstvá nikdy nebylo a bylo-li, Še sna
čílo úpadek a rosklad velkých organisací nábošen
ských. Sem patří na př. sekty protestantské,
ale i ty, jak známo, jscu Často nesnášenlivější
a výbojnější než katolicisuas. Náboženstvípri
vální je proto pojem, který nemá smyslu“ Prote

studoval gymnasium trochu jiným způsobem než
thle hoši. Protože přes všecko napomínání tatí«
kovo Dolejka víc miloval ječný mok než nektar
Ovidových a Homérových básní, byl přidržen
k pivu definitivněj praštil klassickými knihami,
chopil se sklenic a plechovek. Při rozjímání0 za
padlých mladých letech tedy přece nékdy >0tece
Dolejka povznesl hlasu svého klassickou formou:
»Synové, děti, statní Achajci, kteří zdatnými kolci
chlubíte se býti, již jste dosti osvěžili brdla svoje
vínem [+lernským. Nyní k Parnassu vámjest jíti.«

*Ale, otče, ještě jednu na tu obtížnou cestu,
při níž zpotí se řemení kol boků statných Achajců.c«

»Priamovi rozenci, běda, již hoří Ukalegon.
Proto spéšte skokem Achillovým z hrůzných míst!
Jinak změní se vám slunné jitro v den černyl
Principiis obsta, sero medicina paratur. | Voiuptas
brevis est, poenitentia longa. (Odpírej počátkům,
aby se lék nepřipravoval pozdě. Rozkoš jest krátká,
ale lítost dloubá).«

sAle co s takovou filosofií podzemského
Charona, Priame vládče? Potřásej svojí vznešenou
kšticí v bázní třikrát až čtyřikrát; my neptáme se
na sílu nepřátel, ale ctíme přísloví: Fortes for
tuna juvat (udatným štěstí přejc). Zkrátka, otče
ješté jednu! Když šel Hektor bojovat s Achillem,
taky se napřed posilnil. Konejte službu Bacchovu
a Merkurovu Je

Někdy se dal »otece uprosit, jindy hochům
sfoukl světlo a ukázal jim, jak venku jasně měsí
ček osvítí, tam že je jíp.

Ačkoli mládenci měli hlavičky bystré, přece
jim školní pokrok nějak vázl. Třídní professor
Kuželka nejednou vrtěl hlavou, když mládenci od
povídali tak těžkopádně, jako usvědčení pytláci
před soudem. Krůček s Holínkem bydlili pohrc
madě u staré vdovy Bednářové, která byla k jejich
nočním výletům až příliš snášelivá. Bála se, že
by při ostřejbím vystoupení snad junáci nacpali
kufry a vandrovali do jiného kvartýru. Jednop za
stavil Kušelka kvartýrskou: sUčí se ti vaši stu

stant Denis docela píše: „Jesnité nestyděli se
za dílo své, a bázlivé apologie nynějších ob
hájců jejich jsou arážkoa pro ně. My zavrhu
jeme zásady jejich, ale oni ještě přísněji by
se odsoudili sami, kdyby nebyli jich vykoná
vali.“ Praví též, že církev musila zpět dobý
vati ztracených posic, že snášenlivost je forma
skepticismo (pochybovačnosti), který není 8to,
aby něco zalužil.

A čtěte knihu liberála Laveleye: „Vláda
v demokraciil“ Tam úsudky o „klerikalisma“
úplně se kryjí scitovaným úsadkem Krejčího.
Laseley otevřeně vyznává, čím jest katolík ve
veřejnosti svému svědomí povinen a vykládá,
jakou politikou by vláda zřejmě nrážela a zná
silňovala svědorml katolíkovo.

Zkrátka z výroků samých našich protiv
víků jasně vysvítá, že zavržitelný klerikalismue
páchají zcela jiní lidé než katolíci, kteří chtějí,
aby náboženství bylo kvasem všeho veřejního
života. Potměšilým klerikálem čili zneužívate
lem náboženství jest maž, který se vatře na
základě Istivého slibu do katolické instituce,
kdež pak provádí protikatolické rejdy. Kleri
kálem jest maž, jenž proti našemu ráboženství
bojaje, ale odpadnatí svoje úředně ueohlásí,
poněvadž potřebuje jistého náboženského titala
k zachování svojí hmotné existence. Kleriká
lem byl by i kněz, který by sice důchodů far
ních užíval, ale nevěrecké proudy pohodlně
přezíral, který by nehájil věřící lid proti útoč
níkům, jen aby měl osobuě „svatý pokoj.“ Boj
na život a na Ssinrt kněžstvau našemu je vypo
věděn zcela otevřeně na př. od pokrokářské
organisace učitelské. Neproveden na celé čáře
prakticky jen proto, že organisace necítí do
sud vydatnou sílu k rozhodnéma útoko. V ta
kové chvíli -pokojit se zcela prozatímrím
kompromisem a čekat bes dalšího protitl:ku
klidně, až pokrokáři se mobutně sešikojí, bylo
by kašičkářstvím, jež by nás avedlo v obecný
posměch. Dívati se klidně na zavádění řádů
protikatolických, pomíjeti mlčením snaha po
vypození náboženského dacha z institocí, kde
byl dosud domovem, znamená přenechávati
volné pole nejnechutnějšímu byrokratismu,

denti, či jen lelky lapají? Ba —netropí snad nadto
ješté zakázaná allotria ?«

+Ach, pane professore, vždyť ti chudáci se
uč! do půlnoci, ba někdy až přes půlnoc. Jsou
z toho dření celí bledí, až je musím napomínati,
aby se šetřili — —.« Ovšem se nepodřekla, proč mlá
denci někdy vyselávají hodinu duchů. Jestliže
přišli od =otce« o půldvanácté a chtěli se aspoň ještě
přesvědčit, zda se jim nepopletly v knihách a
poznámkách stránky, lehce přeseděli půlnoc.

Jednou v květnu slabě zahřímalo, Před zrakem
Krůčkovým zjevil se výstražný prst. Venclík s Ho
línkem odešli za měsíčního večera z hostince po
někud dřív, aby učinili důkladnější známost se
skotačivými logarithmickými Sšotky; Čekali, že
druhý den neúprosný professor matbematiky Sichr
si je poave k tabuli. Krůček však setrval s dvěma
rodáky, jedním kmánem a s jedním kaprálem ještě
hodinu. Právě ponocný dofukoval dlouze dvanáctou,
když za oběma syny Martovými a Krůčkem za
víral Dolejka dvéře.

Třetí den ráno v desítiminutovém oddechu
zavolal si Krůčka ředitel do svojí úřadovny. Za
chvíli se vrátil septimán krokem brdým, s tako
vým vítězným úsměvem na líci, jako C1esarz vo
jenské výpravy galiské.

»+Co ti říkal rektor, jak jsi dopadl při ra
portu?« tázal se netrpělivé Venclík,

eDobře; takového kozáka přece rektor tak
lebko do pasti nevžene. Přijal mou maličkost
k audienci s mračným pohledem, houkl si na mne
jako Cicero na Katilinu: »Vy jste mi čisté kvítko,
ve vás jsem se hodné zklamal.« Ale to mne znáš,
že já se leknu takové brůzy teprv aš druhý den.
Udělsl jsem na rychlo tak naivně udivený obličej,
že jsem vyhlížel nevinně jako novorozené děcko,

Ale rektor přibral hrůzu proti mně na pomoc
znovu. Píchl proti mně ukazovákem: »Tedy vy
jste si zašel k Dolejkovům do hospody, vidte?
Bylo to přece v úterý. Přiznejte se a trptel Ne

přisnáteů ae, bude s vámi ještě hůře.«



v takovém ovzduší byne smysl pro důslednost,
ro vyhránění pevného ebarakteru, i kdyby

kněsí za jeho některé sásluby se prokasovaly
v místě j zvláštní pocty. Jeho nástupce by pak
v upjkratším čase pocítil markantně, jak blu
boký smysl mají slova Písma: „Pokoj — a
není pokojel" 

asarykovské listy začaly se nezbedně
emáti jako malé děti problášení katolického
poslance, který řekl: „Není pravým katolíkem,
kdo neorganisnje.“ A aby korunovaly svoji u
bohoa sofistiků a nemyslivou jízlivost, napsaly
ty listy, že prý by dle toho Kristus také nebyl

ravým katolíkem, poněvaděprý neorgapisoval.
Pdravý rozum nejprostějšího člověka pozná
hned, jak takové listy chodí na veřejný trh 86
svojí hloupostí. Poslanec neřekl, že nikdy nebyl
pravým katolíkem ten, který také dříve ne
organisoval. Nemusilo se na př. také dle mo
derních pravidel v Čechách organisovati v stol.
XIV., kdy vlastně celý národ byl opravda ka
tolickým, kdy všecko veřejné konání bylo prod
chnuto katolickým náboženstvím. A mohl or
ganisovati hned na př. český patriarcha rea
Jismo, když mosil delší čas bojovati pérem,
než shromáždil hlouček přátel, schopných urga
pisace? Jest největším zpátečníkem takový
vrabčí mozeček, který soudí, že millionová
společnost v oynějších spletitých společenských
poměrech může plniti svůj úkol zrovna ta
kovou sociální a politickou formou, jako hlouček
apoštolů před téměř 1900 lety. Všdyť símě vy
blíží jinak než strom, prvotní škola měla zcela
jinou podobu než nynější universita, žádné
sdražení nesmí utkvěti na primitivní formě,
nemá-li zpátečnicky ©zastaviti svůj vývoj.
Má-li jíti dobrý katolík dnešní doby směrem
přímočárným, cestou důslednou, musí organi
govat, nesmí zapírat, že zásady evangelické
mají 6i podmaniti celý svět, musí ve veřejném
životě svoje církevní názory uplatniti, jak ož
to činili prvoí křesťané přes všecko proná
sledování. Ovšem důalednost se nesmí prová
děti kratou manýroa Kalvínovou.

Jen dvojí cesta jest nyní důsledná. Buď
— anebo! Kdo neshromašďaje,rozptylaje; kdo
není e Kristem, proti němu jest. A čest budiž
těm katolikůo, kteří pochopili, jaký směr jest
pro katolíka moderní doby přímočárný.

Volné listy.
Dákladný revisor. Machar s chvástavou na

babřelostí loni zvolal o dra Chalopném: „Tak
jsem toho Švába zašlápl!“ Herben lehkomyslně
nazval bo práčetem, které jen tak tak v Času
kdysi trpěl, a Masaryk ve svých polemikách
e vysoka dra Chalupného přesíral. Chalapný
odpovídal neblučně, ač každý, kdo jeho dnševní
kvality zná, právem mobl očekávati odpovědi
říznější. Zdálo se, že jest až příliš klidný, ba
skoro až lhostejný. Ale klid ten byl skonej
šením védomé mohoucnosti, ztichoutím přiro
zenosti jeho před důkladným súčtováním. Cha
lupoý měřil své slly a soustředil 8e, i mohl
—————---—--—-—---—-—-———-—————P

Uz mne oblévalo veliké borko, už mi bylo
úzko jako Jugurthovi, když ho Římanézajali. Ale
energie mne přece neopustila. Tvářil jsem se dále
hodně hloupě; víš, to já dobře umím.«a *No —
při fysice ti hloupá fizáš mnoho práce nedá«, pře
rušil vychloubavého bříšníka se smíchem Venclík,
»Při zkoušce z toho předmětu vypadáš jako Honza
z pohádky, aniž by ti bylo nutno měnit obličej
uměle.« »Neskákej do řeči, sedmihlásku, počkej,
až dopovím,« durdil se Krůček. Rektor na mne
ještě dále s těžkým dělem: »Všecko zapírání jest
tu marno. Pan Dolejka mi to sám prozradil, ro
zumítel«

Jak jsem tohle slyšel, div jsem nevypukl
v hlasitý smích. Považ si, otec, sám otec že by
něs prozradil! Hned jsem poznal, že rektor neví
určitého nic a že chce vynutit vyznání bližších
okolností Istivým útokem, Ovšem jsem do troján
ského koně nevlezl, ale zapřel všecko. A rektor
mně uvěřil.c

»Pékné se přiučuješ na Babinského«, sekl
spolužák Vraný. »Kdyby všecko o tobě tatík věděl,
přerazil by ti vaz «

»No — no, ty dříči, každý není svatý jako
ty. Však ostutné tichá voda někdy břeby mele.«

»A tobě zas mele jazyk nejvíc tenkrát, když
máš nejvíc mlčete, odsekl Vraný, »>Víckrát ke mně
úloby opisovat necboďle

=Na mne a na Holínka se rektor neptal nic ?«
tazal se Venclík,

sAle ani zdání.
»Sléva, naši vyhbrálile zejásal Venclík,

„Jen si dejte, hoši, dobrý pozore, pozna
mmenalznovu Vraný, »vy budete choditi tak dloubo
na pivo, až se vám oubko u půjlitru utrhne a až
vám tatíci uši natrbnou,«

»Nechej nemastných vtipů, moudrý Catone,
však nám potom stejné oepomůžeš. Kdo se v mládí
aeměl k světu, v stáří to pohřeší. Jen se udři,
když se ti nic jiného nelíbí.« (Dokonč.)
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očekávat budoucí chvíle, protože znal dobře
své zálohy a bitevní pole.

Naše veřejnost, ktorá se všechna vyčer
pévá hlučnými okázalostmi a křiklavostmi dne,
neměla ani času všímati si jedné velmi zají
mavé věcí, jak totiž Chalapný jde klidně a
jisté ku předu, prohlíží spisy Masarykovyi
různá jeho mínění, která okázalou novostí
uměla tak překvapovati a slabé duchy sl po
drobovati, jak zkoumá a revidoje rozličné ná
sory realistické, které od mnohých přijaty
byly jako národní a lidské pravdy, a jak, opí
raje se o důkazy a doklady, pracuje tak pře
svědčivě, že asi Masarykovi jest hodně teplo.
Důkladný revisor!

Po Masarykova „Havlíčkovi“ vydal Cha
lopný Havlíčka svébo, v němž mnohé názory
Masarykovy opravil, chyby odkryl a svá mí
nění orčitě doložil. Když vyšel Havlíček Ma
sarykův, problašován byl od realistického tisko
za velikou událost a každé mínění v něm za
kámen, v celkové budově pevně založený. Jeden
universitní professor z filosofické fakulty pro
jevoval v soukromých rozmlavách nepokryté
podivení nad dílem prý tak důkiadoým. A hle,
přijde člověk, který není universitním profes
sorem, a akáže, co jest mezer a nedopatření
ve knize, jež označena za poslední slovo o
Havlíčkovi. Zase jeden doklad, jak anáhleno a
neopatrno jest, považovati tu onu knibo za

listy a Maseryka, aby svojí vědou tak ze ši
roka 8e nerozháněli. Jak bolestně Masaryk byl
dotčen, svědčila polemika proti Chalapnéma
v „Case“, v níž pisatel počínal bi zlostně a
rozčileně tak, že etyděl se podepsati. Ač na
otázky Chalapného po pisateli v „Čase“ od
pověděno nebylo, přece pisatel poznán byl dle
slohu a dikce.

Kromě toho Chalapný v „Přehleda“, jejž
rediguje, zaměstknává ge úsodkem o nečestné
povaze Juogmaunově, kterýžto úsodek uveřej
nil Masaryk v „České Otázoe“. I toto mínění
Masarykovo záby se rozšířilo a nabylo jisté
ustálenosti nejen u realistův, ale také mimo
ně. „Mistr řekl“, tak přijímány tehdy všechny
výroky, jimiž Masaryk překvapoval a jež jedaou
pro vždy suverenně formuloval. Jak nekriticky
slova Masarykova byla přijímána i a vyspě
lejších pracovníků, svědčí univ. prof. Král,
který v tendenci Masarykově Jangmanna pc
pravoval a který po jisté stránce měl pomoc
níka i v prof. Jakubcovi, taktéž realistovi.

V hlaboce založené studii dr. Chalupný
odhaluje hrozný nedostatek důkazův a po
vrchnost a ledabylost úsudku, jímž Juogmann
pro všechna budoucnost měl býti stigmatisován
jako nečestná povaha. Dokazuje odvážnost zá
věrů bez dostatečných předpokladův a smělé
neomylnictví, které tak lehkomyslně odvatuje
Se sáhnonti na povaha velikého buditele. Cha
lopsý břitce ironienje a tato věda podrobně
rozcupává. Dle dosavadních kapitol možno již
dnes najisto sonditi, že Juogmann bode úplně
rehabilitován a ze skvrny, Masarykem způso
bené, důkladně omyt.

Pisateli těchto řádků často bylo nápadno,
že Masaryk Dobrovského zahrooval vždy jen
slovy uznání, ač přece není možno, aby jed
notlivec vždy a všude byl tak dokonalým. A
i v tomto ohledu dokazuje Chalupný Masary
kovi závažné chyby a mfuční jeho zbavuje po
vahy absolotnosti.

Co pozoruhodného, Masaryk mlčí a ne
odpovídá. Jeho „Česká Otázka“ jeat v zákla
dech otřesena. Půjdou-li proti ní z různých
stran takoví revisoři, jako Chalapný, bade
rozfouknata do všech úblů světa. Chalapný
vydal také brožuru o antickém životním ná
zora, která jest odpovědí na báje Macharovy.
Neříká v ní přímo: „Brachu, lžeš, jsi v té
věci nevědomcem, zívá z tebe prázdnota, pustil
jsi se do otázky, se kteroa nejsi, ale vše to

lyne nepřímo z celého pojednání. Jest to tak,
Jako by Chalnpoý napíchl Machara na oštěp a

ukuzoval ho celému světa řka: „Hle, tento
člověk může sice obratně házet vtipy v po
vrohoích polemických čarvátkách, ale tam, kde
jest potřebí suustředění intelektu, hlobších vě
domos'í a širších obzorů, jest velikou nulou a

oubým strašidlem na vrabce. A tak tvrsení
barovo, že zašlápl švába, jevu prebající

slora chlabných plic, kdežto zůstává pravda,
že ten Šváb zašlápl padělaného Herkula.

Moderní škola. Pro pokrokářského učitele,
vyrostlého ve škole Masarykově, není světo
véjšího a životnějšího problému nad moderní
škola. Touto otázkou doše pokrokářských uči
telů jest tak přeplněna, že v ní nezbývá místa
pro nic jinébo. Nic jinébo pro né neexistuje,
pic nevzbusuje tolik sájmu, jako moderní škola,
jejíž pojem o většiny a nich ústí v požadavka,
aby náboženství ze škol bylo vyhostěno.

Chtějí-li však pánové tito o výbornosti
školy beznáboženské přesvědčiti, nesmějí ce
ukojovat jen (rásemi, které častým a únavným
opakováním stávají 0e bozkrovnou ssstimen



tálnosti, nýbrž Zo podati přesvědčejícídůkas ze života. V y návrby ma úprava
Ukoly, protože tak těsně souvisejí se Hivotoru,
pro nějš Skola má vychovávat, uejsou přece
nějakým pojednáním o romantickém básalotví.
Ať si o romantickém bésnlotví mluví kdokoli
jakýmkoli způsobem, pro utvačování života a

vahu člověka nemá to směrodatného vliva.
le škola, toť život, toť dobro anebo slo.

O jakou skašenost opírají se pokrokářští
věltelé, kteří volají po moderní beznáboženské
Skole? Škola nemůže býti přece polem po
kosů, neboť běží o lidi, jde o budoucí občany.
Kašdý návrh oa zásadní opravu školské výuky
musí býti osvěděen a doložen přesvědčujícím
prospěchem. Tedy skušenost jest to, jež může
doporačiti beznáboženskou Bkolu, neboť frá
sovné nadšení v otázce tak důlešité nemůže
rosamným lidem postačovati. Bez skušeností
bývají lidé domýšliví, nadatí, osobiví a nepo
znávají sami sebe. Jestliže však zkusenost
Školu beznáboženskoa nedoporučuje, do jakého
avětla staví ce pokrokářštl učitelé, na moder
nost ta aeustále přísabající? Jest pravda ne
zvratná, če žádný člověk, který zná své schop
nosti, neučiní se tak směšným, jsko kdo sám
v sobě se mýlí. A že sami v sobě mýlí se po
krokářští učitelé, jde na jevo z té skošenosti,
Je moderní škola ve Francii, tak dokonale mábo
Jenství zbavená, učinila fiasko jak mravní tak
esdělanostní. Důkazů nemuaalme uváděti, zahr
oojí nás jimi vychovatelé nekatoličtí a proti
katoličtí z Francie samé.

„Kde tendence konfesijní (náboženské)
převládá a volnost jkoly i učitele dusí, jest
nedostatečnost školy patrna“, řekl nedávno
v „Čase“ ačitel Konrád Pospišil. Zaáme učebné
osnovy školní; nuže, rádi bychom věděli, kde
„náboženství překáží, aby nčitel nemobl řádně
vyučiti počtům, mluvnici, dějepisu a přírodo
pisu. Jak mohli ze školy náboženské tedy
vyjíti naši velikáni národní, učenci a buditelé?
Podle receptu páně Pospíšilova se tak státi
nemělo a nemohlo. Jak tedy tato zkušenost
rozřešiti? Či chtějí pánové ve škole předná
šeti názory filosofické,jejich plnému rozvinatí
by náboženství překáželo? Ale právě Bkola
obecná není povolána k tomu, aby zabývala se
filosofií, nýbrž jest zřízena k tomu účelu, aby
šáky opatřila natnými vědomostmi pro život,
s tyto vědomosti nepřesahají pravidelně míru
olemontárnosti. A bude-li potřebí, pak tyto vě
domosti moderní školy budeme musit oceňo
vati vzhledem ke všem pomůckám, jichž ao
pokrokářským učitelům při vyučování žactva
dostává. Tak mnohé ohvástavosti bude břeblnek
důkladně přistřižen.

Souhlasíme tedy i e p. učitelem Pospí
šilem, kdyš ové povídání o nedostatečnoati
školy se vlivy náboženskými odsosaje dů
kladně těmito moudrými slovy: „Zdar vyučo
vání záleží v prvé řadě na učiteli, na jeho
echopnosti, píli, avědomitosti a zvláštním
daru dacha, kterého svět dáti nemůže“, a
kterého, dokládáme my, nemůže dáti ani
škole boznábošenská. A týš p. učitel v tam
též článku chlabí se mnobými výtečníky uči
teli ze školy kookordátní a doklédá: „To
potvrznje,costáletvrdím: „Výbornýčlověk—
dobrý ačitel, výborný učitel — dobrá škola“
A opětně týž p. učitel Poapišil: „A proto sni
nepopírám, že i s volné školy badoucnoati vy
jdou ta a tam čpatní žáci, a s moderních aka
demil ačitelských prostřední učitelé“

Dobře tedy, že p. Pospíšil naděje v bu
doaci moderni škola tsk včasně opravuje, ne
boť dle obecného vyložení nezkušený človék by
66 domníval, če se tam odtud pohrnoa samí
výteční učitelé a samí dokonalí žáci, a zatím
poměr má býti týž, ovšem poměr týš dle do
hadů páně PoapiSilových, kdežto ve Francii o
moderní beznáboženské čkole zahostilo se u
objektivních pozorovatelů jen dokonalé skla
mání. A když pokrokářští učitelé v moderní
náboženské škole vidí takový rozvoj pokroka
vadělenostatho, stavíme proti nim tyto životní
pravdy: Vzdělanost ducha není v žádném nut
Bém spojení s čistotou a výtečností povahy.
Nový on stále dovolává se srdce lidského
s „toho ducha, z něhož jsme pošli“, kdežto na
rážky na rosum jen velmí zřídka se naskytají.
„Hrst dobrého života“, praví George Herbert,
„jest lepší než pytel učeností.“ Ne že by se
Běeností u.ělo pobrdati, ale Ze masí býti epo
jena s mravsostí a mravnost, ta pravda dero
€e na světlo čím dál usilovněji, bez nábožen
ství se nemůže obejíti. Výtečné vlohy spojují
ve často s nejpodlejší povahou. Člověk může
býti dokonalý v umění, vědách a přece v po
ctivosti, otaosti, pravdymilovností u svědomí
tosti může býti za innoým chodým a nevzdě
laným venkovanem. Doporočejeme tedy, aby
aa důkladněji přemýšlelu o tom, zda jest p-
třebí člověčenatra pouze vzdělání rosamového,
upebo také dokonalostí mravoí a ožitečnými
rědomostmi.

Heide skromný.Mezi vytrialé velebitele Macharovy zařadila 50 ov mtaké „Osvěta

Lida“, která ploými průdochy vylévá takové
chvály,že 60 jimi div noralkne. Onehdy, refe
rojle o připraveném předem výstupu v Katné
Hoře, podotýká, še o vítězatví jeho nechce ši
řiti slov, protože by to urášelo básníkovu

*. Per deos immortsles! Machar a
skromnost! Lež tato v „Osvětě 1.“ bouchla jako
nejtěžšípevnostuídělo. Machar miluje skromnost
tak, jako tareoký paša jednoženatví, jako
boršák vodu nebo jako Nero náviděl cudnost.

., Soustrast, soustrast vám, junáci z „Osvěty
Lida*! Vzpamatojte se již jednou přece a po
myslete si, že v Čechách nejsou ssmí pokro
káři 8e avým Heliovým synem a že celý národ
nesáčastňoje se vaší maškarády. Díky Bohu,
jest ještě většina českých lidí, kteří rozezná
vají pravdu od lepenky a nátěra. Uvědomte si
konečně, še není nic tak trapoého, než stále
vydávat pozlátko za skutečné zlato, mělkost
ze bloobka, prázdnota za pluost, zdání za sku
tečnost a že kromě vašich trychtýřů, jimiž
profakujete „pudr“ na tváře Macharovy, existuje
také skutečnost, která se vám na celé kolo
směje. Či choste masopustní mamraje, oslí
slavnosti a šaškovství nahrazovati ve značné
míře něčím, co více pobaví a přívodí veselejší
kratoohvíli?

Kdyby se udál zázrak a Machar stal se
rázem upřímným člověkem, musil by sílu
svého vtipa hned obrátiti proti těmto svým
pochleboíkům a vypráskati je, až by se z nich
koařilo. Toho ae však nedočkáme, protože je
Bitnost a báječné velikášství jsou tak srostlé
s Macharovou podstatou, že o oích ví již po
slední zelenářka na trhu. Vždyť při každé pří
ležitosti se chlubí, jak avé protivníky vědy
důkladně položil, jak jim namlel a jak je tloukl
přes roce a přes blava. Mobt by skromný
člověk, jak pleská „Osvěta Lida“, přisnzovati
ei takovýto úkol: „duše sytit, hlavy napravo
vat vytčeno mi vůlí Osuda“? Či nelze do po
drobna z knih Macbarových dokázat, že z nich
čpí ohorobným sebepřeceňováním jako z petro
lejové rafinerie? Nechopili se této Macharovy
nectnosti jako vděčné látky již také malíři?
Nebo nebyla spáchána řezavá satira na domý
šlivost Macharovu tim, že byl nemalován jako
lékař léčící českého lva? A tak zůstává ne
svratitelnou pravdou, še všechno oslevování
Machara a obzvláště veleba jeho skromnosti
jsou symbolickou představou pokrokářské ne
upřímnosti a lži.

+ *.
SymHeládo dhářem.Machar jízlivě

se rozchechtal akasaje na to, že v Římě v ko
etelích mmejírosličná ostatky, jeko péro z křídla
archandělova, příčka ze žebříku, o němě se
sdálo Jakubovi, a jiné. Řemeslný tento lhář
dobře ví, jak nejlépe proti katolíkům rozčiliti
a poštrati, a proto rosmyslně se svých níských
pomlnv vybírá, co zaračaje nejjistější bodnutí.
Jak oabyl Machar vědomostí, že v Římě existojí
jím vypsané cstitky? Zcela jednodaše. Ote
vřete „Křiťáky“ a v nichse dočtete, jak Sien
klewioz -popisuje , teláka a
mluvku jménem Bandera, který ony ostatky na
bízí ke koupi. Bylo t> sa časů krále Jagoilla.
V oné dob) nebylo to oic divjého, a papežové
Hmětí, jak i sám opisovatel připomíná, musili
proti takovému zlořádu vydávati bully a všeliké
zákasy. S tímto mlavkou a lbářem Sanderem sa
vedl tedy Macbar soukromě protokol a dostavil
inventář jeho ostatků. Po té jeho majetku s
smoonil, přitiskl naň pečeť nejčeštěji cítíolho
básníka, svázal majetek do uzlíku a bajdy
s ním do Říma. Jelikož Sanderae udává, že
měl takó dvě hlavy křepelek, seslených šidům
na poušti, a jelikož jich Macbar neuvádí,
možno se domnivati, že nejčeštěji cítící básník
zašantročil je svéma šéfa Rothschildovi, aby
měl něco vzácného na památku po svých před
cích. Sandera pro obchod ee lživými ostatky
oazývá spisovatel „Eřižáků“ darmochledem a
lotrem, jakých mnoho tehdy toulalo se po
cestách. Spáchal tedy Machar ve své knize
před celou veřejností pořádný faleifikát, neboť
na místo Sandera představil sám 80be, kte
ronšto věc naň musíme prozraditi, ač jinak
dlošno uznati, že onoho mlavku a lháře přímo
ideálně napodobil, oož, mimochodem řečeno,
osoačuje bobatou přimykavost a včestrannou
schopnost jeho talentu. Machar, syo Heliův,
Sanderas! Bravo!

A .

Bym Helido nebolí Samderus Ďesgramotný.
Myslící kultorol člověk domáhá ae ve všem
pravdy a tato spaha po pravdě způsobuje, že
84 tvoří nová elova pro nové pojmy a že
myšlenky o každém předmělě urovnávají se
pokad lze v jednotné oelky. Bylo a jest jme
novitě úkolem filosofie, de sbirala vš-choy
výsledky Jidakého poznání a že každý nový
eměr, násor, mínění a poznatek. smástnává
souladné v dogavadní toyčlenkovou látka. A
jako. všichni vůdčí pracovníci to nejvíce a
nejnamábavěji přemýšleli, aby nové potřebě,
určitým slovem posud nevyznačené, dalipři

léhavý výras, tak zase od pravého vzdělance
se žádá i očekává, aby nový do oběhu přivo
dený pojem ai přivlastnil. Nechce-li vzdělaný
člověk ve vsdělané společnosti vběbnonti vě
eměšnost, musí každý nový pojem pronikuoati
obsahově a pochopiti jeho vztah k okolí.

T naší české literatuře ocitl se výraz
„Sub specie aeteraitatis“, pod sorným úhlem

sofický, přínesený z cisiny, ale literáti se ho
sáby zmocnili, někteří z vážného životního
zájmu, jiní ažívají ho jako stkvělé dekorace.
V podstatě má význam náboženský 8 mravní,
vztahující ae na lidské skutky. Jest průvoděím
nových myšlenkových směrů a tá filosofie,
která znamená vybavení z násora materialie
tickóho a deterministického. Doterminism věří,
že vše vyvíjí se nutně; co člověk dělá, nutně
dělá a nemá tedy svobody a zodpovědnosti.
Však účelnost, podepřená zkašeností, zamítá
myšlenka nutnosti, determinismu a vkrádá 80
v péro i filosofům, kteří posud zdráhají se vy
znati ji veřejně a otevřeně, Účelností uvádí 86
snova doch — Bůh tam, odkud byl determi
nistickým materialigmem a atbeismem vypuzen.
Jinými slovy —ozývá se ta mocně apiritualism
(dochovost), který je podpírán konečně vědou
samou. Nebof uznásli se účelnost, musí 60 usnat
inteligence, která tn účelnost v dějství přírodní
vložila, čímž hroutí se uměle a bez důvodů
eosnovaná a slepá nutnost, která měla nabra
dití živoucího Boba. Účelnost, toť dach podro
bojicí si hmotu a tím dochází zpevnění i ačení
o duchové a svobodné duši. Tím vším oživen
a opodstatněn jest esrchu smíněný pojem „sub
Specie aeternitstis“, pod zorným úhlem věč
nosti. Jednej tak, aby tvé skutky pod zorným
úblem věčnosti byly mravny, neboť jel za ně
zodpověděn nejen světu, ale také tivota po
emrti tělesné.

Po tomto potřebném objasnění onoho po
jma obraťmo zřetel k Macharovi, jenž na jed
nom místě svých spiců praví: „Dívám se, ským
jsem bojoval, vzpominám, že jsem jich oslou
řada popravil Nemohl jsem však za to, bylo to
nutné, musilo tak býti“ Vyznává tedy Machar
nozaobaleně, že byl nástrojem nutného dění,
determinismu. Ale hned poté dokládá: „Divám
se ns to vše sub specie aeternitatis, pod z0r
ným úhlem věčnosti.“ K předchozímu determi
oistickému vyruání víry hodí se doložka ta
jako pěst na oko, čímž dokázáno, že Machar
nemá o významu tohoto pojma ani ponětí. Sly
šel kdesi cosi o zorném úhlu věčnosti svoniti,
slovo se mu salíbilo, i počal jím cinkatia blin
kati. Podaří se leckomu dosti dlonho klamati
a vsbusovati sdání o své duševní vybroušeno
ati, ale přijde slabá chvilka, kdy ae záslona
poodbrno a otovře se pohled, který ukazuje
pravou hodnota člověka. Jak bylo možno říci
oMacbarovi, še pronikl všechny filosofické sy
témy, kdyš není schopen pochopiti ani pojmu
tak blíského a, řekněme, přímo katolického?
Znám člověka, který místo satisfakce říká sa
tisfikace, snám jiného, ktorý o souseda, jenž
utrpěl hmotně, říká, jak hrozně byl morálně
poškozen a praví to 8 důrazem důležitosti, 0
bližeje se, jský mocný dojem způsobí u posla
chačů, jiný vypravuje o anonymním večírku,
ač to byl večírek intimní, jiný užívá slova ko
rektně v okolnostech, kde vše vykonáno bylo
velmi nekorektně — a tak máme i Machara,
jenš se svým „sub spocie aeternitatis“ mané
vruje jako onen Švec, který, rozuměje jenom
evému kopyta, odvážilse přednášet o astrono
mii.Na skutky, vykonané deterministicky, věra,
pod zorným úhlem věčnosti můžese dívati jen
Machar, s to není nic jiného, než logickáa kol
torní bezgramotoost.

Obrana.
Povedený vudělavací Het, „Havliček*

mimo jiné Iti napsal (v 1. čísle 2. roč ), Zoprý
jest otění andělů vynálezem katolické cirkve,
nikoliv křesťanství. — To se věra povedlo!
Cirkev katolická, která přece i dlo jinověrců
byla první representantkou křesťanství, do
téhož křesťavství nenáleží? Čí byli křesťany
jen krvaví Táboři, tyran šenevský Kalela, kr
vavý Jiodřich VIII atd.? Ušlechtilí mučednici
katoličtí prvých století po Krista nebyli kře
stany? Ani ti první římští papežové, kteří též
pro víra život svůj položili, nebyli křesťany?
Prý do 4. století nebylo o ctění andělů nic
známo! — To ovšem může napsali jen člověk,
který misto studie až příliš volné myslí. Vádyč
andělé bylí vysocectění již od židů před Kristem.
Neudělale tedy katolická církev v tom směru
pražádný vynález.

Jaké povznešené názory O aadělích měli
staří Israelité, patrno ne př. z těchto slov Sta
rého Zákosa: „Postavi se saděl Hospodinův
kolem těob, kteříž ce bo bojí: a vytrhne je.
(Žalm 38, 8). Před hlasem anděla utekva lidé,
(ls. 68, 3), Nyní, panovalče nebes, pošlianděla
svého dobrého před námi, v bázai a atracho
velikosti ramene svého, eby se báli ti, kteřit



s rouháním táboou proti lidu tvémo. (II. Mak.
16, 28). Anděl řekl Tobiášoví: Když jsi se mo
dlíval s pláčem, jáť jsem obětovával modlitby
tvé Pánu. Tob. 12, 12.) Hospodin promluvil:
Aj, já pošlu anděla svého, kterýž by šel před
tebou. . . Šežříš ho a poslouchej hlasu jeho, amiš
se domíslvej. še by směl potupen býti: meboťme
odpustí, kdyš pohřešíš, a jest jméno mé v něn.
(II. Moj. 23, 20). Jinde Plamo dí: Anděl, kterýž
vytrhl mne ze všeho slého, požehnejž dítek
těchto. (I Mojž. 48, 16). — Ty pak, pane můj
králi, mondrý jsi, jako má moudrost anděl
Boží, uoys porozaměl všecbněm věcem na
semi (II. Král., 14, 20)“ — I přišli dva an
dělé do Sodomy u večer a Lot seděl v bráně
města. Kterýžto když uzřel je, vstal a šel jim
v cestu: a poklonu učinil, skloniv ce k semi. (I
Mojt. 19, 1). Abraham třem andělům „poklonu
učinil aš k semi“ (1. Mojž. 18, 2).

Zda tato a jiná podobná místa Starého
Zákona nesvědčí zřejmě, že k andělům chovali
staří I-raelité velkou úcta? m

Ale „Havlíček“ odvažuje se tvrditi, že
teprve sv. Ambrož počal r. 397 octívání andělů
šířiti. Zatím však — nehledíme-lianik slovům
Nového zákona, máme četné doklady, jak ve
liká úcta v křesťanstvu dávno před sv. Am
brožem vládla. Na př. sv. Justin, který zemřel
0 200 let dříve než sv. Ambrož, napsal ve
svojí „Obraně“ v kap. 6.: Ctíme zástup sva
tých andělů, kteří Boha poslouchají a jema
podobní json.“ Jest to také zcela přirozeno;
jestliže křesťané hned v prvních stoletích pro
kazovali velikou úcta sv. mučedníkům, zcela
důsledně uctívali i andéle, o nichž věřili, že
Jsou předními přáteli Božími a bdělými ochráuci
lidí. Ale „Havlíčok“ by si přál míti všecko 0
bráceně, jen aby nalezl přiležitost ku štvaní,

Probnaným přeokrncovatelempísma
jest totéž číslo „Havlíčxa“, které zůmyslně

úcty k andělům. Slyšte! Prý Písmo mlaví o
andělech, kteří za času Sodomy navštěvovali
město a ženili se s dcerarni sodomskými! Toble
objevil teprve „Havlíček“, ačkoli dávno před
ním tisíce nejbystřejších čtenářů bible takový
vynález neačinily.

Odkud tak drzé balamacení? ©Volní my
slitelé vědí, že jejich čtenáři bible nečtoo a že
ve svém fanatismu ověří beze všebo samo
statného rozmyslu každé, i sebe podvodnější
protikřesťanské kachně. Kdyby se odvážil říci
volný myslitel tak polenovou lež starým Tá
boritům, hned by ho upálili na hranici. Když
v Praze byli upáleni dva falšovači šafránu, pro
jevil Has mínění, že by ještě spíše měli býti
upáleni ti lidé, kteří falšují kniby. Mluvil by
teď Hus o svých Havlíčkovských oslavovatelích
jinak? Písmo, jak se každý en.dno může pře
svědčiti, mluví o příchoda dvou andělů do So
domy, kteří potrestali tamější hříšníky a za
chránili rodLotův před zábubou. Neomalené
tvrzení „Havlíčka“ však není ani jedním slovem
Plsma dokázáno. Patrno, že místo vědy panuje
v „Havlíčku“ fanatická protikřesťanská zloba,
která se vybíjí lžemi nejkřiklavějšími. To pa
trno také z odvážného a naprosto nepootivého
tvrzení téhož. čísla „Havlíčka“ o původa ovan
gelií. Prý evangelia jsou plody pozdních (11)
století. — Zatím však proti té nehorázné lži
přímo křičí nepopěrné a všem odborníkům
známé faktum, že věty ze sv. evangelií citojí
mužové, kteří žili již v I. aII století po Kristu.
Takto a jinými ještě způsoby dokázáno, že
evaogelia vznikla i za časů apoštolských a ni
koli v posdních stoletích. Vypadá to, jako by
si „Havlíček“ z nevědomosti svých čtenářů
tropil úmyslně čašky. A tenhle list hromadně
rozšiřují agrárníci, kteří lida našemu namlou
vají, še jsou lepšími katolíky než ti „fanatiští
klerikálové“. A evangelické kraby místo ráz
ného odrážení protibiblických nepootivých ú
toků ještě se s volnými mysliteli proti nám
spojojí. Věru zvláštní to jsou busitél Patrno,
jak divně svoji lásku k evangeliu osvědčají |

Masarykovské dómamty. „Čas“ dne
18. £. m. napsal: „V Mladé Boleslavi bylo v mi
nulých dnech biřmování. Uvítání biskupa
Doubravy nebylo příliš stkvělé a s toho se
rozčiloval středoškolský professor jeden. Proš?“
Na to „proč“ reagujeme otázkou: „Proč zpra
vodaj „Času“ bes řádné ioformace píše o uví
tání našeho nejdp. biskupa v MI. Boleslavi,
jež se vůbec státi nemohlo, protože tam náš
arcipastýř v „minalých dnech“ vůbec nebyl?
Všdyť přece biřmovací úřad spadá v tom městě
do pravomoci litoměřického biskupa, jak přece
vědí lidé i méně oavícení než žáci syna Heliova.

Dne 15. t. m. napsal „Čae“, že zásluhou
dra Lederera jsou u nás rodiny židovské, je
Jichž členové už neumějí ani německy. Tážeme
se přáteli nepřátel, kolik takových šidovských
rodin se v h nachásí, jichž ani jeden
člen německy neamí. Vezměte Diogenovu aví
tilnu a jděte na hřbety nejčeštějších pohoří,
hledejte, pátrejte pilně a pak nám ty vzácně
sajímavé rodiny jmenujte!

Politický přehled.
Parlament rakouský přece uzavřen, ale

bar. Bieoerth zůsta., aniž podal žádost za pro
puštěnou. Nesplnila se tedy touha Slovaaské
Jednoty, aby nynější vláda byla odstraněna.
Než bar. Bienerth nemůže se těšiti plnému ví
tězství, neboť nespokojenost 8 jeho nezpůso
bilostí šŠÍřÍse i ve stranách nejbližších; to jest
laciné vítězství, uzavřením parlamentu odstra
pit obstrakci. Obstrokční snahy omezily na
dosti skrovnou míra své podatuky; ale bar.
Bienerth toho nedbal, patrně jedoal ve smyslu
komanda německého u proto odmítl nový pilný
návrh stranu banky bosenské za odvolání 60
pilných návrbů obstrakčních, odepřel dáti zá
ruku, že 8e přičiní veškerým politivkým vlivem,
aby bosenské agrární bance bylo zaemožněno
zahájiti v Bosně a Hercegovině na kmetech
lichvářské řemeslo, což vlastně by provésti
nemohl. A obstrakce zvítězila i prohrála. Do
sáhla toho, že vláda nemohla vyříditi, co si
přála, ale nepodrazila zároveň vládě nohy.
„Hlas“ brněpský k dílu Slovanské jednoty při
dává: „Dopadlo to zas jedoou tak, jak to do
Padnonti musilo, jakmile solidarita byla po
rušena. Místo jednotné uvědomělé politiky ce
lého sdružení, které se zovo slovanskou jod
notou, politika na vlastní pěst některých skupin.
Výsledek ovšem takový, jaký se dal předvídat.
A komu prospělo uzavření říšské rady? N4
rodu našemu asi sotva, uepřidalo mu ani cti
ani váhy. Zhoršilo jen postavení Čoských po
slanců na říšské radě. Dues jest zřejmo, že
obstrakcí (agrárníků aSiovinců) posílena byla
posice Němců a vlády nynější, a že obstrukce,
místo toho, aby způsobila vládě rozpaky, pos
mohla jí z bryndy. Ale tak to u nás obyčejně
chodí. Všechny dosavadní zkušenosti byly
dosud marny. Poslanci slovanských stran na
obstrakci nesúčastněných svojí poradon ve
Vídni 13. t. m. dokázali, že Slovanské jednoty
rozbíjet nemíní, ale trvat budou na požadavko,
aby se vrátila na původní svůj základ: vzá
jemné důvěry a solidarity, za upolečnými slo
vanskými cíli, nikoli však za cíli strannickými
a osobními.“ Slovanské skupiny na obstrakci
nesúčastněné zvolily zvláštní výbor pro udr
žení stálých styků po čas prázdnin. % toho
mají Němci strach. Bývalý ministr orby dr.
Ebenhoch píše: Nebezpočí, že bude utvořen
veliký slovanský blok, visí ve vzduchu. Poli
tika Němců musí čeliti k tomu, aby takový blok
zmařila. Jest to možno rozmyslnou omírněno
stí a moudrým sebezapřením. — Všickni čle
nové ministerstva musí býti připraveni, aby
se mohli na zavolání bned do Vídně odebrat.
Nem. křesť. soc. vinu zpostošení parlamentu
připisují obstrukci a socialistům. Proto žádají
účinnou opravu jednacího řádu, odstranění ná
rodních zmatků, zvláště v Čechách, fioanční 0
pravu, ochranu pracujících tříd křesť. Jida.

Arcikníže František Fordinand byl na
vštěvou u královského dvora v Humunsku,
kdež přijat s největšími sympatiemi. V ruman
ském městě Binaji prapory ozdobeném strženy
studentstvem aherské prapory,rozřezánya po
šlapány. Jest vidět, že jsou Maďaři v cizině
zrovna tak oblíbeni jako — Němci.

V Krasne v Haliči zemřel náble bývalý

přodseda rakouského ministerstva hr. Kazimíradeni, jehož jméno zachová český národ ve
vděčné upomínce. Hr. Badeni byl původcem
snámých jazykových nařízení, kterými se za
váděla u státních úřadů v Čechách a na Mo
ravě v krajích českých vnitřní úřední řeč če
ská, kterou nebyl porušen žádný zákon. Ovšem
odtad povstala proti němu zločioná obstrakce
německá, která podrazila hr. Badenimu nohy
a jeho jazyková nařízení zase zrušena.

Ríšský sněm německý uzavřen a s ním
padl dosavadní říšský kancléř kn. Bůlov. Jeho
nástupcem jmenován dosavadní státní tajemník
vnitra Bethmann-Hollweg.

Turecké poselstvo navštěvuje dvory ev

ropské, aby oficielně oznámilo nastoupení nového sultána. Tarečtí vyslanci přijati i papežem,
nyní jsou pak v Paříži.

ezinárodní vojsko na Krétě bude prý
odvoláno a do krétských vod budou poslány
4 staniční lodě. Definitivní rozřešení otázky
krétské nastane později.

Revolucionářiperští, žádající ústavu, vtrhli
již do hlav. města Teheranu, kamž prý co ne
vidět vtrhne i ruský sbor, aby zamezeno bylo
krveprolití. Šach v budově anglického vysla=
nectví prý hledá ochrany.

Z činnosti katol. spolků.
Organisnce českoslovamské katol.

mládežeakatol.Anatomy: lda vokr.ostelee m. ©.ne abratřen B s orga
nisacemi okresu Rychnov n. Kn, Žamb, a okolí

konají sa souhlasu sl. zem. a diecósníhonýporakatol. strany vnedělí 18. července 1909 v Týmišti
n. O. krajinský ejesd s tímto pořadem : 1. Vítání

účastníků — koncert úplné kapely uřinovické. 2
V 10%, bod. seřadění se u Pansk. domu na ná
městí a průvod do chrámu P. 3. Kázání známého
sociologa a delegáta českého na říšských sjezdech
katolíků v Německa vdp. P. K. Tomana O Cr.
s Praby a měe svatá. 4 Průvod náměstím a roz
chod. — Odpoledne: 1. V1 hod. seřadění u Pan
ského domu, pochod k soše P. Marie na náměstí.
2. V 1'/, hod.: [. zahájení sjesdu na náměstí. II.
feči: a) p. J. Dovrtěla, zem. předsedy a sl. dele
gátky sdružení katol. omladiny na Msravó a ve
Siezska „Mládež. naděje církve a vlasti“; b) říš.
poslance vidp. dra. Rad. Horského a p JUDra
Mořice Hrobana, říš. a zem. poslance „Katolíci na
poli národním, sociálním a osvětovém.“ Pp. řeč
nícipromluvíoprávechapovinnostechmužůi žen
všech stavů bea rozdílu. 3. Ve 8 hodiny pochod
s budbou do městského parku. 4. Koncert vojen.
kapely c.ek. pěš pl. č.42. řízením p. kapelníka.
5. Mezi koncertem bnffot, tombola, poštu, loterii,
kuplety, solové výstupy, sborové zpěvy opatří jed
notlivé místní org. mládeže. — Vstupné do kon
certu: a pokladny 40 hal., v předprodeji a pro
účastníky průvoda 20 hal. Pozvání jsou všichni
katoličtí říšňtí poslanci. Předprodej lístků v kaž
dém místě u důvěrníka. Za nepříznivého počasí
bude koncert a řeči ve velkém sále Panského
domu. Večer v 8 hodin taneční vínek omladiny
v sále Panského doma. P. T. členky a členy pro
síme, aby přišli s odznaky, mladí:y a dívky dle
možnosti v národním kroji. Čistý výnos ve pro
spěch okresof koihovny. Dary na pořádání sjezdu,
do bufetu, tomboly, loterie atd. zasílány buďtež na
adrossu „Okresní organisace českoalov. lidu v Ku
stolci n Orl.“ Pořad koncertních i zábavních čísel
k dostání zdarma u pokladay. K četné účasti
zve výbor.

Sobělee. Dne 11. července konala se u nás
krásná slavnost svěcení spolkového praporu. Již
ráno o 5. hod. zabrála hudba před farou a potom
celot vesnicí zněly její jásavé zvuky. Četné domy
ozdobeny byly prapory národních barev; od 6 do
10, hod. přicházely a přijíšděly k nám četné naše
jednoty a sice: Jilemnice, Nový Bydžov a Nová
Paka 8 prapory, odbočka Všeodborového sdružení
křesť. děloictva z Hořic, Oabislavice, Lázně Bělo
brad, Smidary, Dvůr Králové, Sedlec u Kutné
Hory a četné množství jiného lidu a duchovenstva.
O 11. hodině začal se řaditi slavnostní průvod, jenž
byl velice krásný. Napřed za hudbou dlouhá řada
družiček, nesoucích prapor k posvěcení a za nimi
naše jednoty s prapory. Slavnostní kázání měl náš
milý vadp. dr. Frant. Šulc, profesgor s Hradce Kr.
a mluvil o účelu a významu praporu způsobem
překrásným. Svěcení vykonal vedp. vikář a kone.
rada F. Procházka z Mlázovic a měi svatou slou
žil náš milovaný vldp. farář Fr. Melich sa četné
assistence kněží. V poledne pršelo; po obědě déšť
na chvilka ustal a účastníci odebrali se do za
brady, kdež vadp. dr. Fr. Reyl z Hradce Králové
velice poučně promlavil o účelu katolických spolků.
Pro nastavší prudký liják pokračoval řečník ve
spolkové místnosti za častého potlesku. K večeru
Ještě odbýval se koncert v zabradě a večer byl
věneček. Ke slavnosti došly četné pozdravné do
pisy a telegramy. Spolek sv. Prokopa vzdává tímto
vřelé díky štědrému a šlechotnému dárci praporu
p. Václavu Maťátkovi, statkáři v Sobčicích, pout
uíku do Říma a do Lurd, který naší jednotě
krásný a drahocenný prapor věnoval a o celou
slavnost svou prací a štědrostí se přičinil. Děku
jeme též matce praporu paní Emilii Maťátkové a
kuotře praporu paní Barboře Matátkové a voláme
jim naše vroucí „Zaplat Vám to Pán Bůh“ Děku
jeme slavnostnímu kazateli vedp. dra Šulcovi, svě
titeli vsdp. konsist. radovi a bisk. vikáři F, Pro
cházkovi z Mlázovic a vadp. dru Fr. Reylovi sa
jejich ochotu a krásné řeči. Díky vzdáváme pře
četným milým družičkám a děvčatům, které obě
tavě vnepřísnivém počasí vstupenky a pohlednice
roznášely, panu řídícímu učiteli Janu Tlučhořovi
za provedení krásné hudbya zpěvu při měi svaté,
a vůbec všem, kteří jakýmkoliv způsobem o sdar
slavnosti naší se přičinili. A nyní slovo k našim
Jednotám: Můj drahý, český lide katolický! Vy,
milí bratří asestry, kteří s daleka jste přispěchalí
k nám, abystese naší slavnosti súčastnili a s námi
Be potěšili, vy jste ukázali velkou a vroucí lásku
k naší věci a k víře svaté, vy jste ukázali disci

inu a lidovost strany českého katolického lídu,
rá trvá, sílí a mohutní neustále a kterou při

svornosti a vytrvalé práci naší nic jíž nezdolá. A
je to tolik krásné, když vidíme naše seřaděné mo
hutné šiky a prapory křížem zdobené, že jeme
viděli otušilé muže patřiti nato se slsamiv očích,
Můj drabý, dobrý, katolický lide český, přijmi náš
nejvroucnější a nejsrdečnější dík! Nashledanou
v Hradci Králové! Z výbora spolku sv. Prokopa:
Václav Holman, t. č. předseda. Josef Podzimek,
t. č. jednatel.

Zprávy místní a z kraje.
Schůze městské rady dne 12.července.

Přípis železničního ministerstva o žádosti městské
rady za zlepšení jízdního řádu Pardubice-Hradec
Králové-Josefov a výkasy pokladní hotovosti ze
dne G. t. m. a činnosti polic. stráže včervau£. r.
byly vzaty na vědomí. — Vuvedeném přípise mí



oisterstva železnic eděloje se, že od 1. července
t. r. zařídí se spojení v Pardubicích mezi vlaky
č.3 n. a 4 n dréby státní společnosti a že
osobní dopravu při vlacích nákladních Kyšperk
Týniště, pokad se týče Kostelec n. Orl., nelze z
různých důvodů v zimě připověditi. —= K žádosti
Komitétu pro českou účast na výstavě Čenstochov
ské v Praze upozorní se obecenstvo provoláními
na českou výpravu do Poleka pořádanou. — Vzato
bylo na vědomí, že úroky z nadace Collinovy za
rok 1909 aděleny byly Jar. Soblovi, žáku V. tř.
obecné školy chlapecké, jakož i zpráva lesního
úřadu o stavu mnišky v lesích. — Uděleno bylo
povolení ku stavbě rodinného domu pp. maož.
Bob. a Růženě Hobzekovým na parc. č. 1 v bloku
XI. na nábřeží Orličném. — Jedna žádost za svý
šení podpory byla zamítnuta a jedné žádosti téhož
drubu bylo vyhověno.

Na katolický ojezd darovali: Odbočka
a organisace katol. v Holicích K 16:70. Vld. du
chovepstvo vikariáto Cbrasteckého 132 K.
Po 5 K vldpp.: Th Dr. Hugo Doskočil, Toušek,
furát v Heřmanicíchb; pí Jana Proftová, soukrom
pice v Poděbradech 20 K; po 4 K pp.: MUDr Ja.
Mládek, lékař v Chrasti, Jan Sháněl, řiditel choru
v Chrasti. Zaplat Pán Bóh! — Dary neodeslalo
ješté vld. duchovenstvo 1 českého a 2 německých
vikariátů. Prosíme dotyčné vedpp. vikáře o laskavé
vyřízení. Vydání jsou četná a velká.

K hyeníemu „Ratibora.“ Jestliženěkdo
ještě v Hradci Králové donfal, že „Ratibor“ ze
svého mravního úpadku ge povznese jednou opět
na list, jejž by slušný člověk mohl vzíti bez bnusu
do ruky, byl jistě nadobro vyléčen ze avé illuse,
když 8i přečet! nejnovější jebo lokálku o úmrtí
sestry Pankracie. „Rstibor“ zde dokázal, že dovede
něco víve nežli divoká byena, která vybrabává a
zobavuje jenom mrtvoly. kdežto „Ratibor“ rdousí
živé bytosti, neštítí se mrtvých těl a trhá jejich
čest. Lokálka zilněná jest psána ne perem,
nýbrž kopáčem, p'ato snad nám nikdo asi ne
zazlívá, že odkaznojeme bez dalšího povšimnutí
tento duševní výplod pokrokové noblessy pozor
nosti obecních metařů k příslušnému jednání. Zvl
čilý list klesá stále hlouběji od té doby, kdy byl
odstaven od mladočeského žlabu. Dnes bledá zob
u pokrokového tábora a proto snaží se překonati
pověstnou „Osvětu lidu.“ Jestliže však pokrokový
tábor není raněn slepotou, musí vycítiti, že ho za
bijí redaktor Peřina svou — inteligencí.

Osobní. Inženýr p. Gustav Souček, rodem
s Hradce Králové, podrobil se dne 11. t. m. státní
skoušce z technické chemie a usnán byl způsobi
lým s vyznamenáním.

Promece. Pan František Steinfeld, rodem
z Roudnice n. L., právní praktikant při c. k.
krajském soudě v Hradci Králové, bude v sobotu
dne 17. července o 12. hod. pol. na České univer
sité veřejně prohlášen doktorem práv.

Vojenský komeert pořádá se dnes 16.
t. m. o '/„6 bod. odp. ve voj. parku ve prospěch
pensijního fondu vojenských kapelníků | Vstupné

pro„sobu 50 hal., rodinu (3 osoby) 1 K, studující
BRošberská kaplička znovu vyloupena.

V noci ze dne 14. a 15. vypáčeny u ní dvéře líění
dřevěnou a železnou, pokladnička vyloupena. Pá
trání po amělých pachatelích zavedeno.

Gymnaslální medělní mše svatá
v chrámu Panoy Marie náleží k nejoblíbenějším
bohoslužbám Hradeckým ode dávna vůbec. Dne
8. t. m. zakončeno jich pořadí v uplynulém škol
ním roce pontifikální mší svatou, jiš celebroval za
četné assistence gen. vikář vadp. dr. Al. Frýdek
sa veliké účasti rodičů a pěstounů žáků zdejšího
gymnasia. S radostí obzvláštní a se zvýšeným zá
jmem sledovali jsme během roku školního gyma.
studentstva zdárné pěstování hudby a zpěvu cír
kevního, a badiž jeho píli v ohledu tom vyslo
veno tímto veřejné aznání. Při poslední mši svaté
mile nás jímal velebný introit k Nejsvětější Trojici,
na kůru bezvadně přednešený, a zejména Ambro
sianský chvalozpěv, jehož věty, zejména „in Te,
domine, speravi, non, non confondar in aeteroum“,
působila úchvatně. Obě vložky před evangeliem a
při obětování přednesl solista zpěvák čistě, bez
vadně a s citem. Zakončení mše svaté chorálem
svatováclavským bylo případné a velmi 86 zamlou
vající; s hloubi duše jsme spolu volali: nedej
nám, nedej zejména jim, tomu dorostu národa na
šeho duševně ani budoucím, sabynouti, svatý
Václave! — Laický účastník.

Záložna v Hradec! Králové k uctění

oronýnědsvého zakladatele,čestnéhočlenaa dlouoletého tajematka p. Václ. Hubky-Rtyňského, vě
novala „Obecné kuchyai“ zde 30 K.

K uetění památky ředitele p. Váel.
Hubky věnovali ředitelEd. Chocenskýa plukov
ník p. Václav Jirotka e chotí 20 K ve prospěch
„Obecné kuchyně“ zde.

Na vzdělání českých dítek v

"ku mateřskémpřispělvkrčtnu1909jm„Komenský“ ve Vídai III/3, Strobgasse 45, který
vydršuje 3obecné“ školy, školu pokračovací pro
učaě o 8 odděleních, 2 opatrovny a 6 škol jasy
kových o 14 odděleních, politický okres Hradec
Králové: Hradec Král. Prof. Mejenar 2 K, Hasič
ská šupa královéhradecká 5 K, Pokrokový klub
sbírku pří pokrok. večírku literárního odboru

6225 K, Vlad. Sekera, řed. ústava pro hlucho
němé 3 K, Důchod mésta 100 K.

Nvěcení mnakněžství. V den 8v. spo
štolů slovanských 1J. t. m. vysvětil Jeho Exe. odp.
biskup dr. Joset Doubrava v katb. chrámu Páně
Da kočžetví 8 diakonů za přítomnosti nejd kapi
tuly a zástupu jiných věřících. Na kůru při té pří
ležitosti provedeny mistrně velmi krásné zpěvy.

Dary. Naší redakci od-vzdal p. Jos. P.10 K
pro Ústř. Matici Školekou vyžádaných od žalované
pí. Irmy Fuksové. Pp. abiturienti králové
hradeckého gvmnasia z r. 1907 odevzdali nám pro
vídeňskou školu Komenském 15 K.

Zase živelní pohromu. Již předešlý
týden natropila velká voda zvláště na lukách škody
hojně. ZOrlic> zvlášť Volem Týuišt* a z Labe k:
lem Jaroměře převalila se 87 »usta vody přes břehy
a zatopila kupky p sečeného sena Ko'em Hradce
Král. zkaženo vystoupením vody též sena hojač.
leka zaplavena silnou vrstvou rmutu. Tento týden
zkáza po nových deštích pokračovala. Spo pro
deštivé počasí dílem hnije, dílem jest olnášeno
dravým proudem; na mostních sloupech a v záto
činách hromadí se cbuchvale odplavené píce Nej
vyšší čas. aby již naatalo trvale jasné počasí. Obzlí,
která slibovalo znamenitou žeň, jest nyní poleblé,
tak že jest i obilaf žeň vážně ohrožena.

Upuzornéní ua duplňovací volby do
ukládacích komissí všeob. daně výděl
kové. Vyhláškami zdejšího okres hejtmanství
byly vypsány doplňovací volby volitelů, jikož
1 volby členů a jich nábrudunů do Komissí pra
všeob. daň výdělkovon III a IV, třídy ukládacího
okresn: polit okr. krá'ovéhradsckého, k'elí dle
ustanovoní $ 22 cit. zsk. usstoupiti niají izisto
vystannjících [osavadních Čosň na dobu čtyř let
t.j. včetně s roku 1913 1 to ua místo: pe JS,
Piloáčka, továrníka v Hrade' Král. ve III. třídě.
Frant. Noska, ohchodofka 8miš. zbožím v Předmě
řicfch ve IV. třídě, Jana Bohdaneckého, krejčtbo
v Nechanicích ve IV. tř. — všech jako členů:
pp Ant. Hxnuše, obchodníka kožemi v Hradci Kr
ve III tř., Jana Pavla, krejčího v Pouchově ve
IV. tř., Jos Javůrka, hostinského v Jenikovicích
ve IV. tř juko zástupců. I. Volby volitelů, kteří
potom členy a nábradoíky komise voliti budou,
v každém berním okresu zvláště: v Nechanicích
v měst. radnici 22 července od 9—12 hod. dop. vo
liči III. tř. volí 1 volitele, 23. července 1909 od 9
—12 bod. dopol. volí voliči IV. třídy 33 volitelů.
V Hradci Králové v Radolfinu volí voliči III. tě.
27. července 1909 od 9—12 hod. dop. 5 volitelů.
Dne 28. července 1909 od 9—12 bod. dop. volí
voliči IV. tř. 104 volitelů. II. Volby členůa jich
náhradníků do berní komisse: v Hradci Králové
staré Radolfinum (berní referát čp 190) dne 12.
srpna 1909 od 9—12 hod. dop. 1 členaa 1 zástupce.
13. srpna 1909 od 9 —12 bod. dop. volí ee 2čle
nové a 2 zástupci. Za volebního komisaře při smí
něných volbách ustanovoje se paa Jar. Rosůlek,
c.k. berní assistent, — Páni voličové ge na to u
pozorňují, že dle $ 18 cit. zákona voliti Ise pouze
lístky hlasovacími (pro členy a jich zástupce od
děleně), které opatřené příslušnva legitimací a po
depsané odevzdány buďtež buďto v době volby
v místě volebním osobně příslušnémuvolebnímu
komisaři anebo včas zaslány poštou (frankovaně)
do volebního místa na adresu příslušného voleb
ního komisaře. Nefrankované voleb. zásilky nebu
dou komisařem přijímány.

Prohlášení k dani výdělkové.Lbůta
k podání problášení ku všeobecné dani výdělkové
pro sedmé období ukládací (roky 1910 a 1911)
z podniků všeobecné dani výdělkové podrobených,
dne 1. června 1909 daní již předepsaných, stano
vena byla dle veřejných vyhlášek do 31. července
1909. Úřední vzorce, jakož i návod ku sdělávání
prohlášení k dani výdělsové, poskytnou 8e poplat
pikům na požádání bezplatně úřady vyměřovacími.
Poplatníci se tímto zároveň upozorňují, že přesné
vyplnění všech odstavců prohlášení jest jejich po
vinností a že co nejpečlivější vykonání této po
vinnosti v prvé řadě v jich vlastním zájma nutno
jest, sby se předešlo výtkám, po případě nespráv
ným předpokladům komisí pro daň výdělkovou.

Červ. Jamevice. V neděli11. t. m.svěcen
u nás základní kámen nového chrámu Páně. Místní
spolky staraly se horlivě o důstojné oslavení vele
památné chvíle. Ráno ozývaly se výstřely z hmo
ždířů, budíček, pak průvod s hudbou, vítání spolků
hasičských. Přijel avětitel vadp. Magr. K. Vorlí
ček, p. staroste-Kutnohorský s pp. zástapci sl. měst.
rady a stavitelem chrámr p. Dajbychem. Lida
bylo množství veliké. Po mši av. sloužené vedp.
evětitelem v zámku rosvinul se obrovský průvod
korporací místních i = obcí přifařených, vzácných
hostí atd. Když však so přišlo k staveništi, okrá
šlenému péčí p. Jos. Vepřka, spustil se bustý déšť
za něhož vadp. evětitel posvětil vodu a pak ve
vsletném kázaní poukázal na význam alavnosti 1
na veliké sásluhy sl. městské rady kutaohorské,
kterých jako patron o novostavbu si získala. Pak
posvětil základní kamen, nastalo klepání kladívkem
s případnými hesly. Na konec bylo požehnání
s Nejsv. Svátosti. Čistý výnos ze slavnosti nato

a s tních medailoaků sEf=
prodeje pamě

em 76 EK) věnován veprospěch kostela.dečnýdíkvšechněm,kteříobětavěk zdaruulav
nostníhodnepřispěli!

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořileji

Dobdan Neliohar
knihkupectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát

v Fradoi EKrálové.

Priěnko Přediměste dosáhloprávěpočtu
4000 obyvatel; roku 1849 dle řádu zavedeného pro
města a vai nvádí se mezi místy měsťanskými, ná
ležsjicími k městu Hradci Králové, Podměstí
Pražské 8 43 domy a 335 obyvateli, tak že po
četnnet obyvatelstva. vzrostla na Pražském Před
městí z+ posledních 60 let © 3665 duší. Samo
ntatní nboc tato, jež souvisí těsně na jedné straně
5 městvaem Kuklenami, na drahé straně s mo
hutnící naadou Plotištěmi, v krátké době splyne
tčsně a Králové Hradcem; majíc dostatečné pro
story směrem k Farářství, bade v budoucnu tvo
řiti živou součástku Hradce Králové, kde utavební
ruch a populace stále poroste. Proto musí město
Hradec Králové pohilžeti na Pražeké Předměstí
jako svoji vlastní čtvrt, a starati se, by význam
nému tomuto díla budoucího velkého Hradce Krá
lové dostalo se řádné moderní úpravy 86 stano
viska dopravního, bygienického a bezpečnostního.
Obec Pražské Předměstí, jeho zastapitelstvo, pří
slušníci a voličové masí sami pracovati, by stali
se skutečnou součástkou Hradce Králové. Úkoly,
jež spojené obě obce čekají, jsou na snadé, jest
to zřízení elektrické dráhy od nádraží do městu,
kanalisace, osvětlení, vodovod atd. To jest stránka
praktická, jež padá v obvod působnosti obecní čin
nosti. Nám jest poukázati na stránku náboženskou.
Prašské Předměstí, přifařeno jsouc do Kuklen,
nemá ani chrámu, ba ani kaple školoí. Dne 31.
května 1778 v neděli po Božím Vstoupení naposled
konány služby Boží ve farním cbrámě sv. Petra na
Pražském Předměstí, načež týš za 4394 zl. 33 kr.
odhadnutý k vůli pevnosti Hradecké byl zbořen.
Za stržené peníze byl napotom nynější chrám
v Plotištích vystavěn a čtyři zvony od av. Petra
přeneseny dílem do Plotišť, dílem do Kuklea.
Mimo kostel sv. Petra, o jehož vznika sabají dats
až do 13. století, stával na Podměstí farní kostel
sv. Mikuláše, v ulici po něm zvané Svatomikuláš
ské, sáhající původem do doby Karlovy. Oba tyto
Boží stánky ostoupiti musily dílům pevnostním,
zrovna tak jako ostatních 10 kostelů Hradeckých
na obvodu Hradcepostavených. Dřívější osada na
Podměstí, čítavěí poměrně málo duší, měla tedy
svoji farní osadu s dvěma kostely; nynější čtyř
tislcová obec, přifařená do Kuklen, nemá domu
Božíbo vůbec. Do Hradce Králové jest cesty 20
minut, do Kuklen tři čtvrti bodiny. Povinností ka
tolíků na Pražském Předměstí jest, aby následo
vali šlépějí původních obyvatel této osady a při
ložili race k dílu, by budoucí lidnatá čtvrt Velkého
Hradce Králové měla svůj chrám, v němě by denně
čest a sláva Tvůrci všeho byla vzdávána, a v němě
by prosby věřících za spásu jich, blaho národa a
vlasti denně se vznášely k nebesům.

Opatovice m. L. Měl se u nás konati
husitský tábor lidu na „uvědomění“ nejširších
vrstev. Leč těžké dešťové kapky byly příčinou, že
sátivého poučení dostalo se jen vybraným z Opa
tovie a okolí v aále p. Baše. Pan učitel hovořil
nadšeně, kroutil zbožně očima, ale jazyk mu
utíkal před rozmyslem. Cbadák s nevědomosti
„poučoval“, že tehdy za Husa si mohl každý kou
piti odpustky předem a pak hřešit do foroty. Vy
zýváme p. učitele, aby nám sdělil, kde ten ne
smysl četl. Takhle sná naše náboženství člověk,
který chce naše přesvědčení potírat! Docela jsme
se také z výmlavných úst učitelových dověděli,
že před husity prchali kardinálové (kolik akteří?)
i bez klobouků a bes bot. No —jestliže na útěku
vázli v takovém bahně, jaké šíří masarykovci,
mohli tam lehce o boty přijít. Nám je jenom
divno, že o strátě těch bot noví ani Tomek, ani
Palacký a vůbec žádný dějepisec. Prý bylo po
stačitelné pro odsonuzesíHusa, že týš káral teh
dejší církevní nepořádky. Tak! Takhle mluví vy
chovatel katolické mládeže, přece má znát
aspoň abecedu z života Husova. Učitel nevi, že
Hus byl odevasen pro 90 bludných článků, které
odvolati nechtěl a ješ by kář nyní
Bepodepsal. Palacký píše (III., XI.,čl. 4. str. 196):



„Sbor (elrkevních hodnostářů) ničeho neobmeška!,
cokoli naň slušelo, aby vrchu přísnosti vyhnouti se
mohl. Usilováno znova dobrotou, přísnosti, pře
mlouváaím i hrosbami navésti Husa, aby vrátil se
opět do lůna církve.“ A dále praví Palacký: „A

-proto sbor nemělli jemu přisvědčiti a dáti se od
něbo mistrovati, musil konečně přikročiti k jeho
odsouzení, jak toho žádali zákonové církevní.“
— Ostatně, p. učiteli, věra jest banba, že vy
jako „pokrokový“ mož neznáte ani nejnovější
úsadky protikatolíků o soudu nad Husem. Nevíte,
co o tom mapssl dr. Flajšhans? Nevíte, jak dr.
Krofta otevřeně napsal, že jest snižováním Husa,
tvrdí-li se, že byl odsousen pro kárání mravních
slořádů duchovenstva? Tedy vy, hlavo učená, ani
žujete Husa ve svojí nevědomosti také. Také, p.
učiteli, Husa nesoudil papež (to dobře pamatovat!),
naopak Husa i nepravéhopapeže Jana XXIII. sou
dil i odsoudil církevní sněm. Máme dále pokračo
vat? Nestojíte nám za to. Vzpomínáme jen, jak
„Ušenci“ podobní, místo co by si o Husovi něko
lik vědeckých řádků přečetli, lamentojí, že jim
„klerikalismas“ překáží pověděti dětem o Hasovi
pravdu. Zatím by tací aplakaní paedagogové měli
býti přinuceni, aby si o Husovi něco přečetli aspoň
z některého spisu protestantského, který příliš ne
balamatí. Tací „pokrokáři“ by vnesli do nemysli
vých blav tolik koptu, že by jej celé století nevy
čistilo. Vytýkáte, pánové, že bylo utraceno tělo
Husovo; vy však utracojete s hlučnou .anfárou
samébo ducha Husova. Lide venkovský, přemýšlej
samostatně, čti v řádných dějinách. Pak tě kaž
dou chvíli nebudou nedoukové balamutit! Panstvo
se šikovně postaralo, aby se nedala p. přednášečí
na místě věcná odpověď. Podruhé, pánové, kteří
prý se pravdy nebojíte, zařidte to tak, aby mobla
býti ve schůzi slyšena i drahá strana! Jen 8e ne
bát, jste-li svojí „pravdou“ jisti|Ú.l... ÚU
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Nechanická reformace. O reformační
praksi nechanické píše nám jiný pozorovatel:
„V Nechanicích we na to musí jít s bubnem, aby
se ten busitismue snadněji a trvaleji vžil do lida“,
tvrdil náš inkasista pojišťujících premií — a také
se tak stalo. Bylo to prý zadarmo! A jek 8e to
šlapalo! Dle „Pokrokových Listů“ to mělo být
bez rámusu. To si však páni nedali vsít, a tak so
rukovalo. Aby ei zůstali konsekventními, šlapali
pokrokáři hned za muzikou. Oao 6e to také jináč
jde. Kutálka natábne noby, že člověk, je-li ná
hodou od přírody skrček, udiven se dívá na špičky
bot, jako by se divil, že může jako pokrokář stačit
takovému zpátečnickému miadočeskému vzácnému
starostovi naší prodlažené obce, který se k Husovi
chová náramně kolegiálně (říká mu, milý Jeníku),
ale to mu rozhodně nevadí. aby neudršoval přá
telský poměr se sv. Jamem Nep (také jeden Jan).
Tomu ten husita vylhává svou lásku rossvěco
váním lampičky před jeho soškou, která ma domě
páně purkmistrové jest umístěna. Vůbec — jak se
jedná o kšeft, je z tohoto patentovaného hesity
ihned oa oko věřící katolík, který však nemilon
škrabošku své víry daleko odhodí, jakmile vy
prodá zásobu posvěcených voskovic. Že tato jeho
drojakost mu dělá špatoé svědomí, bylo vidět, když
satracoval ve dvonminutoré nadřené řeči toho
bídnoíka, který prý vybízel Hosa, aby mu tu koibu
a obecními dluby hodil na hlava. Aby toto svě
domí oblušil, hodně křičel — přece jen se bál,
aby ten Has toho hříšného dopisovatele z Obnovy
neuposlechl. To pan okr. tajemník ja jinačí pašák.
Aby ai to nahoře nepoškodil, chová se při tako
vých příležitostech docela passivně; nemluct, ale
sato víc myslí, jak by dospěl E vytoužené metě
po práškovsku. Pardoo| Stalo se tady neštěstí na
dráze, -6 chci vlastně říci s dráhou t.j. že se
tady do smrti oš na dráze žádné neštěstí nepři

trefí. Tento dietář to dotábl s dráhou tak daleko,
že už to dál ani nejde. Nerad odjíšděl do Vídně,
věděl, še je zle. Ostatně nebude-li dráha, nevadí
— zbude nám mazání. Občanstro bude mít právo

p Sato bude smět chodit po silnici pěšky abumil bude v kočáře dohlížet, zda-li jsme tím
šlapáním ty gilnice nezruinovali. Co se toho pla

cení týče, to dokážeme, jen prosíme pana tajem
níka (již potřetí), aby slib svůj sploil a účty sa
ta dráhu zvoleným třem pánům revisorům ke
skoumání předložil, již proto, še by si toho mobli
všimnout i u zemského výboru, kde jest pan ta
jemaík snad dosud dobře zapsán. — Po Necha
nicích koluje verse, jako by dr. Bartošek víckrát
se nesměl zde ukázat, že prý by stačila ješté
jedna taková řeč (moc pěkně mluví, ještě dobře
že bo není slyšet), aby tu pokrokářekou pětka
nadobro sabil.

Stateční hasiči. V Orlici a Kyšperka
konal se v neděli dne 11. července ajezd Župy
hasičské pohoří Orlického. Poměvadž die nařízení
Ústřední jednoty také župa zakazovala našemu
sboru súčastniti se mše svaté před sjezdem, proto
musela četa našich katolicky smýšlejících hasičů
projíti ohněm a prošla čestně a vítězně| Když od
župy se konečně již povolovala mše svatá, ale aby
na plakátech nebyla zmínka o tom učiněna, řekl
p. velitel eprávě župy: buď bude mše svatá a to
i na plakátech oznámena, anebo já oeračím za to,
dostaví-li se členové odpoledne na cvičení. A správa
župy 8 kyselou tváří povolila, Hasiči Orličtí měli
slavné služby Boží i promlavu v kostele a župa
posud trvá a může so říci, že bude kvést, ne
bude-li bojovat proti živé víře našeho horského
lidu, jemuž náboženství v tomto hořkém horském
životě ještě jest jedinou útěchou. Sláva statečným
junákám OrlickýmI

Čermná u Kyšperka. Coceu násděje,
tomu bychom 8e nedivili, kdyby bylo stále prvního
aprile. Uvažte! Dne 4. července přednášel u nás
ku oti a slávě Husově 800. demokrat! Sice rudý
tisk napsal: „Hájit vlast připadá mi býti psem
daným do boudy, aby hlídal majetek pána svého.“
Radý poslanec Pernestorfer dne 18. května t. r.
se vyslovil: „Odkud pak by měl ubohý proletář
vlastenectví nabrat? Leč p. Novák ee tolik roz
ohnil, že nás nabádal, abychom svoji vlast a svůj
národ milovali jako Hus. No — my národ milu
jeme roshodně víc, než ti lidé, kteří se klaní ně
meckým židům, majícím rudý karafiát v knofilkové
dírce. Taky evangelíci si přišli rudého busitu vy
slechnout. Nedivíme se. Vždyť již na př. někteří
němečtí pastoři káží o Kristu zrovna tak proti
křesťansky jako soc. demokraté. Proč by se tedy
evangelíci příliš mrzeli, že k protikřesťanské akci
zneužívají soc. demokraté také jména Husova?
Hus považoval nevěru za první, největší hřích.
Ale to všecko jedno. Evangelíci mají přece radost,
když soc. demokratický řečník vezme Husa na
svůj štít, aby jím bojoval proti naší církvi. Proč
jen ti lidé však nebájí raději svoje křesťanství,
kdyš říkají, že to jejich křesťanství jest ryzejší,
krásnéjší než naše? Proč místo toho Škodoliběse
usmívají, kdyš v boji proticírkevním se bije do
křesťanství vůbec? Podaření husité a křesťané!
Ubobý Hus, do zvláštní společnosti to zabloudil!
A musí chudák nyní sloužiti za nástroj lidem,
proti jejichž povaze tak otevřeně kázal! Nás, milí
braši, už nijak nespletete. Zoáme vás, snáme cile
vaše; víme tolik, že nejhorším klerikálem jest ten,
kdo zneužívá Husa k zcela jiným účelům, než za
jakými Hau kráčel.

Přelemč. Od 4. do 11. července pořádal
výbor polabského městského musea v Přelouči
v místnostech škol měšťanských drahou uměleckou
a průmyslovou výstavu. Byla to výstava obrazů
věhlasného malíře českého Frt. Dvořáka, rodáka
přelončského, spojená s výstavou výrobků zdej
ších průmyslníků. Hlavní attrakcí výstavy byla
ovšem cenná práce Dvořákova, avšak i výrobky
průmyslové obracely na sebe pozornoost návštěv
níků, zvláště umělecké a luxasní ozdobné před
měty průmyslu perletářského, který v Přelonči
opět v poslední době utěšeně rozkvétá. K lesku
a ozdobé výstavy přispělo nemálo technologické
museum pražské svými cennými předměty a frma
Novotný a spol. z Týniště n. Orl. vkasnou úpra
vou dvou salonů a mistrným čalounováním vchodů
několika výstavních síuí. Výstava ta, 0 jejíž napo
řádání a výpravu hlavní zásluhy má neanavný
jednatel p. Heřman, odb. učitel měšť. školy v Pře
louči, potkala se s rozhodným úspěchem mravním,
a pokad víme, i finančně dobře obstála, takže vý
bor polabského musea v Přelouči může 8 uspoko
jecím hleděti na výsledky kulturní práce své. —
Přeloučští a okoloí agrárníci ukázali se jedaou
v pravém světle, aby dokázali, 8- jevu vděčnými

Července kopala se v Přelouči slavnost — ne své
cení — nýbrž otevření nové zimní hospodářské
školy, jež vykonali agrárníci svými předáky po
slanci Udržalem a Komárkem, kteří svými řečmi
— „bez kropáče“ — jak okázale posl. Komárek
jako okresní starosta přeloučský dříve v jistém
ebromáždění propověděl, školu veře'nosti odevzdali.
Stalo-li se tak s vědomím a svolením zemského
výboru, nevíme. Slavoost ta konala se sice bez
kropáče církevního k veliké radosti sdejších a 0
kolních evaogeliků, ale přece po celý den byla

provázena řádným kropením s hůry, čímž průběh
slavnosti maoho trpěl. Pohlaváři agrárničtí chtěli
využiti veliké schůse lidu venkovského z okalí,
jenž přišel do Přelouče toho dae na mladou p>ať
na Svatém poli, pro své zájmy, ale setajené pro
Jevy lidu jak s Přelouče tak | s okolí odsuzovaly
Jednání agrárníků, kteří urazili zřejmě křesťanské
smýšlení lidu. Jest s podivením, že rozvášnější
agrárníci i jiní interessenti podlehli terrorisma
jistého arciagrárníka, který horoval proti obvyk
lému svěcení. Agráraíci tím projevili své proti
katolické smýšlení, jež jim sotva prospěje v bu
donenosti.
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Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgi 4 Byčiště
Hradec Králové.

Diradelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Taristické košile a půlvesty. —

Prádlo —Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro švadleny a krejěí.

Kněšské kolárky a náprsonky.
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Dobraška. Při volbách do obecního za

stupitelstva ve třetím sboru zvítězila strana kato
lická, ve druhém a třetím strana pokrokářsko
učitelsko židovská. Při těchto volbách vyšly na jevo
různé zajímavé věci. Dle seznamů zjištěno, že 50
šidovských hlav jest pánem skorem polovice majetku
vobcí, ostatní připadá ma 3000 Čechů. Ač židů jest
taková bratka, přece v zastapitelstva mají členy
dva zásluhou pokrokářů a učitelů, 8 nimiž jsou
v nejočžnějším přátelství. Volby připravovali zří
zenci firmy Liznar a Krauser s židé v hotelu
„Rýdl“, který jest hlavním stanem všech pokro
kářů. Za tím účelem najat též zvláštní pokoj. Plán
byl ten, že třetí sbor dostane do moci atrana 80
ciálně-demokratická, drahé dva pokrokáři Praco
valo se jiš od března. Nešetřeno ani peněz ani
obětí. Když to nepomáhalo, sehnána strana třetí,
živoostensko-bospodářská, aby rozbit byl šik koa
servativné katolický. Páni, kteří se k tomu pro
půjčili, měli slíbeno svolení do výbora a placené
místo ve službě obecní. Napětí bylo veliké. Šef
firmy Liznar a Krauser vyjádřil 60, Že nesmí při
jíti do zastupitelstva ani noba „klerikální.“ Pí
semně byli zavolání tkalci pro frmu Liznar a
a Krauser a židy pracující: s Ohnišova, Bačetína,
Bystrého, Sněžného, Hrádka a Bohdašína. Dostali
oestné, aby v den volby do třetího sbora nesli
plné moci. Agitovalo se od maže k maří přemlou
váním, sliby, vybrůžkami, balamucením, láí. Volba
trvala 7. července od 9. bod. dopoledne do 4. bod.
odpol. nepřetršitě. Než přes toto úsilí zvítězila
přece strana katolická se všemi kandidáty velikou
většinou. Že soc. demokraté úsilně pomohli pra
covati, dostali jedooho člena do výbora ve aboru
prvním Ze „živoostenské strany“ doetali se jeden
do výborn a jeden do náhradníků a slíbena jim
placená místa. Užito však při nich tnethody dle
Fausta. Museli se písemně zavázati, že proti po-
krokářům oškdy hlasovat nebudou. P. Burian. který:
Dobrušce sebnal dráhu. vyšel 8 prázdaou. Skato
lickoa stranou jíti nechtěl, spíše byl proti, a po
krokáří ho nevolili. Špatný vděk od p. Rýdla a
comp , když jeho přičiněním p. Rýdl měl svěřeno
vystrojiti-při otevření dráhy hostina, při níž se
proobědvalo 2400 K. Jen za půjčení nádobí p.
Rýdl dostal 170 korun. — Pan Josef Svoboda,
zřízenec firmy Lizoar a Krauser, za všecka práci
stal se jen náhradníkem. Rýdlovo přátelstvo mé
v zastupitelstva 4, Krauser 2 a jedacho déloíka
se své továrny.

204. valná hromada I. čes. spolku
pro uvolebu včelařství, zahradnictví a
chovu hospodářského zvířectva vChra
dluat koná se v neděli dne 18. čarrenco 1909 o
2. bod. odp. v Barchově-Veseló v hostinci p. Ad.
Plíšky ve Veselé. — Pořad: 1. Zahájení schůze.
2. Rokování o těchto otázkách: a) Význim pésto
vání drůbeže pro rolníka; doporučení určitých
drabů. (Zodpoví p. K.Škoda, c.k. poštora! officiál
z Hlioska); b) Ušitek s řádně pěstovaného astro
moví; výběr pro zdejší okolí. (Sdělí p. V. D ležal,
redaktor „Dom. a škol. Zabrady). 4. Volné návrhy.

Hiimolkzo. V neděli dne 11. Července odpol.
konala se v Hliosku velice sdařilá schůze organ.
katolíků, oa níž o politické a národobospadářaké
situaci promlavili říšský posl. dr. Joe. Myslivec
a Fiá poslanec Jos. Pr.kop. Přes to, že bylo po
časí deštivé, a současně Konal se výlet hasičský:
do blízkých Lísaí, účastenství na schůzi bylo ve
liké. Zastoupeny byly avými přívrženci Bkoro
všechny politické strany. Zvláště říšský poslanec
dr. Jos. Myslivec svými vývody o uzavření Hóské
rady zaujal posornost všech. Posl iobačatvo na vý-
mluvných rtech jeho přímo viselu. Téměř tři ho
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-diny trvala tato pěkná schůze, a ku podiva obe
-oenstvo by bylo poslouchalo se zájmem ještě dále.
Kromě místaího a z části i sousedního dachoren
atva súčastnil se schůze a činné zasáhl do debaty
p. Adámek, rolník a redaktor « Vojtěchova. Jen
takových schůzí více, a svedenému lidu brzo ote
vrou Be oči! — Téhož dne dopoledne konala se
v sále u Adámků netavující valná bromada agrární
mládeže z okresu hlineckéhoza maléhoúčastenství
a to ještě většinou — zvědevců. Mlavii posl.
Sochor a Hyrš a místopředsedkyněndružení agrár.
mládeže za dívky. To se ví, že dostali klerikálové
sase co proto. Poslanci Sochorori zvláště leží v
žaludku Vojtěchov. Na vyzvání, aby se hlásila
mládež do organisace, přihlásilo ae několik děvčat
ze Rváčova. Pro agrární býlí v našem „okrese aš
na nepatrné výminky půdy není.

Jakým programem možno lidskou
společnost rozorvati ©Při schůziagrár. do
rostu v Meziříčí dne 19. června 1909 obvinil mne

p Markalons veřejně, že prý jsem rozerval Bpoečenský život v obci Čánce. Pane Markaloase!
Ani mně nenapadne, abych se na Vás pro toto
obvinění hněval, neboť to jest tak „pikantní“ vtip,
kterým jste překonal leckterého dvorního šaška
ze středověku! Poněvadě však na učitele a vy
chovatele se nesluší, aby takoré urážlivé vtipy
pronášel, aděluji Vám násiedající: Když jsem byl
zvolen za jednatele „Hospodářeko-Čtenářskébesedy“
v Čánce, učinil jsem si výhradu, še přijma jedoa
telství jen za těch podmínek, bnde-li P. T. občan
stvo souhlasiti s programem, dle kterého jsem
pracoval ve spolku absolventů hospodářské školy
opočenské— a přednesljsem našemu občanetvu ná
eledující slova: „Ukolem aprávy každého sdružení,
sledujícího vznešený cíl vzájemné lásky a storno
sti občanské, jest nasnačiti cesty, kterými možno
dospěti k vyššímu stopoi duševního vývoje a ho
apodářsko-společenského živcta. Základem každého
sdárného pokroku jest: poctivost, pravda, svornost,
důvěra, práce a obětavost. Tyto vlastnosti mnsí
lido býti vštěpovány a prolo jest zapotřebí fiditi
ee dle učení Kristova: „Milujte ae vespolek! „Ne
emíme býti zatvrzelými proti těm, kteří nám oblí
žili, zvláště když poznáme, že mejí snahu Se po
lepěiti! (Cheeme-li vychovávali a k dobra vósti
lid, musíme býti dříve charakterními sami. Naší
snahou musi býti, abychom sebe obobatili poklady
vědomostí a dobrých činá — a a těmito poklady
se svými bližními se dělili. Musíme si býti vě
-domi, že v naši duši vložena jest božská jiskra
— jako hřivna — 8 kterou máme těžiti a přivá
-děti vs vbarmonický soulad.“ Tento program byl
při valné schůzi všeobecné schválen, za správný
uznán a proto napsal jsem jej jako úvodní slova
do protokolní knihy besední. Jestliže tímto pro
gramem lze společeoský život rozervati, ponechá
vám úsadku veřejnosti. Vám pak, p. Markalouse,
připomínám: Kdybych věděl, že ve Vašem orga
aisma jest ještě trochu taktu, odporačil bych Vám,
abyste se za svůj „pikantní“ vtip styděl. F. Krejul.

Heřice. Od městské rady hořické a ta
mějších školních úřadů a kuratorií došla s pou
kazem na $ 19. tato oprava článku uveřejněného
« 24. č „Obnovy“: 1. Není pravda, že jest faktom
ajišténé a oevyvratitelné, že nedávno kolovala po
Hořicích sensační s překvapojicí zvěst, že několik
žákyň z obchodní i pokračovací průmyslové Školy
dívčí „Vesny“ a několik jiných žákyň hledaly ns
rychlo rady a pomoci u některých lékařů a mnobé
s nich ne prý docela uchýhly o radu k některým
„tkonšeným babičkám“ naříkajíce a lamentujíce,
že se prý drobet „přiotrávily“, a aby jim byl
rychle předepsán nějaký protijed, — nýbrě jest
pravdou, že není to faktum ani zjištěné ani nevy
vratitelné, nebct pověsť taková před vytištěním a
publikováním opravovaného článku v Hořicích
nikdy nekolovala, poněradš k pověsti takové ne
bylo příčiny, ježto žádná žákyně ani s městské
obchodní ani s pokračovací epolku „Vesma“ ani
2 kterékoliv jiné školy v Hořicích rady ani po
noci ani u lékařů ani u „skouševých babiček“
proti „přiotráveuí“ nehledale. 2. Není pravda, še
u jedné se prý docela sjistilo, že veškerá pomoc
tu marna, — nýbrž jest pravdcu, že užádné nic tako
vého sjistíti se nemohlo, ješto k nějakému „zjišťová
mí“ nebylo příčiny ani příležitosti. 3. Není pravda,
že z toho pak následoval veliký „poprask“ mesi
ačkterými tatíky městskými, — nýbrž jest pravdou,
že žádný poprask nenásledoval, ježto k němu ne
bylo příčiny. 4. Není pravda, že dvé dívky ujely
satím s Hořic, jedna prý na venek k příbnaným
a jedna do Prahy, — nýbrě jest pravdou, že před
vydáním opravovaného Článku žádná žákyně z Hořic
meujele. — Jak na první pohled právní snalec
sesná, nebylo nám nutno uveřejniti tuto opravu
(legitimace opravovatelů zvláště při bodu 3. a 4.,
mábéh k polemice, pedpís kuratorií). Leč nebylo a
mesí naším úmyslem nikomu nespravedlivé nbližo
vati a proto popřáváme misto opravě celé. Kdy
byla al. městská rada beze všeho odvolání na
19. bes průvoda jiných korporací a brozeb všecko
řádně bned nám vysvětlila, byli bychom uvedli
eslou zálešitost ma pravou míru již dříve. Svoji
dobrou vůli v tom aměra můžeme dokamentovati
aěkolika významnými fakty, čímě so tisk radý 4
pobrokářeký pochlubiti nemůže.

. Jena yl, údstnímu pojiš

Práva“ 52. července, še prvním slodějem plaňan
ské sálošny byl kněz a posěradě koěs je učitelem
lidu, naučil prý Městockého tek důkladně krásti,
že za necelá dvě lete ukradl scházející obnos. —
Die pravdyvšak prvaím defraudantem byl účetní
Poledne. Soudním vyšetřováním zjištěno, že kněz,
který byl tehdář (ankoionářem záložny, neodolzil
ani haléře, ale schodek defraudací vsniklý nahřa
dil. Byl tedy vlastně dobrodincem ústavu; Vy
nazýváte jej zlodějem, ač celá záležitost jest Vám
dobře snáma. Jakého jména takové jednání sesla
huje, nevyslovím. Naučil prý Městeckého krásti.
Kočs onen nestál však s ním v žádném přátel
ském poměru, jako svého času Vy. Nadto Měste
oký byl takových náboženských názorů s měl as
podobnou vážnost k duchovenstva, jako Vy. Zdrás
hal se i znamení spásy dáti na pomník. Nepod
lehal tedy nikterak vlivu duchovatho. Hlájíte se,
že za Vašeho revisoratví ničeho defraudováno ne
bylo a svádíte vina na řediteletví. Číslice v koi
béch vymasané, jiným inkoustem pesné z dob
Vašeho revidování, ano i Vaše vlastní doznání, že
vidy úšla Vaší pozornosti bilance minulého roku,
svědčí o jiném. Prováděl jete rovisi mnoho let,
bral za ni honorář a nepřišel jete na stopy de
frandace. Když však aféra propukla, opět jste
revidoval a srovnal klidnó se svým avědomím a
svojí ctí vzíti z kapes poškozených členů opětně
800 K. Vyčitáte-li, že kněz jest od ovcí „krmen“
a Vy že „šivíte“ své pay ze svého, patro zapo
míváte, že jste v ústava, kdysi od kněze založe
ném, do něhož platí jednotliví pojištěnci, z jichž
příspěvků plyne i Váš plat. Vaše nehoráznosti
jako jsou „babské tlachy“, „nesmysly vslepičí
hlavě“, „řádný hrnek“ atd. prostě kvituji. Odpo
věděti mi ne ně nelze. Nechci kleenonti tak hlu
boko. Připomínám pouse, co praví Jan Ámos
Komenský (I.,917): „Vysmívati se klukům ačtve
rákům patří, utrbati a banlivě mluviti padouchům.“
Tim se Vám, maži ušlechtilý, poroučím.

Sesmam milodarů ve prospěch
hořelých v Čachotímě. (Pokračování). Dp.
Vojt. Mach, kaplan v Jistebnici 1 K, dp. Antonín
Bulaot, katecheta v Rakovajku 10 K, vidp. Štěpán
Bova, farář v. v., G. Jeníkov 4 K, kostelní sbírka
v Dolní Krapé 15-16 K, dp. Vojt. Láska, kaplan
ve Žlunicích 3K, kostelní sbírka ve Smrdově 12 K,
nejmenovaný z Tarnova 1 K, etih. Školské eostry
v Chrudimi oděv, vldp. Čeněk Jůsl, děkan v Li
bici 10 K, důst. farní úřad v Dašicích 10 K, důst.
farní úřad v Běstvini 30 K. vletp. Karel Sobotka
Vepříkov 10 K. vletp. Fr. Urban, rolník, Nedo
mice 10. K, vsdp. Vine. Ruth, em. prof. v Hradci
Králové 5 K, dp. Al. Štěpina, apiritál ve Slatina
nech 3 K, dp. Josef Sedláček, kaplan v Trhové
Kamenici 2 K, ctp. Václav Táma v Nové Vsi u
ML Vožice1 K, dohromady K 12716, k tomu
s minulých týdnů K693 96, celkem tadíž K 821-12.
Všem šlecbetným dárcům vroucí „Zaplat Báb!“
Fars v Čechotíně 13. července 1909.

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati leo vknihkupeciví p. Františka Hovorky
oŽitná ulicí a oprodeji novin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Velehradské olavmesti. Od31.července
do 3. srpna 1900 jest ejesd unie a apoštoláta a
pout 3 akademil bohoslovců českoslovaaských.
Pořad slavnosti: 81. července o 4. hod. odpolední
úvod ku sjezdu uolonistů či horlitelů pro sjedno
cení Slovauů u víře, o 6. hodině počátek schůze
apoštolátu. 1. srpna po alav. slažbách Božích slav
nostní sobůze apoštolátn na klášterním nával.
2. arpna celý den sjezd unionistů, ne němě před
nášeti budou: Dr. Nevěřil, gymn. professor a Ub.
Hradiště, Alexi) Malcev, protojerej a Berlína. P.
Aurel Palmieri O. S. A. s Krakova, P. Mart. logie
O. 8. A.z Cařihradu, Dr. Ant. Straub, býv. profes.
theologie s Kalkabnrku, abbé A. Gratioux, professor
theologie a Chůlons sůr arne, Josef Bocisn, ra
sínský kněz ze Lvova, Fr. Snopek, k. a. archivář
= Kroměříže, Aloie Bukoraki, professor thoologie
z Vidoavy, Dr. Světosar Ritig, pr.f. theologie
z Djakova, Dr. Marian Zdiechoveki, prof. Jagel.
university s Krakova, Dr. Alois Jacimiraklj, pro
fessor Petropolit university s Petrohradu, Dr.
Matěj Končar, profeesor theologie ze Sarajera,
P. Sórárien Salavilie, O. S. A. z Cařihradu. 2.
Brpna večer sačátek pouti a akademie bohoalovců.
3. srpoa dopol. pobožaost a akademie boboslorců.
V týchž dnech uspořádá dr. Grivec, professor
theologie = Lublaně, krátký přípravný kurs ko
utodila unie. O otáskéch degmatických promluví
A. Palmlori, o otázkách dějepisných Dr. Fr. Grivec,
o otáskách liturgických Jos Bocian a o otáskách
biblických Ad. Jašek. Příblášky na sjezd přijímá
dr. Ant. Cyr. Stojan, poslanec v Kroměříší

České ponťdo Lurá. Na dotazy stran

p odpovídám,želetossesvláštnípout do Lard konmatinebude,n něr.
1911. Oamamovaná z Vídsě poof do Lurdbude
pouse německá bes českých pobožnosti. Také

dojem s Lord, musí voliti dobu, kdy tam bývána
60.000 poutníků a to je v první polovici září. Za
jímavé správy o Lardech přinášsti bude „Růže
Lardská“, kterou sačal jsem 1. květnem vydávati.
Leop. Kolísek, farář v PředklášteříuTišnova.

„Action populaire de Franee.“ „Čech“
píše: „Tlak budí protitlak! Ve Francii rozlnkový
sákon ošebračil knóze, vyhual řeholníky a jeptišky
a církov poníšil až do prachu —takové katastrofy
bylo třeba, aby bylo zase lépe. Francie „Odkřes
taněoá“ a „protikřesťenská“ vrací 8e zase Lam,
kam náležela.po staletí. . . Tento návratděje Be
ovšem pomalu, ale velmi zajímavě. V Remeši,
starém korunovačním městě franekém, v malém
domečku sešli se první členové spolku „lidové práce
ve Francii“, nyní však vydává apolek ročně na
160.000 brožur a 20.000 knih o všech možných
sociálních otázkách, jež luští ve smyslu křesťan
ském, politiku přenechávaje politickému spolku
„Action liberale populaire.“ Zajímavé jsou tituly
jednotlivých pablikací: „Francouzští sedláci“ —
„Fráncouzsky“ — „Praktický sociálníslovník“ (6000
stran) — „Sociální kalendář“ — „Seznam vší 80
ciální práce“ atd. Orgán apolkový „Revne da mon
vement pociale“ má na 200 spolupracovníků. U
atřední správa „lidové práce ve Francii“ má sídlo
své v Remeši, čítá 6 ředitelů a29 úředníků. Sku
pins snalců cizích jazyků pročítá 70 časopisů, jiná
skupina pečuje o propaganda, jiná o organitaci
mládeše, jiná odpovídá na dotazy a prostředkuje
místa a práci. „Lidová práce ve Francii“ má své
delegity v každé vesnici, avé řečníky rozesílá po
celé Francii. A ovoce již araje. Lid čte také ná
bledy a úsudky druhé strany, přemýšlí a — za
kládá tu spolky odborové, tu spolek čtenářský, tu
společnost laciného nákapa . .. Příklad výtečné
organisace katolického lidu v Německu začíná pů
sobiti i za Rýnem, Francie katolická vstává ze
svého ponížení a omlazuje ge 3 lida — obrat ve
Francii nastává. „Action popalaire de Franoo“, jež
začíná od základů a v záležitostech všem společ
ných, může býti i pro nás posilňujícím zjevem.“
— Zajisté, to Francie po amotných zkušenostech,
které ji stihly za zednářské vlády nynější, přilne
při promyšleném postopu katolictvak církvi ještě
více, než jak loula před časem. Veliké proticir
kevní rozběby, které alibovaly ráj, končí nyní
trapnými katastrofami, tak že nyní protírají oči i
ti, kteří poslouchali jen blasu demagogů. Ponížené
katolictvo vyjde s boje silnější, než bylo dříve.

Císař e parlamentu. Při nedávném
otevření dráhy Turské xe rozhovoru o sitascí
v parlamenté, kde proti neústupnosti barons
Bienertha postavili si hlavu čeští agrárníci «
slovinští konservativcí, řekl císat: „Musí to jiti,
Jinak by to byl Skandál“. A přeco to nešlo. —
„N. L.“ dovidají ae, še postavení bar. Bienertha
není obstrakel otřeseno. Na potvrzení tobo prý 86
panovník vůči uherskému státníku vyjádřil: „Vzdo
rem nedám si ničeho vyoutit — ani zde ani tam.“

Rakouský ministr mavelkoměmecké
olavnesti. Pověstný něm. ministr krajan dr.
Schreiner nůčastnil se 11. t. m. velkoněmecké elav
nosti v Aši, při níž spíváno „Wacht am Rhein“
a bengálem byla osvětlena Bismerkova věž. A
okresní hejtman ke všemu tomu dával ještě na
počest dr. Sohreinera hostinu.. .. Tak je a nás
ministr strážcem rakouského vlasteneckého cita .. .

Nové odkopnutí Čechů. Ačkolivnové
jmenování anskoltantů v Jest už přes tý
den botovo, je přeca vrchním semským soudem v
Praze utajováno, ježto z 60 jmenovaných auakul
tantů je polovice Němců. Z těch mnozí alouží
pouze několik měsíců, kdežto mezi českými auskul
tanty jsou lidé, kteří slouží několik let. Dle čas.
„Uniono“ jmenováním tímto byl český ministr
krajsa překvapen, kdožto Němci o něm věděli
už několik neděl.

Výbojné gormanisnční spolky v Ra
konsku. Koncemr. 1908 mělSchulverein 100.000
členů a 617.200 K příjmů, Sidmarka (proti Slo
vincům a Vlachům) 50.000 členů a 226.080 K,
Sves Němců v Čechách 55.400 členů s 190.000 K,
Nordmarka (proti Čechům a Polákům ve Slezsku)
90.000 členů a 148.000 K, Sraz Němců pro se
verní Moravu 54000 členů a 62000 K, Svaz
křest. Němců v Bukovině (proti Rasípům a Mu
mucům) 4900 členů a 60.000 K. Tyrolský lidový
svaz(protiVlachům)24.000a 56000 K, Německý
pošumavský svas má 36.000 členů a 47.000 K,
Svaz Němců pro jižní Morava 7500 členů a 9900 K,
Bvaz Němců pro D. Rekousy 7000 členů a 7600 K,
Sraz křest Němců v Halici (pro.i Polákům a Ra
albům) 3500 členů = 2600 K, Německý ovaz
v Horních Rakousích (proti Čchům) 2100 členů
a 5300 K. V celku pracuje na poněměení v naší
polovici říše 18 německých epolků, které měly

ma roku 860.600 členů a 1,454.000korunmá.
Nové uvýšoné tarify šolenniční za

vedeny budou od I. ledaa 1910. Pro doprava
osob budo základní taxa 9'/, b 1 km pro II.
třída, 5'/, h proII. třída, 9 b pro I. tř. atodo
vadáleností 1—400 km, při vudálemosti 400 až
600 km snitoje ne sáklední taxa 0 '/, b ma 1 km.
Při rychlovtecíchjest základaltaze vyššív III.
tě.o 1-19b.v IL. o 176b, v L tř.0389h

Odborné kursy“ pro še'cuniční ú
ředajky. V poradách státní železniční rady emi



nulý týden prohlášeno, že dosavadní odbornéŠkoly
pro železniční úředníky v Lioci a Ustín. L do
statečně se neosvědčují. Chystá se proto reorga
nisace v tom směru, že zřizovány budou odborné
kursy pro abiturienty škol středních a průmyslo
vých, jakož i na tecboikách budou zřízeny zvláštní
docentury, aby inženýrům železničním dostalo se
vzdělání nejen technického, ale i obchodnílu.

Elektřina při dopravě želozniční
Ve státní železniční radě rakouské avolen byl
1bčlenný výbor, který 8e má zabývat otázkou pou
žití vodních sil pro elektrickou doprava na že
leznicích. Čím dříve přikročeno bade k použití
laciné síly elektrické v dopravě na železnicích,
tím také přispěje se k zastavení neustálého zdra
žování ublí.

Žemy v policejní službě rakouské.
C. k. policejní řiditelství ve Vídni má ve avé službě
od 1. t. m. policejní asistentka pro péči o mládež.
Tato asistentka jest proatřednicí mezi úřadem
bezpečnosti a soukromými ústavy pro péči o mládež.
Dále má spolupůsobiti k udržení kázuě a mravu
mezi mladistvými vězni v policejní věznici a může
býti přivolána k výslechu mladistvých osob. Při
týránt dětí, žebroté dětí atd. bude policejní as'
stentka v jedootlivých případech pověřena vyše
třováním, eventuelně spolu s policejním agentem.
Mravnostolpoliciea úfad bezpečnostimohoutaké
použíti jejich služeb pro opatření oputrovoická.
Služebně jest tato asistentka přidělena referentu
pro péči o mládež. Jmenována byla k tomuto ú
řadu slečna Františka Weaselá. Absolvovala prů
myslovou pokračovací školu a nčitelský ústav a
byla již po nějakou dobu manipolantkou u poli
cejního řiditelství ve Vídni.

Viiv rusko-japonské války ua spů
seb života Japonců. Americkýkongulv Jo
kobamě pozoroval. že rusko-japonská válka nebyla
bez vlivu oa způsob života Japonců. Kdežto dříve
Japonci blavně rybami a domácími roetlin.mi se
živili, zaujaly místo jejich teď chléb, maso a bram
bory. Lidé v předních vojích zásobování byli zhu
sta kopservami masitými a americkými biskuity
a toto změnilo i jejich chuť trvale. Následkem tobo
stoupla potřeba konserv všech druhů, jakož i kon
densovaného mléka a másla. Kromě toho Ššatí se
japonský dělník od dob války se zálibou po evrop
sku a dotyčný kongul pozoroval, že takto se Ša
tící dělníci i snáze nalézají práci než ti, kdož se noví
po starém způsobu japonském. Jisté továrny a
obchodní domy předpisují svým zřízencům úbory
pyropské, Potřeba vlněného šatstva vd dob války
těž značně stoupla.

Obchod mezí Rakouskem a Ukra
mí. Ministerstvo obchodu zasílá statistický výkaz

-o obchodu mezi Rekouskem a Ubrami za rmísíc
květen 1909, dle něhož činil dovoz z Uher v tomto
měsíci 942, vývoz do Uher 1116 milionů korun.
Za měsíc leden až včetně květen činí cena dove
zeného zboží z Uher na 4307 milionů, cena vy
vezeného zboží do Uher na 5227 milionů. Za
tímof obchoní bilance za měsíce leden až květen
vykazuje pro Rakousko aktivum 92 milionů korun,
oproti 1005 milionům korun, jež docíleno bylo
v téže době minulého roku.

Vzhůru do Švýear! Právě uranžovány
jsou levné společenské výpravy Výletní jednoty
aJul, Verne“ v Praze, která letos vo dnech 14.
nrpna a násl, pořádá výlet do Švýcar. Navštíveny
budou: Moichov, (dva dny), Lindava, Kostnice,
Šafhůsy a rýnský vodopád, Curych, Rigi-Kulm a
Lucero. Účastalkům (i dámám) zabezpečeno je
plné pohodlí, zaopatření jest prvého řádu a od
počinku vybraženo jest s dostatek Času. Jízdy dějí
se výhra ně rychlíky. Jízdné tam i zpět, včetně
zaopatření (snídaně, obědy, v.čeře bez nápojů),
zpropitoého, noclehů v hotelích a pojištění proti
úrazu obnáší poubých 160 korun včetně zápisného.
Obšírné prospekty o jízdě zasílá na požádání pan
Jaroslav Smrčka v Praze II, Myalíkova ul. 16.
Jest « zájmu všech intereaentů, aby 8 přihláškou
svojí neotáleli na poslední čas, poněvadžarčitého
počtu účastníků nebude překročeno.
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UMEL PREDMETY A OBRAZY

RNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jasyků s donaškou do domu
v původních ojnách dodává rychle a správně

východočeské kaihkepectví

B. E. Tolmana
v Hradoi EKrálové. 8

oC

iZalošeno r: 1868).

Talefom 8. 17. Nové jizdní řády.

“ Založeno r. 1060. Státní tepu na výstavě v Hořicích,

5 Nejstarší a největší závodumělého kamenoprůmyslu
Ba českém sovorovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce břbit vcí a dopo

ručuje svůj bohatě zásobený sklad

notvých pomníků leštěnýchgraniton,
umělecké ozdoby náhrobků z nezni
čitelné kameniny, český výrobek.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

desky na nábytek,
desky pro koželuby atd.

Račte dáti přednost čemácímu zárodu !
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voj. kapely 42. pluku
pořádá se dmes v pátek o půl 6. bod. odp. ve *

vojenském parka

na truhlářství
z řádné rodiny přijme

Fr. Třasák,
Hradec 3 ti ,

ve prospěch pensijního fondu adec Ekrálové, Pětidomy.
vojenských kapelníků.

Vstupné pro osobu 50 hal., rodina (3 osoby)
1 K, studující 20 hal.

ném m - mzs Id nr
Časové úvahy!! — u JosefaFialyv Hradoi Králové. ==

Upozorňuji na svůj výbradní sklad svělosnámých

TEP. 1) ale ab SAL ECO

GeerfovýchTrieder-binoklů
Nepostrádatelné pro pány Lurisly, důstojníky, návštívcíky

divadel a do tíha! — Triuuf[ opliky! — Wejmodernější vynález
ového druhu! — C-ny: č. 10. K 140—. č. 20 K 166—, ©. 30.
K 175r—. č. 40. K 228 —, do divadla Iago« č. 160 K132—, »Permoste
na hon K 210—, »P,g re č. 6 K 166—, »Pagore č. 8. K 170—. Ceny

rozumí se i 8 pouzdrem.
— Odporučují téš svůj
: hcjně sánebený sklad:
wšehnoptického a me
chanického zboží
e dobře brouševými kři

šťálovými skly a slcebrejlea akřípce všech modernich
drahů, lorgoety vo všech
tvarect; dale v bohalém
výběru kukátka divadelní,
tubusy, dalekohledy, skla
námořnická, lupy, drcb

V. K. Hoder, optik v Hradci Králové.

bihbbtběh hěthhhěěhbhětté
Městská spořitelna ve Vys. Mýtě

= Ao0
Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

břřiřřětt



Příloha
Kulturní hlídka.

Kulturní jiskry.

Machar-Reman. Macbar dělá na Krista ubohé
vtipy, jmenuje ho „pan Ježíš“, nazývá jeho učení
„jedem z Judey“, atd. Zato však. protikřerťan
Renan, jakkoli se dost namáhal překrontiti histc
rickén pravdu o Ježíši, končí 22. kapitolu života
Kristova následovně: „Dřímej nyní ve své alávě,
vzácný Tvůrčel Dílo Tvé dokonáno, Tvé B žatví
založeno. Od té chvíle, kdy duše Tvá vznesla se
nad pozemskou hroudu, sblížíš s výšin božského
míra na nezměrné důsledky činů Svých. Za cenu
Svého utrpení, jež vůboe nedotklo se velké duše
Tvé, vykoupil jsi úplnou nesmrtelnust. Ještě po
tisíci a tisících letech bude se svět k Tobě upí
nati. Tislckrát víc živ v mysli lidstva, tisíckrát
víc milován od Své smrti než za živa, stane: se
tek mocným stěžejem lidské společnosti, že kdyby
se odvážil někdo Tvé jméno tomuto světu vyrvati,
zhroutil by jej až do základů. Mezi Bohem a
Tebou není více rozdílu. Jako úplný vítěz nad
smrtí, ujmi se Svého královatví, k vémuž čl)vé
čenstvo po stopách Tvých plno úcty k Tobě kráčeti
bude.“ Vkap. 23. praví: „Jeho vznešená osoba, která
béh osudů světa řídí, musí se právem jmenovati bož
skou. a to ne proto, že Ježíš vše božství v sebe
přijal, ale proto, že to jediný člověkbyl, jenž nejdále
k Bohu pokročil. Ježíš je nejvyšším majákem,
jenž lidetvu ukazuje, odkud přichází a kam spěje
a spěti má; v němž spojilo se vše nejlepší a
nejvznešenější jsoucnosti lidské. Žádoým způsobem
nikdo Krista nepředěl, jebo učení zůstane věčně
mladým a věčně krásným; nad jeho životem a
utrpením nepřestanou lidské duše ronit slze, jeho
bolesti bodou uchvacovati srdce všech (jen ne Ma
chara |) a všecka století bud.u hlásati, že nebylo
a nebude ve světě většího nad Krista (jen ne
Machar)“ A kým jest Macbar proti Renanovi,
posuď, čtenáři, sám! Pídimužíci snaží se býti vel
kými aspoň tim. že stříkají čer na postavy nej
větší a nejsvětější. Odkládám péro, vzpomínaje
na slova 140. žalmu: „Poluž, Hospodine, stráž
ústům mým a dvéře vůkol rtům mým. Neuachyluj
srdce mého k slovům zlosti“ Věřící laix.

Vída? Jak dojemno jest patřiti v tvář ubo
bébo pokrokářského paedag:ga, zbrázděnou rýhami
žalu, že „nemůže“ vyložiti dětem ve škole původ
světa „zcela védecky a úplně jasně“ Vádyt zlý
klerikalismus překáží pokrokářskému podačiteli,
propadlému z Češtiny, v roznášení světla! Jak
vývoj vědy o původu. podstatě a konci světa vy
blízí, o tom by se dalu napsati celá kratochvilná
historie. Nejvášenější odborníci praví prostě: „Se
stanoviska piísné vědeckého víme příliš mál» ur
čitého.“ Hypothésa (domněnka) Kantova mlusf o
plynové masse, v níž se tvoří přitažlivá střediska
na základě různorodých a nestejných prvků. Tak
prý povetala a vzrůstala tělesa nebeská —Odzud
však ta různá jakost elementů i ona střediska,
nepředcházolo-li tvůrčí slovo Boží? Laplace zase
psal v ohromné kouli plynné, jež se otácela kolem
své osy; otáčením a zbušťováním hmoty té koule
povstal v krajivé rovotkové souvislý obrovský
prsten párový, který se při otáčení roztrbl a atvc
Ml více menších koulí atd. Odkud však bez tvůrčí
moci o.áčení koule, odkud předp kládavé obrovské
teplo jej? Stále se objevují větší slabiny celkem
bystré bypothésy Laplacsovy. Helmholtz však pro
hlašuje obě hypothésy za klamné; soudí pak, že
pralátka měla přitažlivé a odpudivé molekuly.
Lockey zaso mluví o domnělé gonvisloati komet
s meteority, o vývinu slunečního tepla dopadáním
meteoritů na slunce. Prý všechna tělesa, která
avítí vlasíním světlem, povstala z rojů meteoro
vých nebo meteorické páry. — Neobyčejný zájem
získal ci spis slovotného hvězdáře Flammariona o
konci světa. Nyní však zase vyšel jiný spis o téže
otázce z póra dra. Moyera. O tom spise píší dne
9. t. m. „Národní listy“: „Spis Moyerův jest za
ložen na doctrinách čistě muterialistických, tedy
spisa Flammarionova, jenž stojí na základě spi
ritnalismu, zcela přotilehle. Je to stanovisko u
astronomů dosti řídké K tomu přistupuje ještě
silně pessimistické zabarvení, tak še čtenář neza
víra koibu 8 uspokojením, ač na druhé straná je
kriha vysoce poutavá a poučná Autor probírá
též ve své knize všechy možnosti, jak mobla by
země, anebo vše,co na ní šije, vzíti za své a do
chází na konec k pozoruhodnému sávěro, če to
bude srážka buď s velikým meteorem, nebo ko
metou, nebo konečně srážka 8 naším Měsícem.
„.. Na doklad svých theorií uvádí dr. Meyer
různé podobné srážky, jež se staly, někdy i přea
očima astrcnomů. Náš Měsíc byl taktéž něčím po
dobným postižen a stejně 1 planeta Jupiter.

»V oelku však nenabání kniha p. autora příliš
strachu, neboť udává zase různé ochranné pro
středky, jež Příroda sama svými metiplanetáraími
silami ntvořila, aby sabránila podobným náblým
katastrofám. Ovšem někdy všechna ochranná opa
tření selhou!“ Ergo — jsme e tou vědou vlastně
Sas tam, kde jeme začali. Celé to proroctví ne

snamená nic. Ale všecky možné hádačky se před
vášeti musí, zdá-li se pěkterému fanatickému ne
doukovi, že to jest vhodoým materiálem v boji
proti: náboženství.

== POJIŠŤUJTE SE NA ŽIVOT=Z=

u bankySLAVIE v Praze.
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Hospodářská hlídka.
Kde vězí příčína nynější drahoty?f

Kilogram mouky stojí už 52 hal. a přece výdě
lek obchodníků jest neva.ný; ani rolník neprodá:4
poměrně svého obilí dráže uež jiná léta, a něja
kých zvláštotch pobrom na úroda také nebylo.
Kde tedy vězí príčina nynéjší drahnty? O tom
jsou dva oázory. Soc demokraté tvrdí. že jediným
zlem jsva obilní cla na obilí z cizích států k nám
dovážené. Proto asilují o to, aby cla byla zrašena
a cizímu obilí dán k nám volný průchod. O šem
něco pravdy jest na t+m. Člen zdraží se cizí vý
robek pro nás, o tentýž obaos však zaciní pro
ty, kdož ho k nám dovážejí. Proto snaží se ho
spodářská politika oněch států, kde je nadvýroba
obilí, nalézti pro svoje obilniny příznivější ob
cbodní kopjuoktury, k nim dováží ae proto méně,
následkem toho pak ceny stoupají. Jest však
otázka, zda úplným zrušením cel obilafch pomohla
by se všemu obyvatelstva a zda pomoc byla by
trvalou. Učelem cla jest chránit rolaietvo prati
záplavě cizího obilí. Kdyby tato ochranná cla byla
navždy zrušena, pak váš rolník cizí konkurence
nesnese jednak proto, že pracovní síly na venkově
stooply o 1009, jednak proto, že jiné státy mají
půdu daleku úrodnější než naše. Jest tedy přiro
zeno. že by naše domácí hospodářství zrašením
ochraoných cel musilo udělat bankrot. A tak
bychom přišli z deště pod okap. — Vsechny m
derní atáty, stojící na výši doby obledně průmyslu,
litují, 26 po celá desitiletí ci: nebo velmi málo
všímaly si roluictva. Dusily je továrny tím, že
mu nbíraly pracovní síly, a velkokapitál tím, že
ua odkupoval půda Jast jisto, že Anglie umtela
by bladem. kdyby jí byly urvány zámořské osady.
Ostatně pochybovati lze, že by mouka znatelně
oblaciněla, kdyby se cla odstranila, ježto obilní
obcbod v naší Fíši mají velkokapitalisté, kteří
s obilím provádějí lichvu, to znamená: ceny obilní
a mouky uměle zdražují na bursách. S této stránky
dívá se na drabotu strana křesť. nociáloí a žádá
vládu se vší energií, by podvodné tyto obchody
byly odstraněny a zákonem stíbány. Naší povin
ností pak jest, tyto šlechetné snaby všemožné pod
porovati a tak hrozící katastrofa boap-dářskou
zažebnat.

Novězělszajícímse dražstvům stroj
mím. Vzbledem ke stanoviska zemského výboru
krá ovství Českého a vlady obledně subvencování
nově se „vořících hospodářských družstev strojních
sděloje český odbor rady zemědělské, že na příště
požadovati bude od nově tvořících se družstev
strojních přísnější záruku jejich rentability. — Za
tím účelem mosejí družstva taková o rolparu ve
řejnou se ucházející na příště prokásati, že čle
nové mají tolik pozemků a sklizně, že plné vy
užití strojů družstevních, zejména mláticích, je
zaručeno a tím i finanční prosperita družstva za
jištěna. K tomu cíli nechť příští žádosti hospodář
ských družetev strojních obsahují obecním úřadem
a delegátem českého odbora rady zemědělské stvr
zený průkaz o výměře pozemků a přibližném
množství sklizně. Zemský výbor království Čes
kéto vydal čtyři typové plány pro kůloy bospo
dátssých drožstev strojalch za tím účelem, aby
byly těmto družstvům vzorem pro stavby kolen.
Český odbor rady zemědělské je ochoten draž
stvům, které se o věc zajímati budou, typový plán
saslati

Mnoho-lí se u nás porazí dobytka.
V r. 1908 byly v Rakouska poraženy celkem
1,341.763 kusy bovězího dobytks. 56.920 kusů
kz, 286.371 kus ovcí a 2058438 kusů vepřo
vého bravu Nejvyšší přívoz i vývoz vepřového
masa vykazuje království České, lépe řečeno
Praba: byloť roku 1908 v pražských jatkách po
ražen“ 416.000 kusů vepřů Na Čechy celkum při
padá 778.771 kus, tedy více než jedna třetina
úbroného počtu kasů poraženého dobytka vepřo
vébo. Z úhrnného počtu poraženého hovězího skotu
připadá na Čecby 289 289 kusů, více než na Dolní
Rakousy (274 714 kusů), ale méně neš na Halič
(322.234 kusy).

Nejlepší stámí v cblévé zřídíme si s lo
mového kamene, vyspárovaného maltou z čistého
říčního písku a nejlepšího cementu. Dlažba taková
pevně udupaná, hladká je nejlepší podlahou, do
níž v době nakažlivých nemocí nemůže nic vnik
nouti. Tam, kde má státi dobytek, zřídí se dosti

silná, laciná dřevěná obrada, která ge při náka
zách může vyňati a horkou vápenou vodou nebo
loubem omýti. Také stěny a dláždění se vyčistí,

Vápno výtečným člstidlem pro sle
pice. Nasypme do olzké. široko a otevřené bed
ničky na tři prsty vysoko vápenného prášku 8 po
pelem neb rašelinou smíšeného. V této prachové
lázni popelí se slepice velmi rády u zároveň je
lázeň ta dobrou ochranou proti čmelikům, rosto
čům, svrabu na cohou slepic čili vápence. Velmi
jemný vápenný prášek rozotýlí se po celém těle
drůbeže a uBaznje se zvláště na místech, kde se
roztoči rádi zdržují, na kořenu peří a pod nožními
Šup:nami. Takováto lázeň je zvláště nevybnutelné
vutna kvočnám na vejcích sedícíu,

Vápeuniti zabradu máme všude každý
4.—5. rok. Jednak se tím zvičí množství hmyzu
a jiných škůdců, jednak různé kyseliny v půdě
zmizí, různé živiny Be avolní, rozklad hnijících
látek urychlí, a tím veliceplodnost půdy oživí a
posilní Také ovocné sady třeba občas vápeniti.
Stromy oživnou, zbojul, nasadí bobatě na květ a
mají pěkné, úbledné, vonaé, pěkué zbarvené ovoce
příjemné kořenné chuti.

Záložna v rade Králové

úrokuje vklady 4“/, až 4:/,*/, dle výpovědi.

Veškeré jůjč:y za vejvýhodnějšch p Jminek.h|——

Školský obzor.
Výroční zprávy středních škol králové

hradeckých. Ve zpravé c. k. vyš. gymaasia
za Šxolní r-k 1908/9jest úvaha dr. L. Brtnického:
„Starořímské nápisy uáhrobní“ a prof. V. Vlčka:
„Doplněk ke květené okolí Hradce Kral. Na ústavu
působilo 30 učitelských arl. Knihovna professsrská
čitá 6620 svazků, žákovská 5540, Žáků bylo celkem
323 (1 privatista), z nichž 1 Polák. L Němec,
ostatní Čechové. Náboženství watolickéh: bylo 302
žáků, evar-gel. 12, israel. 9 Školného zaplacena
5.665 K, 26 utrpendistů bralo 6050 K Z 29 ab:
turientů 20 nabylo vysvědčení dospělosti s vyzna
mezáním, 9 vysvědčeí dospělosti. — Zpráva
c k. vyšší reálky uvádí úvahu prof F. Holičky:
Hradec Král. a okolí zu panování J. V. c.saře a
krále Fraot Josefa I. Na ústavu působilo 29 uči
telských sil. Kcibovna professorská čítá 5676
avasků. Žáků bylo koncem roku 384 (L privatista),
vesměs Čechů, nábož. katolického 354, evangal.
14, israel. 16. Škulného zaplaceno 7590 K. Ze 43
abiturientů nabyli vysvědčení dospělosti s Vyzoa
menánim 4, vysvědčení dospělosti 37, na půl roku
reprobováni2. — Ve zprávě obchodní akademie
píše dr. F Zachoval: Sk'ářský a porcelánový prů
mysl v Čechách a vývoz přes Hamburk. Učitsl
ských sil bylo 19. Knihovna professorská čítá
3207 svazků, žákovská 1215 čísel. Žáků bylo 236
(1 privatistu), z nichž jeden Srb, ostatní Čechové,
katolíků 222 evangelíků 13. pravoslavný 1. S vy
znamenáním bylo celkem 37 žáků, vysvědčoní
I. tř. bez vysnam. 168, II. tř. 11, a opravná
zkouška povolena 20. — Na jsdnoročuím dívčím
kursu obchodaím bylo 41 žákyň. Pokračovací
škola kupecká hostila 63 žáků (52 náboženství
katol., 3 evang., 1 pravoslav., 7 israel.)

Katechetický kurs pořádá ve dnech 20.—
22. července německá jednotu duchovenetva v Hc
stioném (Arnau). Hlavní attrakcf kursu je známý
slavný némecký paedsgog professor dr. Willmano,
jehož poalechnouti mnohý český kaéz ci již přál.
Nuže, tuto je příležitost vbodná. Ma-ý výlet do
Krkoncš, při tom 3 dny v Hostinném se adržet
— 8 spojeno užitečné a příjemným. O byty je
postaráno. Bez ohlášení ge najde zajisté každý
byt u ubytovacího odboru, který na 60—70 návštěv
níká počítá. Tolik německých knětí se nesejde.
Ostatně jsou sontední fary též otevřeny, a lehko
vlakem dosažitelny. Že je to v Němcích — nikdo
se neboj! Budeš přijat přátelsky. Leda že by té
enad provokoval Český soc. demokrat. Přednášky
budou v klášteře Františkánů, kamě se může, kdo
chce, i česky přihlásiti.*..—-—-———

Přijmu zručného

KrejČ0vSKÉhO VĚLNÍK
mebo mladíka po vynčení.

Jan Michálek, Hradec Králové,
seminář.

———————Ú—————
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slecení písma a různých předmětů venku se nale
sejících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na Cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po face 8 bronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

SRP- Závod založen r. 1898. "Ja

VVN
CACAOIICO

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační Kancelář

Pavel Bayer

ká kkevlněné.átkyplátna Sirtinky,látky naroby,

soupravy,salonnígamivr vůbecjf hě OY,1 z | nám všechnozbožítkalcovské,Ufirmy:

Tkalcovskévýrobní společenstvo VZÁJENNOSTvHRONOVĚ%

|Český lidovýpodnik-Vzorkyzdarmaifranko

Josefa Mikulce
(dodavatel J. E. ndp. biskopa)

odborný závod pro veškeré
kostelní práce pozlacovačské, řezbářské, malířské atd.

v Hradoi Králové,
doporočaje se octivě vld. duchovenstva ko provedení veškerých

v obory tyto spadajících prací.aw"
Nákrosy a rozpočty

na oltáře, kazatelny, boží broby, křížové cesty atd., zbotovuji
úplně bezplatně, bez nároku k objednávce.

Rekonstruhoe a opravy
oltářů starých provádím co nejsvědomitěji, o čemž uvědčí četné

doporučení vid. duchovních

Zalošeno r. 1599
o,

Pii nesadálém úmrtí mého nezapomenute'ného bratra,

Hradec Králové
podává správy 0 úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostníků, jakož i veškeré zprávy soukr omé

B" provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli,inkasso po

hledávek atd.

Ku všem přiložitostom

praktické dárky

Václava Groha,
faráře ve Zvoli (u Jaroměře),

dostalo ce mi moobých vzácných projevů účastenství.

Čívím za ně povinný a uctivý dík; Bůh budiž hojným odměnitelem všem!

Ve Zvoli, v červenci 1909.

Anna Grohova.
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V. Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní scalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.
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Všem, kdož ve chvílích nezměrného bolu a zármutku našeho

92
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Litanšií

knejsv. OrdciPáně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů8 K) ve snížené ceně 100

kusů sa 2 K.

Zásvětná modlitbá Pex'100 kusPáně 100 kusů
za 80 hb(místo za K 1%)

Biskopská kmihliskárna
u Hradol Králové.

B nad strátou nenabraditelnéhodrahého otce a
A“ n 2+NL k
<A -=ke o
PO 0 dva ÚU | S h U R> VPG <

>) nám přátelskou soaetrast a útěchu ať ústní ať písemnou, neb kdo ps <
© květinovou vzpomínku našemu dobrému tatíčkovi věnovali a jej ku vý

s věčnémuspánko doprovodili,vyslovujemesvůj M

u č) KSee

ke b
. < Račte býti ubezpečeni, že bylo-li s to něco zármutek náš zmírniti, © M

ňa ld ud

r, byla to jistě dobrotivá účast a láska, kterouž jste věnovali milému £
RE zesnalému. mi

Dr. Jaroslav Hubka, Božena Frankeová, "
obvodní lékař. vdova po lékárníku.



Doporučujeme

takbilýjako prádlo,jemuž y
přidándo vyvářku

Sínlorodimy
JOSEFJELÍTYEK AvoLák

„Estest o ČEŘU, “

KGS)X58) XESIX 663 XCODX

Jan Horák,?
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční smaisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

winěných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uzmámÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
e'uze mébo ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosíre, malou objednávku na

zkoušku.

Wolejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XGOD663XKPJX663XCEX

(znení
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Eraáec Králové.

GE3XCOD|IXIFSDX562KEBIXREI REICBDXCOJ[XIX643XBIX

Jen umělecky pracovanéSOCHY-3i ostatní
zařízení ohrámové

——= levně provádí ——-—

absolvest c. k. odborné školy sochař. a řezbář.

BOHONIL BEK V EVE KUTNÉ

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K B0-—

dodává

©. k. dvorní továrna nábytku

KV, Skuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

Služební výkaz
jakopřílohak žádostio kvinkvemálky

(dleOrd.listuč. 8.,str. 83
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O. k. místodržitelstvím konesssovaná.

Realitní kancelář

Inž.©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

XX.

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

váren atd.

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

zabraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

KOOOOOOOOCX

Program
strany katolického

lidu v Čechách

XXXXXXIOOXIOOOIOOCKXAOOOOC

wBlskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Penstonál UTŠLDEÍ
v České Skalici.

Obsahuje německou osmitřídní školu
s právem veřejnosti.

Chovanky mohou se též vzdělati v ja
tyce českém,francouzském a anglickém;
mimo to cvičiti 8e mohou v malbě,
v budbě, očiti se vésti domácnost u vše
likým ženským pracím,i vaření,žehlení
, a přípravě prádla.

Ustav má krásnoa polohu a vyhovuje
všem požadavkům.

Měsiční plat jest nejvýš mírný.
Za hudba platí ae zvlášť.

Školní rok počíná 16. září b. r.
Předetavenáé.

5e5e585E65=
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Veledůstejnému
duchovenstvu a

ručíti veškeré kostelní nádoby a

cibáře, nádobky, patánky,* zidkály,nádo ps „ pacifikály,
, Ho telntoe hsvícny, lampy kro

atd. M o výroby,předpisu
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intemci a
v ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závszmosti koupě.
Věs 60poslid porvěcend. Práce ruční.

jako :řetězůPuig r něšé
6 y

"1 ovady na skladě, P
Slaréslato,stříbroadrahobomybupujszanejvyšší0823

JAN STANĚK,
paciř a olselour

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Josef Špáta,
obchod papírem, psacími a kroslicími potřebami.

Nakladatelství
pábožerských písní a místaích pohlednic

v Hronově nad Metují.

Vydal jsem tiskem:
Měsíční pobožnost

k mojev.Srdcím Pána Jožíše a P. Marle.
Dle Ruffera. Cena 14 hal. Váz. 32 hal.

Malé hodinky k sv. Františku Serafinskému.
(Otisk z knihy: Pelikovský, Duchovní život ve světě.)

Příruční kniha pro bratry a sestry II[. řádu av.Františka,
též pro ty, kdož se pobožnosti jejich rádi súčastňují.

Cena 10 hal.

JanVejr:©Vděčná vspomínka
na zemřelé rodiče a dobrodince.

V každém čase přiměřená, zvláště ale na místě, kde tělesné
pozůstatky odpočívají. — Cena 4 bal.

Společné
modlitby a zpěvy po službách Božích

bratrstva literátského v Hronově.

I. vydání rozebráno. — Nové, značně rozšířené vydání se
k tisku připravuje. do něhož pojaty budou zejména nej

obvyklejší písně ranní.

Modlitební knihy s obsahem církevně schváleným
v elegantním provedení. — Ceny levné,

Pohlednice s podobiznami vynikajících katolických
mužů a spisovatelů: J. M. nejdp. Edv. Jan Nep
Brynych, MikolášKarlach, Petr Kopal. dr. Lenz
AL.Dostál, Bobumil Brodský, Václav Špaček atd

Papiry kancelářské, péra,tužky atd. Vzorya cenník
zdarma a franko.

Písně===
Buď od/nác pozdraven, náš Meseiáší (prodobu

vánoční). — Kus 2 hal.
O pěti ranáchKristaPána: Zdráv buď, Kriste, Boží

Synu. Otisk z kanc. Svatojanského. — Zvláštní,
pěkný nápěv na požádání sdělím. — Cena 4 hal.

Andělský chlebe (k nejev. Svátosti oltářní). Otisk
z Božánova rajského slavíčka. — Cena 2 hal.

K sv. Janu Nepomuckému:Když mile máj zavívá.
Otisk z kanc. Svatojanského. — Hodí se dobře co
vložka do zpěvníku těm, kdož mají sbírku písní od
Stýbla; tam jest chybně.

Plísně k Panně Marii.
„išad lesy, háji, nad peli“. S nápěrem. — Slova:

P. Jakub Pavelka, farář v Přibyslavicích na Moravě.
S povolenímnujd. bisk. konsistoří v Hradci Král.
a Brně.Během půl roku přes 1000 výt. rozprodáno;
důkaz, jaké oblibě se těší. — Cena 4 hal., 100 kusů
K 3-30 franko. K zásilce připojím zdarma: průvod
varban od Musila.

P. Alois Potěhník, farář v Častolovicích: Ó Maria přes
milostná. Kus 4 hal.

Matko přesvaté, láskou bohatá. Z italštiny.Kus2h
Hlas zvonu luzný v rozechvění. Kus2 hal.
Aj zveny se rozpěly v milostný čas. (Kmájové

pobožnosti.) Kus z hal. K této hodí se dobře též
modlitba veršem: Maria, Boří Redičko, toůj zůstanu
ošdy, Matičko. Eus 2 hal.

ws" U vydávánípísní se pokračuje."jj
Kromě zde uvedených mám velký výběr ploní, vy

daných nákladem cizím.
Zpěvníky pro pp. vůdce pontí (předzpěváky).

Kancionále s nápůvy.

O hojné objednávky prosí Josef Špáta,
knihař v Hronově.

Paramenta.

| lgnáce V, Noškudia syn
j (protokolovaná firma) i

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) (
E (rate P. J. Hoškudly, faráře vo Týpraedtislch)

čuje P. T. veledůstojm. duchovenstva|
svůj osvědčený a často vysBAMORARÝ

výrobní závod
Svšech kostelních paramontů,

praporů a kovového náčiní.
ÍCeaníky,vzorkyirouchahotováasullísku

semapožádánífrankozašlou.
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Nejlevnější a nejvirusnější

© dětské vozíky
dě u velkovýrobce firmy

dě Jos.Ježek,
0, v Hradci Králové.

z) Žádejte cenniky.
O00000000000000000200000

Proč???
lidé praktičtí

než koupí celé zařízení oeb jednotlivý kus

nábytku- 0DO08
si dopíší přímo do továrny firmy

AD.NOVOTNÝ4 SPOL.
v Týništi n. Orl.

o illustr. cenník. rozpočty, vávrhy u. poučení.
jak zaříditi byt nejáčelněji. “jjij

Proč???
hdé rozumní

toznavše conv, jakost, ologanci v pro
vedení, výbodné podmínky platební
1 zasilací, toto vše, zaruceno námí a
bezáhonnou pověstí našeho závodu,
bez váhání od nás objednávají. - - 

Proč??? |
hdé rozšafní

přicházejí z daleka prohlédnonti na
še sklady obsabující vše, co jost
nejnovějšího. nojúčelnějšího a nej
krásnějšího v tomto oboru.

Jednoduše přoto,
že se jim to mnoho=
násobně vyplatí.

Mřeséní
(ex offo) 40 kusů za 980haléřů nabizi

Biskopská Lnihtis.árná.

Velkorestaurace
Choděra -Vacek

ana. VPRAZE,una
tříděna Ferdinandouků (

Ta 6

Jent stálým doutaveničkem
hostí = vemhova a dopeo

rončí se jim ce mejlépe.
. U

Postní pokrmy vády jsou
" pohotově. “

i M

V
Prrní český katolický zárod ve Yldní

rantišek Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a t.d.Vade,
VI o., Kaiser

etrasse ó , vedle La
zaritskébo chrámu

Páně.
Na ukázku zasílá

se vše franco.

LÁTKYuaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesné k nábytkovým látkám se
hodicí jako: Sřůvy, střapce, tře
pení atd. —

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do k-upelen, lázní, pisáren útadův std.
- za nelevačjší cann nabízí firma 

JANOTODBÁVZRALL,vladřánkéu

dan Kryšpín
(J. Sylvaterův

pynovec, nástupce)
L odborný

ř — wsělecký závod —

k 7 maly
sf oo" kostelích,

: PRAHA-I,
6. 145 nt., Malá Karlové
bl. čis. „9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
66 roků ra Malém ná.
měst pod loubim) dopo

ručuje 86
ku dodání okem chvá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu procedení a

sice1 se šelesnými
rámy. sílémí vsuzeném.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada beaplatně, beze
vší závaznozti ka definitivní objednávoe.

SEE“Nesčetná veřejná i písemnápochvs'ná uznání.<;

| Založeno roku 18846.

TDAN

mPCFTZETE

CAP

pšKOKOOVAvaPaAVAaVa

E upte si důkladný wpis:

= ZRCADLO=

pokrokového Uisku.
Píše Pozorovatel.
u Cena K 170.m

Objednávkyvyřídí
Bisknpská knihtiskárna v Hradci Králové.

Zalozeno r. 1860.

Vyznamonán státní medailil

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířekáKarla Zavadila.
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronsa a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostnéj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

shotovuje ae v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati voledůstojnéma du
chovenstru práci trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Bilskopskou Milost: rovido=
vány.

Mešní nádoby jev v ohmi
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry. le, řádné 8
levně vyřizují.

Vše zasílá. jen posvěcené.
Vzorky, | spočty, nákresy i

hotové zv <í naukázku franko
. a se zašlou. :

Chuděim kostelům roino splácet bez přirážek.
SEW“ >ta odporučení a čestných uznání po ruce. “fjij

rodí veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
m dlávocu závodu Vu mucímo,

Spotkůmdoporučuji rychlé a levné provedení
odznaků spolkových std.G DOL

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora (. U., jenž své 20leté zkošenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřaje rozsah pracovního pole, v II. oddila uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a ditěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanskésociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklndy, nese se směrem- praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

-— Čena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objeduávající u administrace,
109/, sleva a frauko.

Administrace „Uas. Uvah“ v Hradci Králové.v
Cs!

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jsko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

rů řetízky, prsteny, náramky,
vě., jehlya jinézlatéa stříbrnéskvosty

4 — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

v EFyocohnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843. :

WWsoh. úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
:£ (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

==za 440 až 5%=
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. “B

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. :
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Zas o stupeň níže.
Co si všecko našinci od lidového parla

mentu slibovali! Agrární strana nepromyšlenon
obstrokcí kolesa parlamentu zastavila právě
v době, kdy se měly projednávati záležitosti
obrovského výzoamo. K tomu všemu dne 19.
t. m. výkoný výbor strany egrární „v Platýze“
jednomyslně schválil po řeči předsedy Udržala
tento projev: „Výkonný výbor plně echvalnje
veškeré jednání poslanců české strany agrární
pa radě říšské a vyslovoje jim naprostou dů
věru a vřelý dík za možné a neohrožené bájaní
věci české, jakož i slovanské“

Natno ta poakázati, neč výkonný výbor
dal avoji pečeť. Taková mužnost, jakou proje
vili agrárníci, jest již ovšednělá, velice po
bodlná a — jak politika za mladočeské éry
jasně dokázala — vlastně bezvýsledná. Koli
krát čeští poslanci vymohli obstrakcí národa
něcopositivoíbo? Bylc-li potřebí největší opatr
nosti v letech devadesátých, jest v nynější
zbědované naší situaci natno stokrát přemý
čleti o kuždém sebe skrovnějším politickém
kroku, než se vtělí ve skatek. Hájení české a
slovanské věci! „Zabrajem si na vojáky, má
me...“ Máte opravda účinné zbraně k tomu
na oko ráznémo vojákování?

Zatím jen Slovanská jednota, jejíž parla
meotní činnost budilav Bienerthovi oprávněný
strach, dostala septrátoím jednáním vážné
trbliny. Agrární obstrukce prospěla vládě. Již
Havlíček byl i v dobách nejtěžších proti pla
némo radikalisma, nekasal na sněmu rukávy
jako Udržal, nemlavil mooho, protože věděl,
že i v parlamenté rozvážná, dobře promyšlená
práce více zmůže než křik a chlabná józa.

Agrárníci již naběbli do sítě od Němců
pastražené svojí „mužností“ na zemském seně
me. Stáli ;řed nejobtížnějšími úkoly. Měli dle
svého slibu starati 66 o sanaci zemských fi
nancí, o podpora rolnictva; pokrokové očitel
stvo na ně nalehalo se svými požadavky, 8o0c.
demokraté u nár. sociálocé čekali, jak vybojuje
česká strana, nejčetněji oa sněmu zastuopená,
všeob. hlasovací právo. Z těchto aoutések na
čas vyvázli sgrarníci svojí „srdnatostí“, která
vlastně přerošila positivní práci a nahnala
bodně větru do plachet pyšné lodi wolfiánské.

„Po uzavření sněmovny začaly velice provokační
bomly — a po vší té české srdnatosti jsme

FEUILLETON
l liška se polapí.

(Dokončení.)

Miádenci druhý školní rok již vystoupili na
žebříku gymnasijní hodnosti na nejvyšší příčku;
byli v oktávě. Přes to, že třídní jim líčil v nejsy
tějších barvách brůznou, nebezpečnou paní Matu
ritu, jejíž chladná přísnost dá se obměkčiti pouze
nejpilnějším nablížením do školních knih, považc=
vali bujní mladíci i život oktavánský ze luznou
báj; chtěli žíti bezstarostně jako lidé Ovidova
zJatého věku. Vyhodili si z kopýtku zase často.
A proč prý mládí, které se již nevrátí, mělo by
se ksziti stálým vysedáváním nad prosaickými po
známkami mathematickými, fysickými a nad sta
tistikou? Nebylo divu, že zase třeskla rána Krůček
volán do ředitelny — a vrátil se zase s jasnou lící,

»Milí braši, teď to bylo horší. Jakmile jsem
byl povolán k soukromé aodienci, uš jsem si
pracně skládal odpovědi na otázky rektorovy,
kterých jsem se již předem domyslil. Hned jsem
věděl, kolik uhodilo, že mne totiž prozradil ten
zamračený velkokrupař Teska s pomoučeným ka
bátem. Když jsem byl posledné u sotce«, moc
pršelo a Teska před nehodou musil se ucbýliti
k Dolejkovům. Ten to na mne vyzvonil. No,
počkej, ty nepříteli bujarého dorostu českého,
toble ti tak bněd neslevím!

Rektor na mne jízlivé: »Kam chodíte, Krůčku,
do hospody? Já že bych sl » zámi někdy zahrál
billiard! Tudíž bych rád věděl, v kterém lokále
budu míti tu čest.« Snesl jsem to týrání bez blesu.

jen stržili veliké rány. Teď tedy hlásila se o
slovo mužnost nová, která má ve skutečnosti
cejch velice starý. Kdykoli parlamentární práce
neprozřetelností českých poslanců byla přeru
Šena, vždy za sněmovotho ticha opevňovaly se
německé bašty na účet našeho národa.

Prováděti účinně oposici — tot veliké
státní omění; uhodit na buben obstrukce do
vede každý parlamentní nováček. Slovanská
jeduota začala tlačiti Bienertha ke zdř, vláda
jeho utrpěla velikou morální porážku ajiž se
zdálo, že počet členů Slovanské jednoty se
rozmnoží, poněvadž tatáž představovala moc
velice brozivou. A najedooa se jde z parla
menta domů bez vážného úspěcho, poaze 8
řinčením zbrauí, které dovedou oslepiti leda
politická nemluvňata.

„Čech“ právem poukazuje na hlaboce za
loženou politiku německého centra, která se
nedala svésti ničím 8 cesty vytčené, která po
litika velkého slohu nejen rozvinula, ale při
vedla k velikéma vítězství. Když centrum ne
chtělo povoliti r. 1906 nové obnosy na vojsko,
Bůl w rozpaostil říšský sněm. Ač centram z nc
vých voleb vyšlu posíleno, atvořil si kancléř
mocný blok proti centru, takže se zdálo, že
rozmach centra jest nadobro cchromen. Leč
— katolíci prokázali vzácnou ukázučnost a
účeln:u trpělivost. Nerozbilí sněmovnu bezbla
vou obstrukcí, ale půltřetího roka prováděli
obezřelou oposici. Konečně nadašel pravý oka
mžik k výpadu. Porazili Bů' wa 24. června
svým hlasováním o dědické dani, takže nyní
má Německo jiného říšského kanciéře. Bystrá
předvídavost jest nejmarkantnější značkou ú
čelné, plodné politiky. A agrárníci projevili
předvíduvosti dosud pramálo. Pokad Prášek
nosil ministerskou aniformo, jak byli pánové
krotel! Nyní ovšem mohou radikalismas pro
váděti hodně lacino. Kdyby byli agrárníci 8e
slovionskými konservativci svrhli vládu, pak by
měla obstrakce výs'edek cenný. Leč Bienerth
zůstal, lidový parlament odstaven, vládne se
bezněho.Obchodnísmlouvas Hamanskemsice
projednána není, ale našemu rolnictvu se tím
prospělo tak nepatrně, že věru takový nega
tivní „úspěch“ rozhodně nestojí za to, aby si
rolnictvo nechalo tolik spílati od soc. demokratů.

Ovšem agrárníci nenesou vina na uzavření
sněmu sami. V příčině bosenské banky vláda
si počínala absolutistický; ač měla svoji chybu

—>
A tu rektor u vědomí, že mne již drží pevné
v hrsti, náhle zamračil obličej a houkl si na mne
jako bejtman na kumpanii: »Byl jste ve středu
u Dolejků, čili nic? Chci odpověď krátkou a jasnou
hned « Zapíchl do mne oči s takovou. jistotou,
že by i Franta poznal, jsk je nebezpečno všecko
zepírat.

Udělal jsem pokornou a bázlivou tvář a
vyznal jsem: »Ano, Vašnosti, tenkrát jsem tam byl.«

*A proč jste tak pozdě večer tu hospodu
vytloukal, vy, vy — netopýre ?«

" eProsím, Vašnosti, račte dobrotivě vyslech=
nouti moje vysvětlení. Tenkrát bych byl dal vc
liké peníze tomu, kdo by býval to hospodské se
zení za mne převzal. Byl jsem vypověděn pro
malichernost od paní Bednářové z bytu. Všecko
už jsem měl v kufru, hledal jsem byt nový, ale
to byla obtížná cesta. Paní Bednářová na mne,
abych si už kufr uklidil, že ani žádné stopy po
mné vidět nechce. Nejal jsem si dělníka, který
mi vezl kufr při hledání nového bytu. V tom mne
potkali dva moji spolužáci z obecné školy mého
rodiště. Vyptávali se, jsk se vede a já jsem jim

se teď potřebuješ k večeru s tím v dešti plahočit?
Pojď s námi, jdeme právě do hostince Dolejkova.
Tam si můžeš kufr složit v chodbě. My se s Do
lejkou dobře známe, on tí k vůli nám udělá všecko.«
Co jsem měl, prosím, dělsti? Vědyť jsem byl ta
kový chudákl Takovým způsobem jsem se dostal
do hostince, Každému jinému bych rád slesti ta
kového kritického večera přepustil. Vypil jsem jen
dvě sklenice piva, protože na víc nebylo, Mimo
nás tam tenkrát hostí nebylo úádných. Teprve
k deváté hodiné tam vkročil nějaký pekařský,
s kterým se ani neznám. Sedl si stranou u kamen,

Inserty se počítají levně.
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aspců později doznati, přece nechtěl se Bie
nerth zavázati, že za cenu odvolání pi'ných
agrárnických návrbů přičiní se 0 to, aby bo
senské agrární bance bylo znemožněno lichva
řit v Bosně a Hercegovině oa účet slovanského
rolnictva. Ostatné však porážka bar. Bienerth:
nebyla tak obtížná jako odstavení Bůl wa. Ač
koli zkašení politikové nahlíželi, že Bienerth
na podzim stejně domiaistruje, přecese: grár
níkům nepovedlo neústopného Bienertha při
vésti harašivou obstrakcí k pádu. A oude po
něm vládnaoati k Slovanům ochotnější? Posa
vadní časté změny na ministerských křeslech
vrbají temný stín i do budoucossti.

Co čiviti dále ? Ježto Nármcia soc. demo
kraté stojí nyní na straně vláiní, jest potřebí
horlivýcn prací k utažení a rozmnožení Slo
vanské jednoty. Agrární strana nechť nyní dr
káže na českém sněmo, jak dovede působiti
proti německému beslu: „Děloý sněm český
není možný bez dělné říšské radsy.“ Jen aby
chom radikálními +xperimeoty znova nenvázli
v slepé uličce!

Dopis z Prahy.
Nepotismussa starostování Grošova. Ti, kdož

předpokládali, že po novém svém zvolení za
starosta dr. Karel Groš ujme ce otěže prima
torské silnou a přísnou rakou a že bade říditi
se heslem pouze jenom prospěcha královského
blavního města Praby, v předpokladech svých
byli více než mnoho zklamáni. Dr. K. Groš
jako starosta pražský mohl zajisté již u.fti na
tom dost, co ma nadrobil mladočeský velko
bobý výtečaík dr. Karel Č-raohorský, jehož
skaodálaí afóra rourová málem byla by po
stříkala kalem celou Staroměstskoa rádnici, a
neměl by i na dále dáti se osvládati různými
adjatanty, jimž prospěch vlastní jest nade
všecku, a teprve v drubé řadě „prospěch“
obecní.

Stejně, jako ovládal dr. Karel Čeraohorský
starosta dra Groše po celou dobu starostenství
až do propuknutí ufóéry roorové, tak dnes
ovládá starostu dra Groše jiný mladočeský ve
likán, iehož působnost vězí v tom, že staro
stovi „radí“ a takto dochází velmi často k vý
voji věcí, který jest smutným dokladem ne
prozíravosti autonomotho řízení. Nelze diviti
———————

Ani s námi nezačal žádné zábavy. Rád bych
věděl, který denunciant by mně, Vašnosti, mohl
bez uzardéní při té příležitosti imputovati ú
mysly zlé.«

Teď Vám, hoši, tahy na tváři rektorově
měkly. Ovšem se nedal na ústup jen tak lehko.
Př.mhouřil oči, dvakrát zahrozil prstem a udělal
obširný výklad o maturitě, mojí budoucnosti, o
mém otci, dvou sestrách, sedřeném bratrovi, ©
zkaženém polovzdělanci, o úkolech české mládeže,
o slzách rodičů dětí nezvedených; zkrátka bylo to
tak dojemné a krásné, že jsem se div nerozplakal.«

>A ty se tomu ještě tak hloupě směješ?«
kousl spolužák Vraný. »Však počkej, až začne
Dolejka upomínst u tvého tetíka dlubyl To ti
nebude do skoku.«

*Ty mi je sám nezeplatiš, rozumíšle odsek
pobněvaný Krůček,

O4 chvíle choulostivého intermezza v ředi
telné byl Krůček už hodně opatrný. Maturita se
blížila volným, ale jistým krokem; čím dál víc
rozeznával Krůček její hrozivou tvář, přemýšlel,
jak bude odpovídati na přísném soudu jejím, do
báněl zameškanou lá:ku, polykal a přežvykoval
stránky učených knih po fabricku. Jakkoli bujné
krev Často vzkypěla a tloukla ve skráních výbcjně,
Krůček se přemáhal; vždyť ostatné peněz bylo
moc málo a — s otcem nebyly šádné žerty.
»Kdybych tak propadle, opakoval si često, »platil
bych na vesnici míů neí poslední pasák, který mi
lepší kabát závidí. To by bylo smíchu, to by si
mouli ruce závistníci; a což teprve sklamaní
rodičel . . .« Bál se domysliti a pěchovel do
prázdných přihradek mozkových s další setrvačností.

Leč pokušení nikdy nespí. V sousední vsi
Tloukové měla být v neděli taneční zábava v sále



se, že význam úřadu porkmistra král. blav.
města Prahy klesá a upadá při tom, že do
chází nenetále k aférám poťoachlého rázo, které
přece jenom pronikají do nejširší veřejnosti,

"— Ptáma Be, co říci tomu, když za nástupce
do výslužby odešedšího městského fysika
MUDra Jindřicha Záboře ustanovnje 50 „eX
praesidio* jeden z nejmladších okresních lékařů
pražských, MUDr Ladislsv Procházka, a síce
hlavně proto, že jest švabremstarosty dra Karla
Groše! Podobné aféry již nekřičí, ty přímo
řvou! Na Staroměstské radnici ve velké zase
dací síni vyřčeno bylo již často slovo „nepo
tismus“ a pod.

„To již přestává všecko“ — slýcháme
v Praze don co den — „to, co nyní na Starc
městské radnici se děje, jest odsouzení hodno.“
Tedy proto, že má dr. Lad. Procházka dceru
dra Julia Grégra, jako dr. K. Groš, proto jest
vyvolen, aby přeskočil celou řadozasloužilých
okresních lékařů pražských? Kam věci dospějí,
když vývoj jich půjde takovýmto chodem ?
Je-li možno za podobných okolností nějaké
ozdravění sovčasných poměrů v samosprávě
města Prahy? Zajisté nikolil Ke zjevu tak od
poroého nepotismu neměl dr. Karel Groš dáti
dojíti; ve vlastním-li zájmu nechtěl t+k adělati,
pak měl tak učiniti v zájmu morálky! Nemožno
si přece představiti, že by nezpůsobilo velkou
sensaci něco podobného za nynějších okolností,
kdy lidé stojící v čele obeoní správy jsou tím
více zodpovědní za normální průběh záležitostí
obecních, ba také tím více pozorování a stře
ženi přímo, aby nedopostili se na úkor vše
obecnosti různých přebmatů.

Pražské lékařetvo pronese v této záleži
tosti důrazný protest, který nesmí vyzníti na
plano. Starosta pražský pochybil, že dopustil,
aby jeho Švakr se stal nástupcem v úřadě
městského fysika pražského. Tento případ jest
příliš křiklavý, než aby mohl býti zutušován
jako záležitost malovýznamná. Nikolil Na ata
rostovi dru K. Grošovi jest, aby učinil z této
aféry natný důsledek, aby napravi), jakož jest
jebo povinností, přímé porašení obvyklého pc
řada egendy úřední. Proč by se pražští lékaři
po léta domáhali pořádku v postupu, kdyby
podobným způsobem měly jich snahy libovolné
býti šlapány?

Pryč 3 nepotismem z radnice Staroměst
ské! Pryč s různými kličkami a vytáčkamil
Sic klesne význam samosprávy vele>bce praž
ské ještě níže po Šikmé plošel

* .
*

Informační kanceláře — obchodním vředem.
V pratekých městech působí řada tak zvaných
informačních kauceláří, které jsou ve skuteč
nosti úžasným nešvarem, poněvadě informace,
které podávají, jsou všechno jiné, jenom nikoli
řádné informace. Jsou příklady zaračené, že 0
řádném obchodníka byla podáca informační
zpráva ta uejošemetnější, která v zápětí měla
těžké poškození ve směru obchodním i morál
ním. Takénení nedostatek příkladů, že o zá
vodě či jednotlivci, jenž naprosto úvěru neze
sluboval, byla naopak podána informace nej
lepší, která zjednala mu úvěr, postlila jeho
obchod a povznesla jeho obchodní rozmach. o
informačních kancelářích, řízených syny židov
ského plemene, bylo by škoda šířiti slov— ty
jsou pravým obchodním vředem. Napomáhojí vý

(P
Kořínkově, kam se ráda při takých příležitostech
scházela i smetánka publika věkovského. Mařenka
Růžková, s kterou rád Krůček tencovával, sama
dalas kudrnatému mládenci zřetelný pokyn, aby
vyplnil tužbu srdéčka jejího a přišel si s nÍ za
ťenčit. Teď vzplsnul v duši Krůčkově boj mezi
Terpsichořinou poesií a fádní fysikou. Již se zdálo,
že fysika zvítězí, když tu najednou hříšníci Venclík
s Holínkem zečali sami Krůčka vybízeti. +Proč
bys nešel jednou za uberský měsíc? Vždyť při
učení shniješ. Z tebe se stal najednou dříč| Přijdeš,
blázínku, na veselejší myšlenky — a pak se ti to
bude lépe studovat.c

»Ale nemám penízel=
»O to žádnou sterost, však ti půjčíme. To

víš, že bez tebe bychom se už tolik. nepobavili.
Nechej všeho a pojďí A — a kdyby něco, však

"se nějak vysekéme.«
Bylo rozhodnuto kladně. Ale ty nešťostné

cbvíle inkvisiční potom!
Drubý den měl Krůček kůži barvy perga

menové, oči malé. Professor S'chr ho vyvolal, aby
šel dokončit obšírný důkaz, že mathematikové
pouť zeměkoule vypočítali správně. Počátek dů
kazu ještě Krůček znal, ale dál si počítat ne
troufal, Jak z nemilé situace vyváznout? Tobule
byla ze dvou třetin popsaná, Vzal houbu a rý
chlými taby odpravoval učené cifry.

»Tak? Teď to smažete, vy nešiko? Vždyť
jsou tam formulkv, které musíte mít stále na zře
teli. Počítejte ještě jednou ze začátku a pište
drobněji, aby zas některý filosof nezačal smazávat
po váš.«

L'šák Krůček se vesele ušklíbl a sestavoval
učené značky až radost. .

»Už dost, Navrátile, zavolal Síchr k tabuli
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nékům a židovským závodům, eož má vaápětí
meený rozvoj obchodování mesi židovstvem a
potlačování obchodu křesťanského. Co však říci
o informačních kancelářích českých, které po
dávají informace nedostatečné, pochybné, přímo
povrohnoutí překvapující? Eeč v tom se sho
dojí veskrze, že enižají úvěruhodnost našich
lidí — — Dnes nelze se již naprosto spoleh
noati na informační kanceláře, ježto jejich in
formace postrádají toho důležitého, co infor
maci činí skutečnoa informací — natným ob
chodním pojítkem. Pohříchouv poslední době
stalo se již příliš často, že podaná informační
zpráva českými informačními kancelářemi po
Škodila obchodníka či závod Český, že měla
pak v zápětí velkou kalamita.

Proto does dobře odělá, kdo informací
obchodních má zapotřebí, když si je opatří
soukromonw cestou, a nečeká na informační
kanceláře pražské, které — stávají se stále
více — smatně pověstnými.

Obrana.
Jak se lacino osvěděl lidovost a

vlastemeetví. Agrárnícijsou velice chytří páni.
Pro bobaté semany, pro svoje tačně placené
poblaváry již vykonali práci značnou, zatím
co chudý rolník, řemeslník a dělník pořád
marně čeká na tu agrárnickou požehnanou Pe
forma. Paustvo také při zemských volbách se
bez rozpaků spojovalo proti českým kandidá
tům s německými fanatickými nacionály, jen
aby si zachránilo půda pro svojí třídoí poli
tiku. Ale teď najednou vjela agrárníkům do žil
veliká lidovost a láska k národu, která nic ne
stojí, protože účet mají zaplatiti nenávidění
katolíci.

Agrárníci zajisté dobře vědí, jaký ne
urvalý boj vede se proti našemu náboženství,
vědí, jak surový tisk docela sesměšňuje pu
stými výlevy samou nejsvětější osoba Kristovu,
až sám slušný žid uad tím hlavou vrtí. Kdyby
tadíž aní křesťany nebyli, měli by se již v záj
ma veřejné slušnosti a spravedlnosti postaviti

proti bezazdným sprostotám protikatolickéhotisko. —
Leč chytří taky-xatolíci rozhodli jinak.

Má se konati nyní sjezd katolíků v Hradci
Králové, na němž se bude protestovati proti
vízkým urážkám našeho Spasitele, nad něhoždle

píků většího člověka na zemi nebylo. Když
však Machar v Hradci s úžasaoo a přímo ko
mickou odvahou ignoorauta slebčil obrovitý
význam Kristův, tu „Hlasy Venkova“ odpora

čovaly, aby pěn přednášeti na vždory lidemvěřícím do Hradcev dep našeho sjezdu. A teď
listy agrární zcela dle příkladu listů nevěrec
kých nepoctivě ostouzejí sjezd, který přece
každéma katolíkovi skutečnému (i tomu agrár
nímu) má býti vítsnou příležitostí k upřímné
ma osvědčení víry a k náboženské posile.
Agrární listy zúmyslné stotožňají všeobecný ne
politický,nábošenskokuliurní sjezd, v němž jsou
vyloučeny časové politické otásky, 8 politikou
strany katolického lidu v Čechách. Také se
uměle rozčilojí nad tím, že provolání jest po
depsáno některými šlechtici. Přitom však li
Šácky zamlčají, že na provolání podepsání jsou—————"""„"„"
jiného právě ve chvíli, kdy značky následující
nespořádaně v hlavě Krůčkově tancovaly. »Ale
už jste měl taky, Krůčku, nejvyšší čas k naprs
vení známky — nejvyšší.«

»Já jsem přece chlapík, mne tsk bned někdo
nepolepí«, chlubil se Krůček po hodině. Ale přísná
matka Spravedlnost už mu sahala na límec. Drubý
den tři provinilci volání do sborovny. Professorský
senát přijal s Cháronovým vzezřením nejdříve
Krůčk». Sotva se po jeho výslechu za ním za
vřely dvéře, byl volán Holínek. +Byl jste u mu
ziky v Tloukově do rána čili nic?e zahřměl ředitel.

=Prosím, Vašnosti, nebyl. Kde pak bych teď
před maturitou... .«

oVšak zavoláme svědka.«
Přivolán malý primán Klokoček, který bydlil

u rodičů v Tloukově.
»Klokočku, viděl jste u Kořínků přítomného

Holínka tančit čili nic?«
»Viděl, dobře jsem ho viděl, Vašnosti.»
oVy že jste mě viděl, vy?e obrátil se na

žalobníčka Holínek přísné jako uražená spravedlnost,
»Áno viděl, tančil jste tam.«
»Hošku«, vzal Holínek chlapečka za ramena,

»vy na to můžete přísabat, še jsem to byl já, že
jste se nespletl? Víte to zcela určitě ?«

Klokoček se ulekl a začal koktati.
»Zde, pane řediteli, ráčíte viděti, jak dětská

naivní obrazotvornost může nevinného člověka
přivésti do neštěstí«, tvářil se Holínek jako mučedník.

»Odstupte«, Rázal ředitel a zavolal Venclíka.
»Přiznejte se, že jste v neděli do rána tančil

s Krůčkem a Holínkem v bospodě,«
»Vašnosti, to jest omyl: žádný z nás ten

krát v hostinci u muziky nebyl.«
»Vy chcete zapírat?«



katolíci všech otavů bez rozdíla na důkaz, že
elrkev katolická jest všeobecnou, tedy pro
všecky vrstvy společenské. Církev českobratr
ská same do svého lůna přijímala bobaté
šlechtice, církev evangelická k svým sjezdům
též zve bobaté souvěrce, církev židovská ne
vylučaje se svého středu Rotsobildy. A nikdo
to těm církvím novyčítá. Zato věak jen fari
zeové se pohoršají, jestliže katolík nebojko
tuje šlechtické souvěrce, kteří svého jmění uží
vají k účelům lidumilným, vpravdě kře
sťanským.

oranou však agrárních lží jest tvrzení,
že naše provolání podepsala šlechla německá.
Pravdoa přece jest, že podepsaní šlechtici ko
české národnosti se hlásí veřejně a že české
podniky podporují rosbodně více než židé,
e nimiž jsou agrárníci ve spojení. Ze všech po
depsaných jest pouze baron Parisch národnosti
nečeské, jsa rodem Aogličan. Leč týž šlechtic
dává dítky svoje vychovávatí česky, české
podniky — zvláště lidumilné — štědře podpo
roje a v politice jde s českým národem. Ro
zumí tadíž asaimilaci národní o maoho líp než
mnozí cizorodí spojenci agrárníků. A jestliže
hledí agrární tisk sesměšňovati podepsané naše
rolníky pp. Adámka, Safránka, Samalíkaa jiné,
kteří svoji víra veřejně vyznávají, podává jen
agrární strana důkaz, že eo nachází ve vleku
živlů krajně nepřátelských katolictvu.

Jestliže markýrojí agrární listy zcela bez
důvodný údiv, že rolníci jsou podepsání pouze
tři, nemohou nám přičítati za via, že DApro
volání nejsou jména agrárních předáků, ačkoliv
se tito problašují za zcela dobré katolíky. Po
řadatelstvo sjezdu netroufalo si po předcháze
jících 1d70řilostech agrárních politiků pode
psati jména pp. Prášků, Udržalů, Švehlů, Sr
dínků atd. na provolání. Jestliže však pp.
agrárníkům skatečně jde o to, aby své smý
šlení katolické o sjezdu manifestovali a do
kázali, že není jen Šlechta a klerus represen
tantem církve katolické v Čechách, mohou se
zmínění agrární politikové na sjezd dostaviti
a tím dohoniti, co svou vlastní vinou obme
škali. Pořádají své sjezdy volnomyšlenkáři a
proto snad bade také katolickému lida do
voleno, aby beze všech překážek se scházel a
nerušeně n svých náboženských snahách po
rokoval. Čí budeme zase svědky odporného
pokrytectví, které sice má plná ústa evobodo
myslnosti, jinému však svobody nedovoluje?
Sjezd hradecký nás poučí, zdaž se povznosla
úroveh společenské snášelivosti od posled
ního sjezdu z r. 1902. Pořádají-li čeští ovan
gelíci beze všech překážek sjezdy 8 evavgelíky
německými, mělo by se enad trochu anášeli
vosti ukázati i při ejezdu českých katolíků.
Přes všecky výpady katolíci při sjezdu dokáží
nejčetnější účastí, jak již prohlédli vyšeptalé
jádro protikatolických pum.

o. 0 ,'

Politický přehled.
Rakouští ministři rozjeli se na prázdniny,

ale přes to hemží se listy úvahami, jak bade
dále, a Slovanská jednota jest předmětem
moobého ovažování jak se strany německé tak
slovanské. Němci usuzují, když část ólenů Sic
vanské jednoty jest proti obstrakci, že Slovao
ská jednota touto nesjednoceností jest roebita.——— 2,

*Nemobu mluviti nepravdu.«
*Pane kollego, přečtěte protokol zavedený

s Holínkem «
Professor Správný četl vymyšlené doznání

Holínkovo. Užilo se tudíž k vůli vynucení vy
znání zbraně nejistivější a hrozné praktické,

»Co tomu protokolu říkáte ?«
»Vašnosti já — já? Ze — jestliže takové

vyznání Holínek učinil, banebné lhal.«
Senát se otřásl pod tíhou rázných slov Ho

lnkových.
»Přivedeme vém svědka.« Vešel ošuntělý,

starší muž s tváří otylou. »Viděl jste přítomného
septimána v Tloukové tančili ?«

eDobře jsem toho mladého pána viděl; jináč
to na ného neříkal. A ty druhé dva taky.«
»Vy — vy že jste nás víděl?« vyjel rozlo

beně Venclík. »Vy denunciante? Vždyť jsme vi
děli, že jste tolik zmožen, až jste ani dobře na
svoji sklenici neviděl. Natož abyste poznal násl=

*To jste se dívali všichni tři na přítomného
svědka z venčí?«
sAno — Vašnostie, koktal Venclík.
Teď už nepomohlo vykrucovaní žádné. Lapen

při dalších otázkách i Holínek i Krůček a bylo
zle, velmi zle

«Holínku, na mou věru, statně jste se držel,
jako Spartán; ale co platno, máte-li tak nešikov
ného kollegu, že ano!« tal Sichr.

A paní Maturita po odbytém kerceru blížila
se nyní jako děsná stvůra, jako mračná Furie,
děsila ve spánku, rmoutila při studiu.

I nejobratnější liška se někdy dá chytnouti
a právě rafinovaná vyřídilka stala se mládencům
společnou pastí. »Blud krátký jest, však lítost
dloubác«; tato slova Schillerova se Krůčkoví stále
zařezávala příšerné do duše.

bych

pana

Naproti toma na schůzí důvěrníků akčních
straa Slovanské jednoty ve Vídni (t. j. těch,
které prováděly obstrakci) konstatováno, že ee
nepodařilo trváním jednoty otřásti. Dr.Hraban
prohlašaje, že slovanská obstrakce dosábnovši
toho, co chtěla, nemá zatím důvodu, aby na
podzim v obstrukci pokračovala. Následkem
toho není mezi skupinami Slovanské jednoty
dnes ani věcného ani taktického rozdílu aSlo
vapská jednota tedy trvá. Nálada pro další
trvání Slovanské jedaooty vyznívala i na veliké
schůzi slovinské strany lidové v Lublani, kde
říšským slovinským poslancům připraveny nad
šené ovace a jednání jich zcela schváleno. Tr
vání a vzrůst Slovanské jednoty posíleny tele
gramem polského posl. Stapiňského, zaslaným
do Loblaně « vyjadřajícím naději, že na pod
zim všichni slovanští poslanci budou sjedno
ceni ve Slovanské jednotě.

Podle vídeň. zpráv započne se pa letních
prázdninách se svoláním zemských sněmů; po
skončeném zasedání sněmů mají býti svolány
delegace a teprv v pozdním podzimku říšská
rada. Sněm český bude prý svolánv posledním
týdou září a podány mu budou předlohy: 0
anova zákona o upravení otázky jazykové u
autonomních úřadů, osnova sákona o změně
zemského řádu a codo počto členů zemského
výboro, kterýž má býti na 10 rozmnožen, a
předloha o zřízení autonomních krajských za
stapitelstev, k níž bade připojena osnova o
přiměřeném ohraničení krajů. Počátkem září
bude učiněn pokus, nvoloiti český sněm. K si
tuaci předkládá něm. posl. dr. Steinwender ve
vídeňském lista tato slova: „Musí však býti
přiznáno, že aci proti Němcům ani proti Ce
chům vládouto býti nemůže a že musí býti
dříve dohoda mezi směrodatnými strazami
oboa národů, dříve než jejich zástupci odhod
lají se za účelem zajištění trvalého stavu ale
spoň na určitou dobu o převzetí vlády.“ To
jest ovšem stará pravda, kteroo uznávají Němci
i vláda, ale vláda pomocí Němců a Poláků
vládne stále proti nám.

Konečně došlo také na zpapného tyrana,
francouzského předseda ministerstva Clémen
ceaua a jeho vláda. Ve sněmovně francouzské
poražen byl Clémenceaa 212 proti 176 hlasům.
Podal ihned žádost za propuštěnoua a ta také
presidentem přijata. Příčinou pádu Clémenceana
jest zpráva vyšetřající komise o stavu fran
couzské námořní pohotovosti válečné. Komise
zjistila totiž, že za vlády Clémenceaus a jeho
ministrů námořnictva námořní moc francous
ská silně poklesla, že Francie, ač vydává na
námořní moc více než Německo, přece klesla
mezi námořními velmocemi oa místo čtvrté,
že jsou veliké napořádky i při dodávkách a
v celé námořní správě vůbec. Zpráva vyšetřu
jící komise způsobila ovšem veliký poplach.
Tak odchází z moci jeden z nejsapřisáhlejších
odpůrců katolické církve a křesťanství. Jemu
patří lví podíl na proticírkevních zákonech ve
Fraacii, on dokonal zlotřilé dílo Combesovo a
provedl do krajnosti zákony proticírkevní.

Ve Varose v Italii zemřel nápadník špa
nělského trůno Don Carlos, který, podporován
jsa stranou Karlistů, při každé příležitosti hle
děl svoje právo na trůn Španělský uplatniti,
ale marně. Španělsko prodělalo četné krise,
které způscbili Karlisté, aby svého nápadníka
dostali na trůn. Císař rakouský dovolil, aby
DonCarlosbylpochovánvkuthedrálevTersta.

Schůze mocnářů jsou nyní znamením doby.
V Petrohradě přijat carem slavnostně král
dánský, král norský Hakon sešel se pak na
svém území a císařem Vilémem.

V Persku zvítězila revolace, boj již za
staven. Šach ee však vzdal trůnu a jeho ná
stupcem provolán Illetý koronní princ perský
Achmed Mirza. Perská krise jest ruzřešena
zcela dle přání Raska a Anglie. Do parlamentu
perského budoa vykonány volby dle nového
volebního řádu.

Z činnosti katol. spolků.
Lidový křest. sociální spolek pro

Lázně Bělohrad a okolí pořádá v neděli
dne 22. srpna 1909 slavnost svěcení spolkového
praporu. Pořad, dopoledne: od půl 8. d: půl 10.
uvítání spolků. O půl 10. hod. seřadění účastníků
vmístoosti spolkovéa průvod náměstím do chrámu
Páně. O 10. bod. kázání, svěcení prapora, slavná
mše sv., průvod do spolkové místnosti. Po 12. h.
společný oběd — Oipoledoe: ve 2 hod. koncert
v zahradě hostince „U bílého brada.“ Řeč vadp.
dra Fr. Šalce, č. kanovníka a professora z Hradce
Králové. Vstupné do koncertu 20 bal. Bratrské
spolky a organisace prosíme, aby se Co možoá
vnejbojoějším počta súčastnili naši slavnosti. Spo
jení drahou velmi výhodné. Počet účastníků jakož
i těch, kdož by si přáli obědu, budiž nám laskavě
osnámen do 15. srpna b. r. Zdat Bůb! Na shle
danou! Výbor.

Katel. národní jednota v Novém

Ječný výlet do Výrova u Přelouče.

Týmiště m. ©. Krajinský sjezd organisa ce
mládeže a českoslovanského lidu 18. července t. r.
pořádaný, průběbem, morálním i finančním úspě
chem ještě předčil zdařilý sjezd loňský. Počet
účastníků odhadován přesně na 6000. Řeči všech
pánů byly časové, jadrné, zanechávající nejlepší
dojem a největší nadšení pro další práci. Námaha
příprav odměněna nenucenou zábavou při výtečné
kapele vojenské a nřinovické a zakončena radost
ným věnečkem. Předsednictvo došla řada telegramů
pozdravných jak od všech ústředí v Praze a Hradci,
tak od řady katolických spolků a organisucí —

Mn o zdar sjezdu zasloužilýmsrdečné: Zaplat
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Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejzdyořileji

DUKLA NBLLUÁŘ
koihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvoriát
v Hradci Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Excellence nojdp. biskup dr.

Jesef Doubrava odjel v úterý dne 20. t. m.
do Vidnavy ve Slezska, aby v zastoupení nemoc
ného kardicála Koppa, arcibiskupa vratislavského,
vysvětil na kněze bohoslovce tamního kněžského
rak. semináře. Jeho Excellence vrátí se dnes v pá
tek 23. t. m. na své letní sídl) do Chrasti.

Na katelický sjezd darovali: Vid. du
chovenstvovikariátu Kutnohorského 190 K
(vedp. Magre Vorlíček 30 K; po 10 K vldpp:
Můller, Macháček, Pradič; po 8Kvldpp.: Bartvě,
Coufal, Ptáček; 6 K vldp. Mejznar; po 6 K vldpp.:
Frydrych, dr. Truxa, Záruba, Hovorka, Klus, Červ,
Sedláček, Spurný, Pekárek, Paplhám; po4 K vidpp.:
Vašák, Rosa; po3 K vldop: Eliáš, Petr, Martinek,
Zuzánek, Blecha; po 2 K vldpp: Kratochvil, Knejsl,
Teplý, Pavel, Čenský, Novák, Velebný, Navrátil,
Zelený, Král, Flesar, Herman; 1 K dp. Mašina.)
— Z vikariáto Lanškroanského ještě 9 K
a sice: dpp.: Vala 5 K, Běhm 4 K (celkemsvi
kariáta 204 K). — Vldp. Procháska, farář v Pe
trovicích u Čestína 6 K. — Vlct. Koavent Uršolinek
v Kut. Hoře 10 K. Zaplat Pán Bůh! —

Pokrokový dívčí penslonát v Hradel
Králové. Dle zprávy „Osvěty lidu“ ustavilo se
zde zvláštoí družetvo, které chce se postarati o
zřízení dívčího pensionátu, doplůku to zdejšího
dívčího lycea. Pensionát bude veden, jak se samo
sebon rozumí, v dachu přísně pokrokovém, ale
proto přece zaráží nás to, že pokrokáti nezmobli
se ve svých paedagogických snahách na nic jiného
nežli na dívčí kasárnický a klášterní ponsionát.
Co se nakopali do katolických vychovavacích ú
stavů zdejších po celá léta, pomlouvajíce je, že prý
dusí volnost ducha, obmesují svobodu. že j30a pa
řeništěm nakažlivých nemocí, Skuswu pro pohlavní
výstřednosti atd., atd A daes zakládají nedůsledná
sami kasárna pro studentky. Nechcemesi mysliti,
že pokrokáři chtějí ve svrchu uvedených vadách
pokračovati, proto soudíme, že touto svou nedů
sledností pokrokáři kajícná doznávají, jak pomlou
vali soustavu katolických ústavů beze váehbopod
klada. Situace pro pokrokářo se does ovšsm po
změnila. Dříve jen kritisovali a spílali; daes však
musí dokázati, co umějí. Samo sebou se rozumí,
že si ponecháme volnost kritiky tohoto pokrdko
vého podniku, o němž ovšem dosud předem ne
chceme rozsuzovati, zdaž bude výchovu studentek
podporovati anebo kaziti. Katoličtí rodičové ue
potřebují ovšem pokrokového peasioaátu, majíce
zde pro dívky pensionát Školských sesler a proto
když již mají dáti dítě do kláštera, dají je jisté
do kláštera pravého.

Zbytečně vyhozené pomíze. Obec
královéhradecké vypsala 4200 K ně nejlepší plány
regulační. Haedle při vypsání konkursu jsme
chtěli ukázati na to, še dnes je to zbytečným
plýtváním peněz poplatnictva, když se má nějakým
teprr plánem napravovati chyba, která se stala
edprodáním cenných stavebních pozemků židovské
tovaraoé Aniogrové za babku. A když Čteme, že
drobou ceou 1400 K dostal projekt laiku Dra.
Klumpara, paz musíme vůbec poshybovati, že bylo
potřebí nějakých regulačních plánů. Bylo by ty



skutečně smotné, kdyby celá naše drahá technická
kancelář nedovedla vypracovati ani takový
lační plán, jaký dovede městvký náš fysik. Zdá
ce, še nám začíná v Hradci Králové doba maso
postních překvapení s nebudeme se tomu pranic
diviti, budou-li městští nemocní nyní posýláni
opět do technické kanceláře, kdyš na vile měst
ského fysika se octne obvyklá tabulka: „Dnes se

. Sde "neordivuje.“ Přejeme veřejnosti zábavu, ale
nesmí se díti na účet poplatnictva, která s luxa6
ních podniků nic jiného nemá, nežli starost, kterak
sebnati penize na obecní výdaje. Podniká se u nás
mnoho na popud Jidí, kteři neplatí sice ani haléře
obecních přirážek, ale poroučejí bi v obci tak,
Jako by jim patřil obecní velkostatek. Je na čase,
aby obecní hospodářství se vedlo a ohledem na

poplumnícivo a ne s ohledem oa rozmatlené porokáře.

Poděkování. Výbor Živnostensko-čtenář.
Jednoty v Hradci Králové vzdévá tímto všem
dárcům a příznivcům chudé mládeže, kteří k dět
skému výletu nápomocni byli, nejvřelejší dík. P. T,
spanilomyslné dámy, jakož i pánové, kteří při vý
letu činnými byli, račte přijati tisicerý dík.

Městské prům. mucenum v Hradci
Králevé pořádá sa pomoci svaru umělecko-prů
myslových mogel v Rakousku výstavu fotografií
archivu aměleckých a historických památek král.
berlioského ústavu pro měřické obrazy fotografi
cké v aule obchodní akademie. Výstava zahájena
dne 17.t.m. a potrvá ještě do 25. července. Denně
od 10—12 a od 2—6 hodio. Vatop volný.

President kraj sonda v Hradci
Králové dvor. rada Felix ryt. Koschin z Freu
denhofo jmenovén presidentem obchodního soudu
v Praze a jeho nástupcem v Hradci Král. jest
ustanoven Ot. Winter, pregident kraj. soudu v Písku.

Hledá se majitel kela. Dno11.června
b. r. přijel do hboštinea p. V. « Hradci Králové
nernámý mladík na kole, jež nese značku „The
Bobemian Cycle £ Co a ne němž byly přivázány
prázdné pytie Kolo to zanechal v hostinci a dodne3
ee nepřiblásil, tak že jest pravděpodobno, že po
chátí z krádeže. Neznámý mluvil německy a při
jel prý od Josefova. — Přihlášky vlastalika kola
buďte zaslány (bez porta) c. k. krajskému soudu
odd. VIII v Hradci Králové.

Tragická oběť vuteklého psa. Dělník
Nejtek « Hradce Král. byl pokousán vateklým
psem. Dovezen do Vídně do Pasteurova ústavu.
Před krátkým časem vrátil se zpět, ale schvátile bo
suřivost znovu. Ubožák svíjel se vstrašných bole
stech po několik hodin ve zvláštní zabedněné míst
nosti zdejší nemocnice, kde ae v pravém alova
smyslu v děsných záchvatech ntlonkl o zeď, při
čemž si prazil vas. Týmě psem pokousaný hostin
ský Homoláč odejel nyní podruhé do Pastenrova
ústavu do Vídně. Jest věru bolestno viděti výjevy
takové. Myslíme, že by konečně v Hradci i okolí
tolik zbytečných psů býti nemosilo. A kdo má
psa praze pro parádu, ať se o něj dobře stará!
Kdyby ae vypsala na parádní psy v okrese daů,
hned by jich 60%, ubylo. Jsou někteří lidé, na
př. na Nov. Hradci, kteří sami nemají co jisti, ale
psa si zbytečně držeti musí. Zvíře zkusí dost a
není diva, že při nepravidelné péči propadne
snadno i vatekliné. Také počet zbylečných koček,
chovaných pouze pro zábavu, moh! by se obmezit.
Pak by v zahradách bylo zničeno méně ptašich
mláďat. Jsou také lidé, kteří by psy a kočky
krmili stéle, ale na chudé děti ničím pamatovati
nechtějí. A je těch chudých dětí a sirotků v okrese
veliké množství. Daň na psy v okrese by vynesle
hezkých pár korun a peů i nebezpečí by ubylo!

Nevý Hradee Králové. Katol.národní
Jednota pořádá v neděli dne 35. července 1909
výlet do lesa (Boroviny) obce „Klaky“. Vyjde 6a
určitě o půl 2. bod. odpol. s místnosti apolkové
od Dušků, dívky v nár. krojích a budbou p. V.
Stodeného. V leze budou uapořádány sábavné bry
pro dítky a dorost, pro velké bra na kolečníku o
ceny, bohatá tombola, pošta, trafika, tanec, spůvy,
fotograf, sólové výstupy, jarmareční písničkáři a
jind. — O dobré pivo a chotoé zákusky postará
se náležitě sl. Karla Dušková Bratry z okolních
obcí žádáme, by se našeho výletu v hojném počtu
núčastnili. Část čistého výnosu věnována bude na
pomůcky učebné místním školním dítkám. Proto
přijď každý na náš výlet! V pádu nepříznivého
počasí odkládá ne výlet na neurčito. —.

Hospodářské škola ma Hrálové
hradecku jest popelkon,ač působištějejí jest
v nejbohatším kraji , 08 „slsatém pratu“.
V posledních letech mařisují Be v jednotlivých
okresích českých téměř nádherné budovy hospo
dářekých škol a opatřojí se všemi možnými po
můckami. Na př. pro chudobný borácký kraj na
Hlinecku vystavěna v Hlinsku velmi pěkná bu
dova hospodářské školy, ale v bohatém Králové
hradecka krčí se hospodářská úkola simní v ne
patrné budově, nedůstojné tak zámožného a za
pokročilého se považujícího kraje. Už dávno mohla
tu státi vzorně zařízená a vedená škola rolnicko
ovocaářsko-selinářské, kdyby se příslušní rolničtí
krabové jen trochu příčinilí. Teprv v minulých
dmech zemský výbor doporučuje, aby zimní boapo
dářeká škola v Kaklonách byla přeměněna ve

škole rolnicko -ovoenářako-celinářskou a utacsl
ne požádati o aměnu ta ©. k. místodržitelství.

Než celá záležitost bude vyřísena ministerstvem,

uplyno ještě asl hodně tedy. Agráraí předáci nsKrálovéhradecku = poslanci zemskými i Hšskými
dávno uš mohli se tu postarati o vzornou školu
bospodářskou, pro celé východní Čechy důležitou,
především ovšem pro okolí Hradce Králové, které
proslulo daleko svým selinářstvím.

Schůze městské rady 20.července,Pří
pis expositary c. k řiditeletvf pro stavbu vodalob
cest, jímě sdéluje, še schválila podrobný projekt

překladišť v Hradci Králové a příníe města vyhověla v záležitosti požadovaných směn při jejich
stavbě, a výkazy pokladní botovosti se dne 12. s
19. t. m. byly vzaty na vědomí. — Pana K. V.
Skuberakému, c. a k. dvor. dodavateli v Hradci
Kr., uděleno povoloní ku stavbě tovární budovy ua
nábytek na parc, č. 4. v bloka VIII — „Sokolu“ +
Novém Hradci Králové povolí se výlet do měst
ských lest za Semencovou hájovnou doe 25 t. m.
— Ke etížnosti okresního výboro sakáše se p. K.
Peerovi, majiteli doma čp. 258, by kanálkem ze
sahrady domu svého do eiluičoího příkopu nesvá
děl eplaškové vody. Pí Anně Stejskalová, majitelce
novostavby domu č. parc. 6. bloku F, udělí se
se povolení k obývání. — Pana Fr. Krištofovi,
malífi, povolí se změna fugady na domě čp. 416.
— Dvěma žádostem za svýšení chudinské pod
pory nebylo vyhověno.

Úmrtí. Dne 21. t. m. zemřela pí Marie No
váková, matka dp. faráře dobřenického. Pobřeb
v Dobřenicích zítra 24. t. m. o 104, hod. dopol.

Zcela originální husitský pokrok
v Nechaaleích. Ben Akibo, to zde ještě ne
bylo! Dnes mám se rosepsati o věci, která se vy
myká všedaosti, jest to přečin, jehož orig.nalitu
„by bylo marno hledati v celé snad Evrop! —

Úmrtím p Šarouna uprásdnilo se místo pokladníka
rolnick o-hospodářské záložny v Necbavicích. U nás
jest již patentovaným zvykem, že jediný wuž má
právo eamostatué udíleti sankce k obaszení každého
úřadu, ať již u obce nebo okresu. V 'edné s po
oledních schůzí usnesl se výbor hospodářské zá
Jožay na tom, aby prozatím pokladal správu vedi
p- Joa. Honc mladší ze Starých Nechanic, mladík,
Jenž má vojenskou povinnost před sebou K tomu
dlužno dodati, že pokladoíkom dle stanov emí býti
volen pouze člen ředitelstva. Na odhalení nebe
tyčné korrupce, Jejíš následay acítí pachatel c
nejbolestněji, má nepopíratelnou záslohu pan Anto
nín Taichman. Ten za týden po oné achůzi, pře
blíšeje protokoly, abledal s nstrnutím, še podvodné
do posledního protokolu bez předchozího schválení
bylo sameseno odhlasování a tím ipřijmutí p. Jos.
Honce sl. sa definitivního účetného rolnicho-ho
epodářské zálošny e,ročním služným 800 K. Panu
Taichmanovi zdála se tato machinace přece jen
trochu povážlivou; chtěje vyvoditi z celé věci dů
sledky, odebral se do Kunčic k pana Tomáškovi,
rovněž členu okresního výbora. Ten ušasl, kdyš
zvěděl, jak možno měcovlělitě do protokolu, očem
při schůzí ami řeči nebylo. Věc měla za následek,
te při nejbližší schůzi okres. zastupitelstva ne
popud pana A. Taichmana vyvodil p. řiditel Ně
meček a p. řiditel Eribek takové důsledky, že
z toho p. okres. taj. Vančarovi přecházel zrak i
úluch. Ž jakých příčin? A proč se bned neobradil?
Do debaty ovšem vmísil se i jmenovaný pan Ant.
Taichman, který celou tato prožlaklou záležitost
důkladně protřepal a prohlásil, že může jmenovati,
kdo u nás zavedl korrupci. A konec konců byl,
Že vymyšlená tuto volba okresním zastupitelstvem
byla ibned zrušena a nařízeno do 14 daů prove
dení volby nové — volby skutečného pokladníka
Přesně dle zákonem schválených stanov. Tato aféra
bude míti svoji dobra, a my neopomeneme čte
nářetvu konečný výsledek aděliti. — Samovláda
našeho okresního tajemníke Vančury nakazila naše

měry až běda. Domnívá se snad tento pán, že
odrý náš venkovský lid etále si nechá člapati

Po číji a že sloužiti bade věčač za stupně k jeho
ctižádostivým, zištným cílům a jeho přátelům?
V tom se tento nechanický ministr brozně sklame;
lid problédá, jak dokázala nedělní volba žapního
starosty basičů na místě sosnulého váženého pana
Šaroun.. Výsledek úporné agitace strany Vančn
rovy dospěl k překvapajícímu návérku. Oa — tato
netmarná veličina — obdržel nepatraých 10 hlasů
oproti vítěznému pana Ludvíkovi Rychterovi se
Suché, jehož důvěra podepřena byla 34 hlasy. —
Pane Vančuro, nezdá se Vám, še nedchází počátek
konce Vaší éry?

+ Amtenim Trávniček. V nedělidne4.
£. m. semřel náš volozasloušilý vidp. farář, biek.
Dotář, kons. rada a vikář vikariátu Lipnlckého
Ant. Trávníček v požehuavém věku 70 let. Po
dloubé trapné nemoci odešel v radost Pána sluha
dobrý a milovaný představený svých spolnbratří.
Veliká účast lidu i kléra při pobřbu byla důkazem
úcty a lásky, jaké se v Pánu soannlý těšil. Ogad
níci i s osed 2 hodiny vzdálených přišli vadát po
elední poctu tomu, jenž jim byl 81 let dobrým a
starostlivým otcem. Kačží s dalekého okolí ahro
mášdili se u rakve svého upřímného spolubratra
a šlechetného představeného, aby mu + zbožné
modlitbě alošilí poslední hold avé lásky a doty.
Pohřební průvod vedl a pontif reguiem sa asi
Btence 28 kačží sloužil J. M. odp. opat ze Želva
Sales. Roubíček. Ve chrámu Páměv dojemné řeči,

věrnost, horlivost a vytrvalost v Pánu zesnulého

vdp. P. Norb. Beneš, děkan z Humpolces tlamočil
prosbou za modlitbu s odpuštění poslední pozdrav
Jeho osadalkům s prosboa sa „memento“ a lásku
vezpolnon poslední pomdrav kléra. Po „Libera“
pěkně domácími zpěváky přednešeném ub'ral se
průvod za velikého deště na hřbitov. Déšť ten
nám připadal jsk) pláč — jeduak pláč boles:ný,
že utrácíme na zemi kočzo podle srdce Páně,
Jednak pláč radostný, še přijímá zase Jednu duli
úlecbetnou, která ve víra ověta nezabyaula. Na
hřbitově pak po skončených modlitbách promlavil
nad otevřeným brobem ještě vldp. Fr. Stejskal,
děkan s Nóm. Brodu, který jako bývalý jeho
kaplan vylíčil pěkně celou jeho dobrotu a vřele
doporačil hrob jeho zbožné vzpomínce osadaíků.
Ave, anima pis!

Hořice. Poutní neděle dne 18. t. m. nám
nevymisí s paměti. Již po dvakrát měli jsmepří
ležitost poslechoouti si jemaou jihoslovanskou
hudbu tamburašů katol. jednoty královéhradecké.
Jelikož pak krásná bodba ta n nás vzbudila dujem
nesapomenot.lný, nepřestali člonová odbočky křest.
dělnictva žádati, pokad k nám uozavítali milí
hosté po třatí. 94: na Doubravce naplnil se tolik.
že mnobo técb, kteří poněkud později přišli, ne
nalezli pro 6ebe místečka, takže se masili s po
litováním vrátiti. Tamburaši hráli tak mistrně, že
potlesk stále se zmábal I sólová čísla na honale,
která sehrál sbormistr dp. Sabula, přijata byle
velice vděčně, Dp. katecheta Paokert zapůjčil do
sálu krásné harmonium a sám velice zručně 80
lista doprovázel Vzdáváme mu za jebo obětavost
nejsrdečnější dík. Ovšem přípravy « uměleckému
večírka vyžadovaly mnoho práce a starostí. Leč
snaha naše odměněna tak zdárným výsledkem, že
jsme poutní den oikdy tak krásně nezakoočili.
Právě u nás tamburaši královéhradecké jednoty
sebráli již avůj 50 koncert na venkově. Vřelý dík
vzdáváme milým bostám budebníkům kteří přes
veliké nátodou se naskytauvší svízele přece k nám
zavítali a nás tak ušlechtile pobavili Dik vůbec <
všechněm pracovníkům i milým nárětěvaíkůn!

Chradim. Rišeký poslanecp. Šabata, který
pro chorobu nemohl delší dobu k nám zavítati,
pbijel v neděli do Cbrndimě a pořádal zde dů
věrnou schůzi, Četně navětívenou V delší řeči na
stínil nynější smutnou politickou situaci a její pří
činy. vylíčil a odůvodnil postup katol. poslunců
na Háské radě, vyložil nejdáležitějáí otázky, o
kterých se v parlamenté jednalo a o kterých bude
zvlášť nutno jedaati, postavil do pravého světla
akci řepařskou, která byla sapesona až do říšské
rady a nerosnmné A nedůsledné počínání vůdců
agrárních. Ku konci doporučoval nově zřízený
ústřední hospodářský svaz v Praze a katol, tisk,
poukázal na ustavičné a urp.tné boje proti všemu
katolickému.Obšírná, důkladuá a přesvědčivářeč
P. poslance byla se zdjm-m vyelechouta a s hluč
nou pochvalou a díkem přijata. P, poslanec alíbil,
se opět k nám brzy zavítáa bude pořádati schůze
na našem venkově, nač se upřímně těšíme.

Hrajinský sjezd východočeské mlá
deže katolleké bude pořádándne 1. arpna t. r.
v Litomyšli. Program: o půl 9. bod. dapol. seřa
dění účastníků před spolkovou místností „U čer
ného orla“ a pochod do proboštského chrámu P.,
kde bude kásání a mše av. O 10. h. počne ajezd
v místaosti katol. soc. jednoty „U černého orla.“
O úkolech katolické mládeže v nynější době pro
mluví p. říd. učitel V. Špaček, říš. poslanec dr.
Jos. Myslivec za zdejší okres a slť. Radová. Po
něvadě ajezd bude pořádán jako schůze důvěrná,
nechť místní důvěrníci vydají účastníkům našim
cům legitimace vyplačné dle tohoto programu a
sesnsm jich přinegou 8 sebou předšedaictva. Při
hlášky účastníků na sjezd u přihlášky jejich na
oběd přijímá Em Šavrda, kaplan a předseda katol.
8oc. jednoty, nebo Alois Petras, tezbář. — Večer
po ukončení sjezdu bude vínek ve apolkové míst
nosti katol. jednoty.

Zaječí tup rudých proti zdrašo
vání mn Pollcku. V „PodkrkonošskýchRoz
hledech“ (9. Července) čteme o tábora lidu pod
Bezděkovem, jak tam vylíčil soudrab Hampl pří
Čiba zdražování. Viděl bolák výhradaěv tom, že
Celal tarif není zrušen. Ale o hlavníchvykořisťo
Vvatelíchnemajetaého lidu, totiž o borsovaích a
kartelářekých společnostech jako by nevěděl. To
raději chytře obrátil brot svého kopí proti jiným
politickým stranám, ješ nejsou zbarveny na rado.
Boatil se též udeptatí dra Horského. Losčtu se
přihlásili ke slovu pp. Kovátové a p. Šubrt, kteří
otevřeně poukázali na hlavní příčina zdratování,
což naplnilo soudraby velikým bněvem. Proto si
chtěl pisatel z Vel. Poříčí schladiti r radém listě
žábu. Snažil so sesměšniti p. Šubrta, který prý
mluvil nesmysly. Inu — rudý pisatel patrad 80
drží známého hesla Voltaírora. Pan Šubrt řekl
radému p.řečníkovi do očí pravdu, kdyš vytkl, že
se socialistům nejedná tak o zlacinéní potravia
jako o agitaci a še placení agitátoři, kteří se při
takových příležitostechnesmíní o bursorních «
kartelářských spekolantech, nechodi upřímně lidu
pomoci, alespíše rozeštvávati. To že jsou nějaké

posmysly? Tekó p.Šubrt pravil,aby 09 třídy pracujíeího lídu postavily v příčině podátekých
otázek do společného šiku, poněvadě atrannické
boje nás neuživí. Drabotu vělchni těžce oltime
stejně. A mad tím še si vlastní naši stompencí



odplívovali? Lhář, ktorý se aneží tak křiklavě ve
řejnost podváděti, přece ví o tom. že naopak vět
šica poelechačatva +lovům pana Šubrta tlenkala.
Sundrusi tek ovšem činiti vesměli, aby nenpadli
do radé klatby Pisatel k obhajování pp. Kovářů
dra Horského pichlavé poukazuje na přísloví: „Čí
chleba jíš, tomu píseň zpívej!" — Zde si pořádně
šlápl os rozum. Toho přísloví se přece drží přesně
rudí sgouli. kteří slouží pod komandem židovských
pohlavárů. Vždyť přece dr. Horský v podniku
nVzájemnosti“ není. Ten podnik byl zřízen dávno
dřív, než jeme se rozhodli voliti dra Hurakého
ta poslance. Dále trvá desátý rok a pp. Kovátové
jsou v křest. organisaci přes 20 let, takža jest
patrno, jak hájí naš, věc již dávno z přesvědčení.
Rodý nepoctivec anaží se veřejncati namluviti, jak
Hampl našince hravě osadil. Zatím však víme, že
když si p.Šabrt učinil kdalší odpovědi poznámky,
předseda mo oznámil, že již dalšího slova nedo
stane. Po odpovědi Hamplově také rychle schůzi
ukončil, ačkoli k vlaku byla ještě bodina Čaeu.
Proč ge tudíž pánové tolik polekali? Nás již na
vějičku svých frází nedostanete. Známe dobře vaši
zaječí stetečnost a neupřímaost.

Kněžské jabileum vRychnově n. K.
V neděli dne 25. Července oslaví své 5Oleté kněžské
jubilenm čestný kanovolk, bisk. vikář u sas'. děkan
vedp Vinc. Kleprilk v Rychnově n Ka. O 10. hod.
vyjde průvod z děkanství do kostela Nejav. Tro
Jice, kdež bude slavnostní kázaní; po té gratulační
proslov vdp. sekretáře a děkana Jus Čížka z Do
brého a slavné olažby Boží s Te Deum. K řídké
léto sievnosti zavítají 2 zástupci nejd. bisk. kou
pistoře, kanovníci: vadpp. J. Bartók a F. Kerner,
veškeren vikariáto( klerus, zástupci státních a
autooomních úřadů a j. Vedp. kaaovník-jabilár,
který ae těší svěžímu zdraví, získal si svým kon
cilisotním jednáním a ryzím charakterem sympatií
všech těch, kteří měli příležitost zlaté jeho ardce
poznati. Otcovakému svému vikáři, který 1. lednem
vatoupí do zaslouženého odpočinko, tlamcěl vi
kariátní klerus vřele procítěné blahopřání. — Dp.
L. Jelínek, ad1inistrator ve Skohrově n. Bělou,
byl v těchto dnech jmenován J Excel. nejdp. big
kupem farářem tamtéž. Požobnán! Boží nechť spro
vází nového p. faráře!
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Pokrokářská práce na Hampolecku.
V Humpolci pokrokáři dovedou každou sebe menší
záležitost nafouknouti na událost prvního řádu. Je
dobře v paměti, jak dovedli z vičemného kousku
několika školáků vytloukati kapitál proti kateche
tovi, ač pro záležitost katechety se týkající byl
vyloučen pouse jeden šák. kdežto 3 ostatní — pro
růsné nemravnostil V posledním týdnu nalezli
zdejší tak sv. pokrokáři novou kořist. Učitel Picek
z Čejova choval se v děkanském kostele při do
soru dítek tak, že to vzbasovalo poboršení. Coo
váním jeho pobonřená pí. Servaisová, manželka
váženého zdejšího karonářského mistra, v rozčilení
nazvala chování zmíněného p. učitele tak. jak sku
tečně zaslnhovalo, ale učitel cítil se uraževým a
podal na pí Servaisovou žalobu pro urážku na cti,
která byla minulý týden a okres. soudu humpo
leckého projednávána. K soudnímu líčení dostavila
se Celá řada zdejších „kepacit“ a novinářských
zpravodajů s Praby a okolí a mnoho svědavých
slečinek evang zdejší obce, kteří olevovali avéma
rozhořčení i pti samém přelíčení nemístnými po
známkami! Ba i sám gondce p. Bebr dovolil aj
kritisoveti poznámkami zcela nesprávnými jednání
obžalované vytýkaje jí, že se měla v kostele modlit
a ne se rosčilovat| Rádi bychom věděli, sda p.
soudce by se nerozčilil, kdyby někdo v soudní
síni neslušné a nezákonně ge choval! Paní Ser
vaisová byla odesuzena k peněžité pokutě. Jednání
p. Picka v kostele nebylo srovná „ušlechtilé“,
pebot Jest celém našem okrese známo, že týž
uditel byldán do Čejova s trestu aš s Trutnov
skáhookresu.kdežpodobnépohoršenípůsobilv ko
stole; při rakouské hymně na př. sáslal sodět a
nyní v Čejově má vésti dítky ku zbožnosti a lásce
k pspovnickému domu! Proč iaspektor Stránský

zrovna Cejov „oběťastnil“ takovou učitelskou silou,
uechápeme — Ostatně o věci bude se asi roz
bodovati u drnbé lastance, která celon věc vyřídí
důkladněji. Uridíme, zda sa atane po vůli jíslivýmkritikům!

end katolického lidu v staroslav
mém Želivě. I letos pořádán by! veliký sjezd
katolického lidu dne 11.července v Želivá u Hum
polce. Tento ajezd byl velikou manifestací kato
lického rolaictva a mládeže na Českomoravské vy
sočině. Ačkoliv počasí bylo nepříznivo, celý den
z oblak jen se lilo, přece sešlo se v Želivé na
3000 věrného katolického lidu. Sjezd započal elav
noutním kázáním dp. J. Pauluca, horlivébo kapla
ne a snamenitého kozatele z Pelbřimova. Kázání
toto bylo výbornon časovou apologií víry ktesfan
ské a jůsobilo na každého účastníka dojmem moc
ným! Po kázání sloužil pontifikální mši av. ndp.
opat kláštera Salesina Roubíček. při která a ne
všední ochotou řídil zpěvy p řídící školy Grulich
s ostatními p. t. pány sboru ačitelského. Odpn
Jedne o 2. hod. shromáždili se na nádvoří klášter
ním všichni účastníci a za zpěvo plsně „Kda
domov můj?“ ubíral se průvod k řečništi, kde nu
vílal sjesd předseda p Daněk, rolník a dáchodní
z Jiřice. Ujel se slova p. Hšský poslanec a farář Milo
Záruba, který populárním způsobem vylíčil, jak
pracoji horlivé katol. poslance: na říšské radá pro
dobro lidu. Na to protoluvil p. Ant. Kaňsurek o
sdružení katol. mládeže u slečna Radová s Krčína
u Nov. Města o důležitosti organ. katol. žen a
dívek. Posledním řečníkem byl tišský poslanec p.
Václav Myslivec. který v úchvatné řeči rozvinal

obraz nejdůležitějších otázek, které projedoávány
byly na říšské radě. Na konec následovaly pozdravy
z ostatních organigací a okresů. Na sjezdu zastou
pevy byly okresy: humpolecký, pelhřimovaký a
německo-brodaký. Dojemně ge rozloučil a účastníky
sjezdu nejdp. ovat Salesius Roubíček, který v krátké,
ale obsažné feči nabádal přítomné k statečnosti
křesťanské za našich bouřlivých dob a vybízel
zároveň k V. ejezdu Českoslovanských katolíků,
který bude se konati v srpna v Hradci Králové.
Sjez“ skončeu chorálem „Svatý Václave, vévodo
české země“. Kéž by sjezdů takových pořádáno
bylo na Českomoravské vysočině více, a kóž by
Be našla dobra vůle a více porozumění pro tak
důležitou věc,jako jsou krajinské sjezdy! Ke sjzdu
došla mnoho pozdravných dopisů a telegramů
říšských poslanců, přibyslavského křesť. dělnictva
a katol. spolků. „Zdař Bůhí*

Potěcky m Čáslavě. Dne 18. července
pořádalo edružení katolicko-národní mládeše v Po
těchách první avoji akademii, která byla krásnou
národní slavností. Po zapění národní hymny měl
dp Smrčkakrásnou a poučnoupřednáškao významu
národních i jiných písní. Byj odměněn dlouho tr
vaiícím potleskem. Mládež zpívala velice zračněi
plsně čtyřhlasé, přednášeny básně, provedeno
zračně několik solových výstupů. V přestávkách
koncertovala kapela p. Vácinva Neckařu. Mládež
Be tak pěkně tužila, žo každé číslo bylo odměňo
váno bouří potlesku. Některá čísla bylo natno o
pskovati. Těšila nás velice četná návštěva. Účast
níků bylo tolik, že jak aál tak oba pokoje paní
Anny Šnejberkové byly přeplněny. Akademie u
koočena zepěním plsně „Hej, Slované“. Budiž vzdán

všední láskou a obětavostí naši mládež eričil. —

Každý přítomný pozorovateli £ nepřátelské strany
při zdařilém večírku masil doznati, jak nepoctivě
se našincům přezdívá zpátečníků. Jestliže lidé,
kteří žádných zvláštních škol nemají, tak krásně
se vzdělávají, pak tn jest viděti pravou, ušlechtilou
touhu po pokroku. Po denním velikém namábání
nelitovali lidé nejchudší cest k večerním cvičením.
Mimo to ovšem naše mládež vzdělává su v poli
tice, poučoje se o zhoubném působení bezobled
ného třídního boje, stará se o to, aby dokázala,
že křesťanská organisace jest pro všecky vrstvy
národa. Pěstnje vlastenectví ve smyslu nejoělech
tilejším © A o tento zdárný rach m4 největší zá
sloby náš milovaný dp. M. Smrčka, který nen
navně pracuje na vzdělání lidu. Ačkoli je nespra
vedlivě kaceřován, jde stále správnou cestou vpřed,
začež jsou mu upřímní katolíci velice vděčni. Jen
dále na cestě započaté, milý pracovníka náš! Dílo
Vaše bude korunováno stále větším zdarem, ježto
stojíme povně pli Vás. Pamatuji ce, jak před lety
k nově zfizovanému apolko pěveckémupřistupo
vali pouze bohatější lidé a intelligenti. Leč nyní
náš kněz ne postaral i o vzdělání cbudých pracov
ních vratev. To jest zajisté pravá práce lidová.
Sdručení zdejší má uyní 62 členů a jest naděje,
že 00 nejdříve značné zmohntní. Pracujmo všicbni
pllně a seznáme brzy, že jest vítězství naše. —
Pozorovatel.

Jak se na Čáslavska bejuje proti
katolickému dorosta. „Pravda“se svědomitě
stará o to, uby každý poznal, že pravdy nemloví.
Zoámý její dopisovatel praví o skupinách naší
mládeže venkovaké v Adamově a Bračicích, že prý
při svých večírcích ušívají nevhodných kupletů.
Mezi řádky dá ne vyčísti, že se vrhá onen ne
poctivec na organisátora těchto akapia, jako by
snad on tyto knplety volil. Na to však odpoví
dáme, že náš organisátor a vůdoo nám vůbec žád
vých kupletů nevybírá, poučvadá víme, že na pro
čitání takových věcí nemá avi kdy. Spíše pro
hrabou drojamyalnost velkého počta kapletů jest

jejich nepříznivcem. Na večírku v Adamově vůbec

nebyl, jsa jinde zaměstnán. Kuplet připomenatý
samí zavrbujeme. Týž však nevrhá špatné světlo
na mládež naši. nýbrš ma jen dorosl, ktarý uchvá
tili a „vsdělávají“ naši protivníci. Vidyťpřeceten
kuplet přednášel náhodou tam přítomný národní
s0e alista z Golčova Jeníkova, jenž také společné
s agrárním dorostem v Podmokách hrává blavní
roli v divadle, které bývá vždy v pravdomlavné,
naprosto nestranné Čáslavské „Pravdě“ vychvěleno,
poněvadž je to agrární a tedy něco nóbl. lou
proti nestrannému gastu žádaý dišputát, (Posledně
tam agrární dorost dával protikatolický „Cop.“)
Tedy várodní socialista, sneuživ důvěry našinců,
zpíval ten kaplet sám. A tak „Pravda“ bezděčně
jednou také pocuchala avého chráněnce. Konečné
o elušném chování mohou nejméné mlaviti čer
venozelení kulturníci, někteří mimo atálé nadávky
a pomluvy tak se chovají, že slušný člověk 8 nimi
seděti nechce. Proto dopisovatel do „Pravdy“
nechť koštětem svého rozomářetví zametá před
prahem lidí vlastních, aby tok nešikovně nenabébi,
jako posledně.

Změna politického přesvědčení. Při
schůzi agrár. dorostu v Meziříčí dne 13. června
1909 obrinil mne p. Markalons veřejně, ža prý
měním svoje politické přesvědčení Pane Marka
louse, kdybyste si byl vědom, jakou směšnou po
šetilost jste promluvil, možno, če byste se zasmál
sám subě. — Jako učitel a vychovatel měl jate se
o mé osobě lépe iofor.novati a tu byste seznal, že
jsem nikdy politicky nepracoval. Naznačím Vám
důvody, proč jsem politicky činným nebyl: Když
jsem seznal, Že zaačná část lidí věnuje se t zv.
„politice“ a zvelebování chova dobytka a otázku
výchovy a zušlechťování charakteru člověka ne
chává nepovňimontu, uznal jsem za dobré na zá
kladě osvědčené dělby práce, abych svoji činnost
soustředil k zušlechťování charakteru člověka, ne
zanedbávaje při tom nikterak zájmy odborné ho
spodářaké, jak naznačeno ve stanovách apolku ab
solventů, dle kterých amipolitická činnost přístupna
nebyla. — Tolik byste, p. Markalouae, přece moh!
snáti. — Připadalo mi to divné, kdy jsem viděl,
že dobytek se zušlechťaje — a pro zušlechtění
charakteru člověka nejeví se žádný zájem Či
myslíte snad, p. M;rkalouse, že není zapotřebí
vychovati řádný charakter? Kdybyste lépe pro
stadoval bistorií našeho národa, kterou se tak rád
oblráte, poznal byste, že na př avápomacné pod
niky (závody) hospodářské dostaly se do rukou
našich nepřátel spíše následkem špatných vůdčích
charakterů, nežli nedostatkem učenvstil Špatný
charakter působí zhoubně ne veškeren hospodář
sko-společenský život. Jako doklad podávám do
slovně výhatek ze své přednášky, ku kteróž čerpal
jsem látku s knihy života praktického lidoznalství:
Název přednášky: „Co by měl znáti každý člověk.“
Da duše lidské vložena jeut božská jiskra, které
říkáme svědomí. — Člověk má rosum 8 svobod
nou vůli a na něm záleží, zdali vytvoří si svědomí
čisté anebo nvědomí zkažené, otupělá. Čím čistější
erdce Člověka, tím citlivější jest jeho svědomí. —
Jako dobrý boapodář má zavedené řádné účetní
ctví, aby v každé chvíli posnati mohl, v jakén
stavu jeho bospodářatví 86 nachází, právé tak
každý člověk má často účtovati a zkoumati svoje
svědomi. Jak neopatrný jest hospodář, který za
nedbává svoje hospodářatví a nechává je pustaouti !
Vědyt přijde jednou dob:, kdy přísně se na něm
vymstí jeho nedb lost. Avšuk mnohem hůře jest
na tom člověk, který zanedbává a nechá zpastnouti
sv.je svědomí. I zde přijde.jedaou doba — dříve
nebo posději, kdy svědomí se v člověku probudí
a přísně trostati jej bude za jeho nedbalost. Tak
jako neprozřetelný bospodář, místo aby dobře spra
voval svoje hospodářatví, raději prodlévá v různých
hospodských zábavách a baví ga různými mali
cbernostmi, aťjsou již drahu jakéhokoliv — právě
tak neopatrný člověk zvláště vo arém mládí, místo
aby dobře spravoval svoje svědomí a zasóval do
něbo semona dobra — nechává je pustaouti a u
živá zábavy, nehledě přit>m, že tou svojí pochyb
nou zábavou učiní snad macho lidí nešťastnými;
jemu jest vše jed3o, jen když vyboví svým chout
kám a vášním. Leč přijde jednou doba, kdy svě
domí člověka se vztyčí a řekne jemu: Co's učinil
s dosavadním životem? Vydej počet z vladařatví
svého! — Ty'a zbanobil Božskou jiskru do daše
tvávloženou.Okrádaljsi své bližuío duševníklid,
zradila bídně jsi opustilosobu,která té milovala,
o jejlš lásku snad x pouhého rosmaru jsi se u
cházet, ty'a byl sobeckým a necitelným, mamon
zaslepil tvé oči, ty's hledal své dtěstí ve slávě
světa a kráse těla, tvůj ošemetaý jazyk připravil
mnobo lidí o čest atd. Aby člověk nemušil se 0
bávati výčitek svědomí, musí býti jeho snahou,
nvěsti své nitro v harmonii 8 Božekými zákony.
Člověk musí účlovati často se svým svědomím a
tárati so sama sebe: S tím neb oním člověkem
jsem ve styku. Což kdyby on zemřel? Zdali pak
by mi svědomí něco nevyčítalo? — A když člověk
8e pohrouží v sama sebe a vnitřní hlas mu řekoo:
„Nejednal jsi aprávaě — té osobě jei ublížil“ —
Jest povinností jeho, aby učiněnou křivdu napravil
dříve, nežili je pozdě! (Dokomě.)

Rozšiřujte Zpkove(rasy.
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a křesťanství.

JEL
Pod tímto titulem vyšla brožura jako

7. číslo „Čas. Úvah“. Knížka ta stračně
a jadrně vystihuje rozdíl mezi rosklad
ným, násiloickým pohanstvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvahy čteme zajímavé do
klady o literární pootivosti, snášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura hodí se právě nyní k hro
madnému šíření, aby se nejširší vratvy
lidu přesvědčili, jak vyblíží drzá pokro
kářeká výprava protidokázaným pravdám.
Cena 32 stránkové brožary pouze 8 hal.
Při hromadných objednávkách větší slovy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace„Čas. Úvah“
v Hradci Králové. .

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostatileev bnihkupecivíp. FrantiškaHovorky
oŽitméulici a vprodejinovin p. MVlčka na

Příkopech. S
V.všecbecný sjezd katolíků v Hradci

Králové. Nutno doznati, že programvšeobecného
katolického ajezdu v Hradci Králové jest pečlivě
sestaven. (Časové otázky projednávány budou vy
nikajícími odborníky. Společné zájmy všech stavů
podrobeny budou svědomité a přísné kritice. Oče
kává se velké účastenství, V Čechách, na Moravě,
re Slezsku i Dolních Rakousích konají 8e pilné
přípravy. Je naděje, že i bratří Slováci ve svých
pestrých krojích, vedeni dr. Hrubanem, vůdcem
Moravanů, badou osdobou ejezdu. Ba — jak zprávy
zaelané přípravnému komitétu svědčí — podaří se
sískati ka sjezdu i zástupce amerických českých
katolíků, vldp. Jana Vránka, muže nadaného a
básníka, který přes 20 roků jako farář v osadě
Sv. Václav v Americe zdárně působil. Můžeme
tedy směle prohlásiti, že V. všeobecnýaj-zd Česko
slovanských katolíků v Hradci Král. bude svláštní
manifestací věřícího lidu.

Pořad pouti, schůzo a akademie,
kterou uspořádají boboslovci a akademici česk=
slovanští 2. a 3. srpna 1909 na posv. Velehradě.
Doe 2 srpna: 1. O 6. hod. odpol. společný průvod
od Cyrillky do velechrámu za zpěvu písně: „Ejhle
svatý Velehrad už září“. Ve svatygi promluva
m kuzatelny. Veni sancte Spiritus. Sv. požehnání.
2 Zahájení sjezdu předsedoa „Literární Jednoty
bohoslovců olomuckých“; volba | předsednictva:
Pozdravy. 3. Akademie. 8) Života umění (vp Jao
Erti, novokněz z Olomouce). 4. Společná večeře;
společná modlitba; odpočinek. — Doe 3. srpna:
1. Od 5.—*/,6 bod. ranní pobožnost. 2. O ",6.
bod. slavná mše Bv. se společoým sv. přijímáním.
Sbor bohoslovců olomuckých zapěje „Missa in ho
morem Semi Cordis“ od Wildbergera. Společné
enidaní. 3. Pokračování akademie; přednášky:
b) Volná myšlenka a katol. akademik (Dr. Ivan
Krek, říš. a zem. poslanec v Lublani). c) Kněz
jako hospodářský a společenský vychovatel (P.
Prokop Šup, O. S. B. v Rejbradě). Mezi před
pákami pozdravy a sbory: a) K. Bendl: „Svatý
Váciave“, b) Havlass: „Healo“, c) Pelz: „Slav
nestní zpěv“, d) K. Bendl: „Probuzení“, e) Petsold:
„Velebradeká hymna“, f) P. Křížkovský: „Dvě
bvězdy.“ — Dne 81. července večer a 1. srpna dopol.
bude schůze apoštolátu 8v. Cyrilla a Methodéje.
Od 81, července večer do 2. srpna večer a 3. 6rpna
odpol. bude sjezd unionistů. Zpěvy přednese sbor
bobosloveů olomu.kých. Ve sjezdu onionietů bude
průpravný kura do východní otásky církevní.
zvlaště pro bohoslovcej: 2. VIIL: od 2'/,.—4.
bod. odpol., 8. VII.: 10'/,—12. bod. dopol. a
2!,.—3"/,. bod. odpol. (Řečníci: A. Palmieri
z (b ru d.gmatiky, Jos Bocian liturgie, Dr. Grivec
bistorie, Ad. Jašek bible). Ve volných chvílích 2.
a 8. srpaa budou porady a problídka svatyně a
musea.

P. Petr Kopal. Zlaté jubileum — páde
aáti let svého kněžství — oslaví příští neděli na
VyšeLradě 7bletý kmet, vikarietu vyšebradeký vdp.
Petr Kopal, zoámý spisovatel pode jménem Petra
Koptivy. Petr Kupal studoval seminář v Hradci
Králové. Na kočze byl vysvěcen r. 1809 a po

svém vysvěcení stal se kaplanem v kartonzské
trestnici, kdež setrval sedmlet. Zde čerpal boha
tou sbírku zra, z vichž jako literát později při
pravil čtenářetvu bohatou žeň. Po té působil jako
kaplan v Bohdanči, v Církvici a osud jej i zanesl
sa faráře do německé osady v Koslích u Bíliny.
R. 1882 obdržel místo proboštekého vikaristy oa
staroslavném Vyšehradě, kdež dodnes působí, vě
nuje podzim svého života katolické žurnalistice a
belletrii. Zde dočkal se vyznamenání kníž. arcibisk.
vikáře a čestného kons. rady. Stařičký jubilant i
přes své vysoké stáří pracaje dosud se zápalem
mladistvým. Jest vrchním redaktorem (a spoluza
kladatelem) nejrozšířenějších dnes dvouhaléřových
týdenníků „KHže“ a „Marie“, v nichž akládá četné
své práce. Zároveň je šefredaktorem „Cecha“,
v němž právě v těchto dnech počal uveřejňovati
nový román: „Apoštol trhanů“. Dodnes píše Kopal
své „Kulturní listy“, které těší se zvláštní popu
laritě. Sebrané spisy Petra Kopala počaly vychá
zeti před 7 lety a jsou v nich obsaženy všechny
jeho práce. Přejeme stařičkému jabilantu knězi
spisovateli ještě dlouhá léta a takovou svěžest
ducha, jakou jeví dosud jeho péro! „Zdať Bůhl“

Spravedlivé Rakousko Českýministr
krajan má ve Vídni sekretáře 8 platsm 6000 K,
dva vicesekretářa a platem po 5000 K a soudce
8 platem 4000 K ročně. Německý ministr krajan
má však dvorolho radu 812000 «, vrchního zem.
radu 8 8000 K, sekretáře se 6000 K, vicesekre
táře s 5000 K. Uřednictvo českého ministra má
tedy 20.000 K a německého 31000 K. Češi víc
dávají, Němci víc berou. Pak as z lavio vládních
stále vykládá, jak prý vláda jeat vždy a všude
pestranná a spravedlivá.

Strachy před slovanskoem pravicí.
Officiósní „Montagszeituog“, zabývající se sociálně
demokratickými demonstracemi v Praze a v Ná
chodé, jakož i schůzí slovinských lidovců v Lu
bani, praví: „Vůdcům obstrukce agrárně-alovin
ské nejde o nic jiného, leč o zasetí politických
zmatků a o to, aby utvořen byl železný kruh
pravice. Tomu maosíbýti zabráněnol“

Nepřátelství Vídměproti zemím ko
runy české jeví se také v letošním jmenování
e. k. poštovních asistentů. Ačkoliv ve všech zemích
byli c. k. pošt. adjankti a oficianti jmenováni c. k.

t. asistenty, nebyl v Čechách. na Moravě a ve
lezsku jmenován avi jediný. V [onomnatí jmeno

váni pošt. oficisnti a 5—8letou, ve Vídai s 6—12
letou služební dobou, mezitím co v Čechách a na
Moravě marně čeká na. jmenování asi 100 pošt.

s nichž mnozí mají zkoušku dopravní odbytou již
3—4 léta. Na 30 jich může se vykázati zkouškou
inteligentní a na 20 maturitou. Jmenování jich ne
stálo by ani haléře, ba spíše by erár uspořil a
přec nejsou jmenováni, aby sadost bylo učiněno
pověstnéma rakouskéma dvojíma loktu. Poštovní
správa vymlouvá Be, že není syutemisovaných míst.
Kam pak poděla se tedy místa uprázdoěná jme
novácím pošt. oficiálů? Jest jich aa! 100.Pro jiné
země jest vědy všeho e dostatek, jen pro Čechy,
Moravu a Slezsko se nedostává.

Starost ©zdraví mládoše v elzině.
U nás v českých zemích není snad místa, kde by
vážně domáháno bylo toho, aby mládeži bylo za
kázáno kouřit. Pozastavíme se ovšem nad kluken,
který statné odfakuje obláčky dýmu tabákového
a rosborlíme se přitom nad zkažeností mládeže, a
to je všecko. Zato v ciziné chápají se více skotků.
V Auglii jest zakázáno dětem kouřiti a nedávno
i výbor bystřicko-násvdské stolice na uherském
Slovensku Se usnesl, še děti pod 1ó let vóku
svého nesmějí kouřit. Dětem takovým nesmí nikd>
ani sirek ani tabáku prodat. Který obchodoík se
proti tomu proviní, bude odeouzen k pokuté 100 K.
Podobný trest stihne také rodiče dotčených dětí.

Jak chtějí ve Frameli uvýšiti lid
matest. Letošího podzimu bude se francouzský
parlament zabývati návrhy směřujícím: k tomu,
sby zamezeno bylo ubývání porodů ve Francii.
Živý zájem vzbuzuje návrh známého prvfessora
Richeta z akademie lékařské. který oavrhaje pre
mie za účelem usnadnění výchovy dítek rodičům.
Za každé drubé dítě má býti udělena odměna
400 franků, za každé další 800 franků. Tim zvý
bila prý by se číslice porodů 760000 dle nábledu
učenců nu 1,000.000. Stát stálo by to 240 millionů.
Peníze mají býti sebnány zavedením tak zv.
úmrtní daně, která by postihla všechnu dědictví
nepřecházející na přímé potomky, nýbrá na po

6 linie ve výši 50%,. Také pouze jediné dítě,
které dědí po rodičích, platilo by 60%, Známý
národolospodát Pavel Leroy Beaulieu navrbuje,
aby při obsazování státních a obsoních míst úřed
nických měli rodiče tří dítek přadaost. Uřední

20"/,, tém, kteří po Ďletém manželství mojí pouze
Jedno dítě, má se strbnouti 10%, Nutoo ovšem
vyčkati, jak 60 sněmovna zach.vá k těmto smělým
riformním návrbům.

Informace © vyhlídkách tazom
ských dólníků v západním Némeocku.
Obchodní úpadek, který nastal již před více měsíci
v rýnekovestfálském průmyulovém obvodu, nutkal
mnoho podniků, aby obmezily výrobu a následkem
toho také propustily dělníky. Tato propuštění stihla

především necvičené cisosemce, hlavně cizojazyčné
dělníky. Ježto tato depresse není ješté překonána,
vyskytují se obmesení ve výrobě « propouštěním
dělníků místy také nyní ještá a propadají tím ne
sřídka též rakouští dělníci nezaměstnanosti. Za
takových okolností přicbází nově přicházejícím ne
cvičeným děloíkům všech kategorií velmi za těžko,
dosíci nějaké práce. Ale i pro vyovičené Cizo
zemské dělníky jest vyhlídka na dobré zaopatření
toho časa velmi mali, ježto podnikatelé namoose
stěží ndržují své stálé dělnictvo a následkem toho
sřdka přibírají nové. Za těchto okolností masí
býti tuzemským dělníkům tobo Času zrazováno
bledst v řečeném obvodu průmyslovém práci.

Proti medě. V bavorském městě Norim
berku dapli si na modu. Policejně tu za s»ublasa
vlády zakázáno po ulici vláčeti šaty. Lockdes
ovšem bouří se kde kdo, když obocaí metaři, še
třee vodou, rozdouvají trochu prachu, zato po
dobní karatelé bez blesu polykají spousťy prachu,
který rozviřují denně moderní vlečkoví zametači
našich ulic.

Zločinnost mezi mlideží. Ministerstvu
spravedloosti předkládají se měsíční výkazy mla
dých a nedospělých zločinců. kteří byli odanuzení
u trestních soudů. Z4 poslední uěpíc vykszuje 8e
takových zločinců v jednotlivých obvodech vrch
ních z+mských soudů: ve Vídoi 165, v Praze 192,
v Brně 142, ve Štyrském Hradci 93 v Ionomostí
43, v Terstu 24, v Krakově 113, ve Lvově 86 a
v Zadru 16.

Némeckýkapitál na zničení Čechů.
Ve Vídní zahájí na podzim činnost „Rakouská
obchodcí a průmyslová banks“ s akciovým kapi
tálem 4 mil. kona, jejímž účelem bude zaraziti
postup českého peněžnictví. — Tato šílená ne
pávist německá nejen že neuákodi českému pe
něžoictví, naopak povzbudí Čechy k další národc
hospodářské akci, soustředí Slovany rakouské
proti nesmířitelnému nepříteli!

1,260.360 K diet vyplacenobylo poslan
cům za 123 dní právě minulého zasední říšské rady.

Cholera v Rasku se v poslednídubě
zase zmáhá. V Petrobradě jest cholerou nemoc
ných na 900 lidí, ve třech sousedních gaberniích
jišztěno přes 3400 případů cholery a 1253 úmrtí.

Psi vo vojemské službě. V poslední
době mlaví se mnoho o používání psů ve službé
policejní a vojenské. Jak aděluje italský vojen. list
„Pensiero“, používá se v Italli psů již dávno k vo
jenské službě. V Bologni na příklad je stráž v
pevnostalch příkopech svěřena psům. Voják na
stráži může upáti, ovšem oblečea, aby byl každým,
okamžíkem připraven. Kde se používá psů za
strážce, stačí oyní na stráž tři mužové, kde dříve
bylo třebašesti až devíti mužů. Obcházejícíhlídka
kontroloje občas psy „ve službě“ a dešto 80
někdy stane, že mužstvo, které má bdíti, nalezne
spící, neni dosud snám žádoý případ, že by pes
nekonal obezřele uvůj úkol. Někdy dokonce pes
spícího vojáka probudil. Takový příklad zpozoroval
na příklad major Guidi při nočaí obchůzce. Když
jej pes viděl přicházeti, snažil se všemožně spí
cího vojáka probuditi, jako by znal brozící ne
bespečí a vojín také doznal, že by bez psa býval
překvapen ve spánku. Pomocí psíbo strážce byl
také v jisté pyrotechnické laboratoři dopaden vojín ,.
jenž chtél s učkolika Civilisty spáchati krádež.
Vojío, kterého pes dobře zaal, vešel do budovy
sám, ale pes poznal čichem, že vojín není sám a
počal tuk blasité útěkati, še celá četa vojáků při
běbla dříve, neš zloději mohli uprohnouti.

Cesty do ruské střední Asie. C. k.
ministeriamvnitra edělilo, že dle předpisův Rusku
platných vatop na ruská území ve Středaí Asii
povšechně jest zakázaa. Výjimky jsou přípustny,
v každém jednotlivém případě však jest nutao,
aby cizí státní příslušník, který do tócato provin
cif hodlá cestovati, prostředsictvím příslušnéha di
plomatického zastupitelstva v Petrobradé zažádal
u císařské ruské vlády za takovéto zvláštní povo
lení. V posledol dobé množí we pf.pady, že cestu
jící, nedbejíce těchto předpisů, jedou přímo do.
Střední Aeie, kde jim pak úťady, které řečená u
stanovení přísně provádějí, brání v další cestě,
dokud si neopatfí předepsaného cestovního psvo
lení. Taková přerušení C3sty spojena java pro po
stižené se ztrátou Času 8 ponóz a vodou opětné
k rekriminacím, které věsk nemají výsledku, po
něvadi úřady ve Středoí Asi: vykonávají toliko
platné přísné předpisy o pasech. Cestoval povo
lení, o které jde, bylo by si opatřiti vóas, mikte-
rak váak později než 3 neděle před zamýáleným.
příjezdem cestujícího do Střední Auio prostfedai-
ctvím c. a K. rak.-ab. vyslanectva v Petrobradé u
císařské ruské vlády.

Neověrecké proudy v haolóvtvm, zi
jímavá to úvaha, nanejvýš Časorá, vyšla právé na
kladem „České sekce aievésního komiléta“ v Č.
Budějoviolch. Cena 9 b poštou. Pt: odebrání více
výtisků prodává se kus za 6 h franko. Doporu
čujeme k hromadnému šítení mezi hasičetvem|

Rvětová nevimka! Počítacístrojek„Globus“
s okaměitými i neomyloými výsledky! ©Nesmírnv
důležité pro obchodaíky, šivaostuiky, útedoíky,
učitele, studenty i děluiky. Ohrvmoá úspora Času
i námahy! 1 kue stojí | koranu 8 poučením, franko
sasílá každému technik Frant. V. Hodík, Svinov,
Rak. Sl.zsko. Objeduejte!



České firmy: F. a D. Malý v Praze,
Laorio a Klement, J. Novák, Karel Stárek, Po
korný a Beiwl, Tulka-Rortočil a Šalc. Jivd. Ha
vlíček, Jos. Jiroušek, Jos. Švestka, Lad Švestka
dodají osmnáct prvních výber v ceně 65.000 K
pro loterii „Českého pomocného zem. spolku pro
nemocné plicními cborobami.“ Losy této české lo
terie jsou po 1 koraně u všech prodavačů a
každému, kdo by si chtěl vzíti do rozprodeje losy
a tím podal pomocnou roku při skutku milogrden
ství, jenš je podnikán, ochotně podá informace
kancelář jub. loterie v Praze-I, 339, kde také
příspěvky A dary ve prospěch stavebního fondu
sanatoria na Pleši u Dobříše se přijímají a s díky
potvrzují. Stavba sanatoria zajištěna darem veli
kého lesoatého pozemku J. J. kníž. manž. Colloredo
Mansfeldovými a právě v poslední době vydatně
rozmnožen stavební foad výtěžkem alavnosti na
Žofíně (skoro 50 tisíc korun!). Nyní jedná se o to,
aby každý z nás zakoupením logu stal se spolu
účastníkem na velkém díle lidumilnosti.

Dejte podporu národnímu podniku!
Němci usilují potlačit český živel ve Slezsku. Nyní
sevrbli na poslední ryze český okres Těšínska, na
Frýdecko. Veškeré útoky podnikají z okr. města
Frýdku, které má vrokon německá radnice, ač je
české. Již dlouho se pokouší vašinci dobýti této
německé bašty. S nezdarem bohužel. A příčina je
v roztříštěnosti jak v městě tak po venkově, pro
lože nemáme žádného střediska. Leč bude zacbrá
něp celý kraj před poněmčením, když se učiní
konec nadvládě německého a poněmčajícího Frýdku
aspoň za Boučinnosti venkova 8 frýdeckou českou
většinou ze společného střediska. Proto založen
spolek, který nám má toto středisko zbudovat vy
stavěním důstojného Národního domu ve Frýdku.
Kapitál na tuto důležitou budovu shání se člen
skými příspěvky. Slezský lid z celého kraje, ač
chudičký, skládá krvavé vydřené groše na Národní
dům, ale tovše nestačí nu získání potřebné sumy.
Proto pomozte rychle a dle sil co nejvydatněji,
nemá-li Bonstavně ničená česká větev ve Slezsku
být úplně odňata se kmene slovanské lipy. Nej
snáze tak učiníte, přistoupíte-li za členy Spolku
národního domu ve Frýdka buď zakládajícího
8 příspěvkem 100 K, nebo jako činní členové
8 příspěvkem 20 K jednou pro vždy, splatným do
roku. Adregsa: Spolek Národníhodomu ve Frýdku.

STAVITEL

LÍLI

"Uržní zprávy.
VHradci Králové, dne 17.července 1909. 1 bj

pleniceK 2400—25:20, dRaK16-60— 16:40,jebme
Be K 00*00—00"—, prom K 16*00—00"00, vikve K 20:00

až 8400, hrnaba K 32*00—24"00,ovsa K 11:00—13-40,
čočky K 39-00—00"00, jehel K 36-00—00:00, krep K
36:00—40"00, bramborů starých K 460—5-60, nových
K 11'20—18"60,jetel. semene červeného K00 0—00-00
1 hl. jetelového semínka bílého K 00-00—00000,
máku K 33:00—0000, Inša. semene K 00 00—00:00, 10v
kg žitných otrub K 15-093—0000, 100 kg pšeničných
otrab 14-00—00-00, 1 kg másle čerstvého K 232
až 300, 1 kg másla převařeného K 3-80 — 00-00,
1kg dáda vepřového K 198—200, 1 kg $waroba
0-30—036, 1 vejce K0-06—0-00, 1 kopa oerele K 00-00
aš 000, 1 kope petržele K0-00—0-00, 1kopa kapnsty
K 4:60—6-00, 1 otep cibule K 0*40—00*60,1kopa drobné
seleninyK 10—0'00,1kopaotýpekmrirveK 190—000,
1 kopa salátu K 0'9—000, 1 kopa okurek 10-00—14-00,
selí K 6:00—1200, bramborů nových K 4'80—5-00,
1bečka třešníK 360—300, 1bl jablek K 00:0—60'0.—
Na týd. trh v Hradci Kr. dne 17. červnce 1909odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěemice 18 bektol., žito
91, ječmene 1, ovma 17? prom 0, vibve 1, hra

chu 1, čočky 0, krap 10, jahel 00, jetel. semínka
00, lněného semene 3, máku 0. — 32) Zeléminy:
pstrele 00 kop, oerele O kop, kapusty 86 kop, cibule
821 bl, okurek 12 kop, salátu 00 kop, mrkve 307 kop,
brambor 475 hl, zelí 6 kop, drobné zeleniny 150 kop.
— 3) Ovoce: třešní 210 hl, hrašek 00 hi, švestek
00 beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů 2 kusy,
podavinčat 629 kusů, kůslat Okast.107BPO n

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
k jehlyajiné zlaté astříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi
a P

Jan Kalis, zistníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obaluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

200000002000000000000000
Nejlevnější a nejrirasnější

©) dětské vozíky
dě u velkovýrobce firmy

P Jos.Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmiky.

000000000000000000000000

Ku všem přiložitostem

praktické dárky|.lovnéosny nabízí

„Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní snalec a odhadce

v Hradei Králové.
„Velký výběrS a ©

Prodej se zárukou.

úoknabezplatně,
Brno.

kozp.čt;prochrá=

B.Škarda,

m
První český katolický zárod re Yidni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

VII. o., Kaiser
strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—nmělecký1rod —

pro Málbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
Jého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém má.
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice6 se Šelemými
A vámy,sílém,vsasením.

Veskeré rospočty, I odborná rada latně, beze
vší zbranosstika dofinitivnípr

PRE“ NesčetnáveřejnáI písemnápochvalná mání, “JE

Založeno roku 1896.
-=

Založeno r. 1860. :

Vyznamenán státní medailií,

Veledůstojnému duchovenstvuoporučuje se

první a mojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
: v Hradci Králové č. 88.

k zhotovení veškerých ke
stolních nádeb ze stříbra,
bronzn a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
lího provedení, v každém

vzorku a ryze církevníra slohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

zbotovoje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

6jawa

s."0-02.

LZE

ECA

U

Veškeré rzerky jsouJeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Meiuí nádoby jep v ohnl
zlatím zá oeny velice levné.

Veškeré eprary nádob ko
Welních s8 rycile, řádně a
levné vyřizují,

Vše zasílám jem posvěcené.

Vserky, n apočty i
hotové sb.ší aa ukázku franko
te zaálou.

Chuděim kostelem rožno splácetbes |
PRD“ Staodporaěcní atestných uméní po ruce. 4

[rosím veledůstojné duchovenatvo ©laskavou přizeb
8 důvárn závodudumácíma.

Apolkům Goporučyřirychlé ň vad Pronosení



Litanii
knejsv. Ordci Páně

s notami
nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů3 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Lásvětná modlitba Exé'i00 bust
za 80 h (místo za K 120)

Biskupská knihťiskárna
w Hradci Králové.

Nikdy nechybíte,
optáte-li se na několika místech,

srovnáte-li ceny a jakost,
když si zařizujete byt, chystáte výbavunebi když
kupujete jednotlivý kus

nábytku čl koberec
záclon a čehokoliv, co ku sařízení bytu přísluší.

Dopište ještě dnes
o naše nejnovější illastrované ©cenníky 8 pou
čením, jak byty zařizovati, nákresy a rozpočty,
a přesvědčíte se, že

budete překvapeni,
jak veliké výbody při nákupu Vám může poskyt
jat

AD. NOVOTNÝ
K«SPOL.

mmmm==továrna na nábytok a koborco mmm

v Týništi n. Orlicí.
Vlastní výroba dětských kočárků.

Alelier sochařsko-řezbářské
JK 33 pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
u ©" U$L8Z,PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje 8e slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, kříšových cest

* v reliefech, soch světců, krucifksů,rámů utd. atd.

RA

Opravujeaobnovujestaré
kostelnípráce.

Výkresya roapočlynapošádání.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkolysociální
politiky"

z péra redaktora Č. U., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise.Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsak pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelůvv sociální politice, v III. oddílu
líčí nejblišší cíle sociální politikyv ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Gaau IV. obsahuje ideový sáklad
křesťanské sociální politiky.Spisje bohat četnými nejnověj
lámi statistickýmidoklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nerpracovaného dosud materiálu.

Cena spisu 8 K, pro abonenty „Čas.
Úvak“, přímo Abjedaárajicí u administrace,

. 109, sleva a franke.

Administrace „Čas. Úvah“ © Hradci Králové.

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátů
v Želivě a pro četné důstojné farní úřady

vČechách

Do Hradce Králové a okolí.
Dovoluji si velectěným pp. sákazoíkům ozní

miti, že svoji

přádelnu « žehlímmu
přesídlila jsem

mému přesídlenému závodu i nadále v míře nc
stenčené byly zacbovány.

V bloboké úctě

Anna Třasáková,

Křestní livéy
(ex ofo) 40 kusů sa 80 haléřů nabizi

Boku knitskárna

Wšab.úvěníspolečSpolečnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradoš Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

— za 49 až 5%
úrok a to dle výpovědi.

SRB“ Složní lístky na požádání zdarma. “UWUhl zoe“

dně na.truhlářství
Fr. Třasák,

To OD

J0S. SOUDÍLA

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez

jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány

Hradec Králové, Pětidomy.

závod řezbářský a

bářských, jako jsou: rámy K obrazům,

truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné

|

v Hradoi Králové

oltářní pultiky, podstavce pod sochy,Í

patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části Za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

W- Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

| vštěvoval měšťanskou školu.

Prespělějete,objednáte-livlněné.
alky,piána Širtinky,Játky na řoby,soupravu,salonní $arnitury,vůbec

všechnozboží ooké úfirmy

Zalaženo T. 1960 Státní cena na výstavě v Hořicích.

Nojstarší a největší závod
umělého kamonoprůmyslu
na českém sovorovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbit.vol a dopo

ročuje svůj bohatě zásobený sklad

hotových pomníků leštěných
graniton, ==

umělecké ozdoby náhrobků z nezni
čitelné kameniny, český výrobek.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

desky na nábytek,
desky pre košelukhy atd.

Račte dáti přednostdomácímuzávodu! |



Něco pro hubaře.
(Píše (—da), habsř.

Kde houby hledat? Usměje se snad moobý
a řekne: Kde jinde, než v lese. Pravdou sice
je, že na houby chodí se do lesa, ale moobý
neví, že v určité době chodivá se jen do určí
tých lesů. Poněvadž až dosud pro hubaře byl
břib nejdůležitější houboa, bodo míti na mysli
výbradně tato boubo.

Hřiby počínají růsti v drahé polovině
května. Jsoa to „hřiby májové“, které rostou
v štěrkovité a písečné půdě v bor vých lesích,
kum má slonko dostatečný přístap. V bastých
burovinách v této cobě májový hřib aeroste.
Májové hřiby jsou dosti vzácné, poněvadž ta
kových míst, kde rostou, není mnoho, břiby
jsou drobné a najde je jedině hubař, který
dobře zná „svá umísta“. Saisona májových
hřibků je krátká. Končí již v prvé polovině
června. Po této době nastane pausa. Je-li rok
vlhký a teplý, objeví se hřiby po svatém Petra
a Pavla, patronů to bubařů, avšak z pravidla
v malém množství. Jen tu a tam najdeš hřibka
s tmavcu hlavičkon v lesích borových anebo
s bílou hlavičkoa v lesích emrkových ajedic
vých. V listnatých lesích nřib v této době
sřídka se ukáže.

Pravá hobařská saisona nastane vd druhé

poloviny července. Tu hojně roste hřib v smrovém a jedlovém Špendličí.
V té době nosícají houbařidomů plné koše.

I v lesích borových rosicu hřiby, ale nikoli
v té hojnosti jako ve Špendličí smrkovém neb
jedlovém. V listnatých lesích objevaje se také
množství hřibů. Je-li sucho, astanoa hřiby
v poloviné erpna růsti v místech, kde je Špen
dličí. Habaři nato vyhledávají místa mecho
vitá, poněvadž v mechu je vláha — av této
době nacházejí se krásné exempláře hřibů ge
statnými nohami a širokými hlavicemi. Tyto
houby hodí se hlavně k sušení. Kdo opomoěl
v červeoci a v srpnu houby makládati do octa,

sotva již pe najde tolik „nakládaček“, abyjimi uaplnil několik láhví. Ovšem jsoo výjimky;
vláha a teplo jsou tu roshodající činit.:lé.

V října hledá hubař houby jen po krajích
lesů, hlavně při .ukách — v trávě. Jsou-li
bříby v mechu veliké, v trávě jsou ještě větší.
Šťastný nálezce nalezne někdy v krátké po
mérně době plný ranec. I v listopadu roste
hřib; mohu dotvrditi, še po prvním úpado
sněbovém nalezl jsem mnohdy tol'k hřibů, že
nelze je ani pobrati. Nvatojí ovšem za mnoho,
jsvnf rozmoklé, velkého ažitko již nedají, po
pěvadž se Špatně suší. Mají však hojnost vý
trosků a v budoucím roce dají „hřibové pc
tometvo.“

Jak houby hledatí? Známo většině bobařů,
jakým způsobem se hoaby rozmoožují. Kdo
četli minulé hubařské feuilletony, mobl se dc
konale poačiti — i oebubař.

Základ „štěstí hubařského“ je šetření
podhoubí. Nalezneš-li hřib, vyndej ho buď
nožem neb ho jednoduše vytrhní, Nezapomeň
však jamka povstalou vydobením břibu zasy
pati vlhčí blinou a řádné ji atlačiti. Není-li po
race blína, tedy jamku otlač tek, aby nezů
stala aspoň otevřena. Tím docílíš toho, že vý
trasy, z kterých houby vyrůstají, nevyschnou.
Učiniě-li tak «ždy a pamatnješ-li si veškerá
podhoobí, netřeba než přecházeti občas tato
podhoubí a je-li rok poněkud na honby pří
snivý, najdeš v podhoubí houby čerstvé.

Nerozamné je tudíž brabání podhoobí;

vzechaoa tim výtrusy a nerozamný habař tedyv č z těch nepatrných zárodků nic nemá,
jsou příliš drobné, k očištění vůbec nejsou.

Bylo do nedávna zvykem, že v jamce
nechávali i staří bubaři odřezek z nožky, aby
prý v jamce zůstal zárodek pro houbu novoo.
Je to sbytečno, ba vlastně škodlivo. Uucho
vaný odkrojek s houby počne hníti a v hni
lobě ehnije s ním, co v nejbližším okolíčku

je, by výtrusy.ouba notno na místě okrájeti a řádně
očletiti. Kdo nosí domů hoaby jiš zc-la čisté,
ušetří si práce doma; nechá-li neočištěné houby
hospodyni „na krku“, houby jí netěší a doma
pak dají dvojnásobnou práci.

Není také lhostejno, do čeho ae houby
uechovávají. Nejméně vhodbým místem pro

houby je kapsa. V kapse se houby mačkají,úmouní, ba nabadou chotíi po tom, co v kapse
náhodou bylo. Jen sl vzpomeňme, že zapome
neme v kapse leckdy „špačka“ od doutníku.
Nedivme se pak, žepolévka zapáchá tabákem.

Nejřádnější pro DY schránkou jestkošík. košíku houbyklidně leší, neotlakoa
se jedna od drahé. Ani rační taška není vhod
ným „hubařským náčiním“.

Špěch při hledání hub neprospívá, naariť
se kašdý brzy — a jak se říkává — „práce

kvapná nebývá platná“, při spěchu najde se
hub nejméně. Také si třeba pamatovati: máš-li
„jistá místa“, kde vždy houby nacházíš 4 ne
pejdeš po půlhodinoém hledání v takových
místech oic, nehledej vůbec, byť bys přešel
celý les; „lov“ bode pranepatrný. Obzvláště
úrodná podbonbí jsou tudíž zároveň „zkušeb
ním místemw“,dle nichž se pozní, zduž houby
rostou či oikoli.

Které druhy hub hledati? U valné většiny
bubařů je hřib nejcennější houbou. Kromě
hřibu obecného sbíral se hřib modrák, na
zvaný křemenák a pak lišky. Jiné druby hub
zůstaly z pravidla nepovšimuuty Jen ojedinělí,
staří, zkošení bobaři v nedostatka těchto drabů
sbírali oěkolik jen málo drohů bob, na př.
kařátka, sůvy. kyjanky fslové, (fajfky) pod
másníky. Při hojnosti hřibů nesbírali tyto
druhy. ač tvrdili, že jsou také dobré.

Než od té doby, co vydal odboraík hu
bařský Bezděk =vé velké dílo a seznámil mnoho
bubařů na svých již četných hubařských kur
sech s moohými a moobými boolami, žasneme,
co je drohů jedlých, ba výtečných hnb!l Po
dokonalé znalosti hub masel břib ostoupití ve
své „cennosti“ do pozadí — snad až na čtvrté
neb páté místo.

V ILňské saigoně povolsli jsme si Bezděka
k nám do osady P. Hob rostlo mooho. Na
vycházkách sbíral Bezděk všecky drahy jedlých
hub, které tenkrát rostly. Zapsal jsem si o
korsu bližší data a mohu sděliti, že nalezeno
bylo 79 druhů hub, mezi nimi bylo 57 drahů
jedlých, 22 drahy byly buď méně cenné, neb
nejedlé a některé jedovaté, Porovnejte! Sbírali
jsme dříve 4 druhy, nyní nás opozornil no
spoustu jedlých hub. A nejen že upozornil, ale
tyto jedlé houby připravil u dozoati jsme
musili, že připravené houby byly ýborné. Sma
ženice z mnoba druhů bab byla pikantní, na
což nás upozornil, tvrdě, že jeden drab hab
nedá ta chuť a odporačoval vidy připraviti
více druhů.

Nemám v úmysla vypisovati všecky drahy
hab, které jsou jedlé, nebylo by to nic platno,
neboť hubař, který chce sbírati tyto druhy
hub, musí míti naprosto dokonalou praksi. A
té nabude jen delším stykem s takovým od
borníkem, jako je učitel Bezděk. U nás pobyl
pouze 2 dny, ale musím se přiznati, že nám to
mocho nepomohlo. Když od nás odešel a při
cbázeli jsme do lesů sbírati drahy nové; na
které cás upozornil, uesbírali jeme jich, po
něvadž ta naprostá jistota scházela. Byly ovšem
výjimky, ale nepatrné.

K dokonalé znalosti všech hub jest p:
třebí býti ve styka s takovým odborníkem
aspcň po dobu 14 dnů. Kde je hojnost lesů,
tam je to vpravdě nutno, neboť nasbírají se
druby, kterých by se dalo znamenitě využit
kovati, jmenovitě nakládáním do octa a suše
ním. Chudině by se poskytl slašvý pramen
výživy a sportemsnům denní požitek, neboť
neroste-li dnes jeden drab hub, roste jiný.
Stojí to za uvážení a za nynějších poměrů,
kdy zemědělská rada — ovšem dle možnosti
— poskytuje sabvenci na podobné účely, jsou
možny bobařské korsy i v krajinách chudých,
kde náklad spojený s kursem jednotlivci hra
diti by si nemohli.

A byť by 80 nepoznaly všecky druhy hob
jedlých, stačilo by poznati aspců nejlepší. Je
potřebí, aby v každém „habařském rayona“

PŘ někdo, kdo by apozorňoval na tyto drunyab. —

Byl by to u všech bubařů znamenitý po
krok, kdyby dokonale znali a sbírali me
cbovku bílou, zelenku, penízkovku máslovou,
hřib peprný, choroš srostlý, čírůvku dvojba
rovnou, choroš ověí, holabinku namodraloa,
žampiony.

Kulturní hlídka,
Kulturní jiskry.

Privilej jekých násilníků. Loni dne
5. července odhalena mistrná socha Michala Ser

veta v Paříšské čterti rontronge Na podstavcité sochy byl původně nápis: „Michalu Servetovi
r. 1003 na rozkas Kalvinův za živa upálenému.“
Leč k rozkazu úzkostlivě snášelivého ministra vy
učování — slova „oa roskas Kalvinův“ musila
býti odstraněna, takže místo, kam byla vopsána,
nahraženo tečkami. Zeámo, jak bídně zmají dějiny
lidé, kteří = moderních franoouzských čkol vy
chászejí. Rozumí se, že tací duševní ubožáci, kr
mení neustále protikatolickou menávistí, při čtení
tobo vytečkovaného nápisu budou se domnívati, že
upálili Serveta katolíci. Nevědomý, zanedbasý, ale

tisovaný prostý lid francouzský nesmí se do
věděti dějinnou pravdu. Odporučujeme ten zají

mavý případ k úvase rozplakaným, farizejským
podučitelům, kteří fňukají, že v „zklerikulisovaném“
Rakousku prý se nesmí pověděti dějinná pravda.
Zednářaká vláda francouzská by 8 nimi zatočila
hodně krátce, kdyby se odvážili proti ní nebo
proti židům ve Škole promlaviti třebas i pravdu
skotečau © Protikatoličtí násilaíci vůbec mají ve
Francii zvíáštní priv.lej; jejich surovosti se buď
samičojí anebo ee tém násilnostem přezdívá „pokrok
a svobodomyslnost.“

Jiš to nelse snésli? | Velkokapitalismus ži
dovský jest již tolik panovačný, představuje ta
kového Bumbrlíčka, že se proti němu začínají
osývati i hodnostáři, kteří s krajním sebezáporem
ukládali 81 mlčení pro strach židovský. V době,
kdy nejvíc ministři strachy se tetelí, aby nešlápli
peněžním velmožům na kuří oko, jest tím vý
zoamnější, že proti různým vlivným protestům
Rotacbildovým promluvil břitce na veřejné hostiné
sám aoglický ministr fiaancí. Mimo jiné tekl tot>:
„Nemáme v této zemi hospodářské reformy. Proč?
Poněvadž lord Rothschild členy panské sačmovny
v oběžníku žádá, aby hlasovali proti. Musíme míti
více dreadavughtů. Proč? Pon*vadž lord Rothschild
nám to na schůzi v City řekl. (Smích.) Když je
dostaneme, nemasíme je platit. Proč? Ponévadž
to řekl Rothschild. (Opětný smích.) Nesmíme na
vrhnouti daň z majet«u. Proč ? Poněvadž Rothscbi:d
ve jménu bankéřů proti tomu protestoval. (Smích.)
Nemáine daň z dědictví Pr.č? Poněvadž Rothschild
jako předseda jedné pojišťovací společnosti pro
hlásil, že tomu nepřipustí. (Smích.) Nesmíme za
vésti daň z neoraté půdy. Proč? Poněvadž Roth
schi'd je předsedou jisté bospodáfekc-průmyslové
epolečnosti. Vy nesmíte míti starobní pojištění.
Proč? Poněvadž je Rothschild členem jistého ko
mitétu a pravil, že toto zařízení je nemožností.
(Dloubotrvající smích) Dobrá! Nyní bych však
rád věděl: je snad Rotbschild diktátorem této
země? Jsou nám skutečně všechny finanční a 80
ciální reformy uzavřeny ? Žádné východisko | Rozkaz
Nathanaela R thechildal (Pochvala a smích ) Jsoa
země, ve kterých bylo velice zdůrazněno, že není
přípustno, aby politika diktovali velicí Gaančníci.
A bude-li zapotřebí, b“de vaše země příkladu
těchto následovatI“ (Dlouhotrvající pochvala).

Významno, co pravil ministr o dreadnougtech
a že za přítomnosti všech čelných representantů
liberální strany bodl bez bázně do cizího původu
Rotechilda uvedením jeho druhého jména (Natha
nael). Z listů českých jediný „Čech“ měl tolik od
vahy, že zavčas uvedl slova ministrova, která
v jiných zemích budí přece obrovskou sensaci jako
událost prvého řádu. Masarykovský „Čas“ zato
stará se v č. 196 — o jmění uberského knčžetva.
lou — něčím se pozornost čtenářatva od Rotachil
dovy penčžní velmoci odvrátit mual!

Pokrokářský valet k sluncí nejvyšší kulíury.
Aby pokrokáři dokázali, že i jejich hlavy ailné
ozářily zlaté paprsky hlavy syna Heliova, zavá čjí
horlivé reformovanou kultura. „Pozor“ píše v čísle
133., 124., 125. mnoho ušlechtilosti, z nicbž zvláště
významnájest tato: „Klerikalismus je nebozpečný.
Ubit jej, sesměšnit zadupat a jakkoli odpravit,
musí (I) býti úkolem každého pokrokového člověka
a to prostředkem jakýmkoliv.“ Tedy „Pozoru“ účel
posvěcuje prostředky. Po tomto otevřeném doznání

a výsvě pak se divte, že užívají proti nám Bkrokáři i prostředků nejbezcharakternějších! Pa
matojme si dobře tak neomaleně pronesenou pc
krokářskou zásadu! — Dne 2. července rolník K.
Mráček při sepisování škody krupobitím způsobené
chytil svého honicího psa za uši a řval ve veřej
ném hostinci: „Tak vypadá hlava Šamalíkova,“
— Bočovičtí národní socialisté napsali dae 8.
května (Sn. 1.): „Připomínáme ale předem, že půj
deme cestou přímon .. . že však co do způsobu
politického boje nezadáme si nikterak, bychom byť
Jen jedinou plemenkou poskvrnili náš štít demo
kratický a státoprávní“ — Proto, by si nikterak
nezadali ani písmenkon, užívají slov : bibeček, ne
uvázaný pos, zvrhlé individium (P. X. 30), neuvě
řitelně blbí klerikáli, střeštěnec (P. X. 81), bou
charonsty hloupý (P. X 326),černé vrány, zloději,
idioti, čeraý asurpator, čeraé svinstvo (P. X. 39),
Švast, žvani!, blázeo, lamp, ničema, opičí samec,
klerikájní ničema, kstovi pacholci, darebáctrí, ni
Šemná denunciace, spustlá lodividua, cizopásaíci
(P. X. 42), černý, bídný, zbabělý udavač, černá
cháska (8. L. XIč. 39), ničemní srádci, otroci,
nevědomí blbci, bučovské stvůry, prašivé ovce,
bestie v lidské podobě, divoké zvíře (Sn. L. XI
49), av.ňáci, smilníci, prznitelé, černé potvory, ko
ryto, fena, černý obrosel, Černé prase, mizerná
spřež. (Obrana Slovácka I. 14). A tito lidé nestydí

BOnapsati: „jest seznati, že pokrok do Bučovicpřecjen si rasí cestu.“ — Při katolické schůzi v Pol
kovicích pokřikoval agrární dorost „ušlechtile“
na katol. ženy a dívky: „Co, kosy, močíte?
H.... tomurozumíte.Co štěkáte? Jste hloupé“
atd. — Po emrti s0c. dem. redaktora Kobery
napsal jeden sarový pár. ooolalista ma úmrtní
oznámení, najepená marozích: „Umřelo prase“. —
Zkrátka „pokrok“ všade.



Zčeho Hijípařížské listy, Jenom malá část
tských nb má (lbvon | aby mobla

raditi všechuy výlohý. Veliké listy žijíponejvíce
u burza a bank. Bnrma aneb některá banka cí jed
noduše v listě propsjme finanční rubriku, ve které
pek publikam je zpracováváno. „Echo da Paris“
dostává tímto spůsobem 276.000 franků, „Gaalola“
280900 franků, „Petit Parisien“ 600.000 franků s
„Petit Journal“ dokonce 800000 franků. K těmto
číslicím ne řadí dále různé úplatky berny v Mo
macu atd. A což teprve vláda? Dovede-li se udr
žeti při veslo Ciómencesu, proklinaný od samých
pokrokářů, pak zejisté vláda, kterou týž muž re
presentoje, vydatně podmasává listy, které pak
dělají „veřejné mínění“ dle stoupání nebo klesání
finančních podpor. Jestliže sami protikatolici zcela
veřejně dokazují, jak i faakce radikálních poslanců
jest zaamenitým sobeckým kšeftem, proč by 14
větrem samy listy nepřijímaly veliké sumy peněz
od aištných apekulantů? Věru znamenití paeda

ogové drží v brati „obrozenou, protiklerikální“
Francii |! Kam taková kaltura, vypočítaná na mrský
zisk, kultora aloušící měšcům vlivných bobatců

je povede? Příšerné důsledky ostatně se jíž křiavě dostavují nyní.
Vědecké a věcné odsousení lyrického patri

archy realismu. Když dr. Chalupný, bývalý masa
rykovský borlivec. dokázal, že opravdu dovede
samostatně přemýšleti a že nehodlá odsledovati
nemyslivé stádo, kteró Masarykovi tleská při každé
protikatolické frázi, bylo zle. „Čas“, který pokry
tecky Be stavěl do pózy průkopníka volného skou
mání, začal s0 metíti Chslupnému jako smyslu
zbavený, když týž po«rokůř zcela věcné 4 taktně
odkryl veliké slabiny Masarykových frazí. Poně
vadě modlářeký „Čas“ nemohl pravdu Chalupuého
vyvrátiti, otekl se ve vzteku k bezcharakterníma
lhaní, svádění polemiky na jiné pole atd., až bylo
bousno čísti. Chalupný však pokračoval klidně
v kontrole Masaryka dál, až mu zase v „Přehbleda“
dokázal nejpádnějšími dokumenty, jak lyricky, bez
vážnějšího skoumání odvážil se papouškovati po
mluvačné fráze o stínech charakteru Juogmanova
Odpravil Masarykovu nadkritiku tak důkladně, že
nyní „Čas“ neodvažuje 8e ani svého „oeomyloého“
patriarchu hájiti. Ví totiž, že by probrál na celé
čáře. V doslova k své úvaze praví Chalapný
(v „Přehledu“ č. 43) o oásledcích ve vzduchu oby
cevých bublin Masarykových:

„Jaogmann 5e stal pouze tactovou veličinou
na vyplošní místa v historii. Čím falešnější odzory
v něm zavládiy, tim méně dbalo ge o to, aby věc
byla objasněna. Nejhorší nepravdy staly se zámin
kon k domněnce o jich definitivní pravdivosti a
rozhodnosti, ba Masaryk již r. 1894 ja v „Zeit“
uváděl na světové foram jako „vědecké a pragma
tické vylíčení nesprávného a nepěkného chování
Japgmannova“ (víz i jeho „Kriai“,str. 15); atak,
ačkoli přese všechon běžný směr ani jeden od
boraík v celku nepotvrdil Královy a Masarykovy
bany, naopsk každý chtěj nechtěj je opravoval —
v obecenstvu jejich obsah byl ještě doplněn setr

knoova a jek „dřásky jsem uvedliv I. kapitole,paušalován v pojem Jangmennovy přežilosti

a bezcharakternosti. Jak je to možno? Pooudno
odborné apisy zůstaly v krazích odborných, ale
Mření názorů České Olázky stalo se blavním ú
kolem jednoho týdenníku a později denmíko. Po
čítejte, kolik tiníc čísel Času vyšlo od r. 1894 —
a pak 80 nepodivite, že nepravdy tisíckrát opa
kované se vžily. Neboť u vresvy, která sama ne
myslí, ale přijímá všeoko nekriticky ze svého žur
nálu, tiafo lží se změní v jedinou pravdu. A tak
Juagmann, opuštěn všemi, kdo mohli jej obbájit,
a za to přogramově napadán a joátě víc umičován
odpůrci, zmizel s českého Pantheonu, a když čeští
vsdělanci chodili kolem jeho pomofku, myslívali
si: Zas jeden nesasloužený pomník! Přijde doba,
že česká literární historie bude ei přát, aby doba
ta byla sapomennta. Ačkoli,jak svrchu podotčeno,
k reakci vůči ataršímu sbožňování Jungmanna
dojit musilo, nikdy a ničím nebude lze obhájit
fakt, še tato reakce znásilnila skutečnost a pošla
pala nejprimitivnější zásady methodické. Ani jedna
jedinká důlošitější námitka, snižující Jungmanna,
nesnese kritického rosbora; kašdá jen přispěla
k tomu, aby velikost Jangmannova vynikla jasněji.
- , , Zpravidla stává se v takových případech kri
tiky s antikritiky, že každá strana má pravdu

hony KPřípadrony M všakojedinělý:rálovy a Ma mohly být rovnou

savedeny do škol jako konkreim doklady falebných
důkasůe a logických skoků. — Chápu, že veřej
nost, čtoucí tuto studii, byla sdreujícím uevódčením
násorů dotad vládnoncích zaračena a uvedena
v úžas.Ti nemilosrdníkritikové,Krála Masaryk,
kteří nikdy nikomu neodpustili nejmenáí chyby,
maopsk meznalí v přísnosti své šetrnoati ani obledů
— 4 nigorosní učenci še by mobli se dopustit po
dobných elementárních poklesků? Udiv veřejnosti
je tu přirozený, a mně samému při peaní bylo
podobně; neboť,ač dávno jsem cítil, Ze Juagman
novi bylo ukřivděno,přecenepřistoupil jsem k práci
této s úmyzlem „strhat“ odpůrce jebo. Teprve při
podrobném propracování úvaby se mi ovaly

oemrěčlelnédůkazy, če jde ba o justičnívraždu.Opakuji, nežlo mio kompromitováníŠongmannových
4; ne já, ale nodprosná tíha (skt uráží

v ech Adri Jejích koastrokno. Proto, jakmile] tátofakta jsouposlarensv pravésvětlo,

je marno stavět se proti ním. Ani obrana saníne

doalfaknvost j tu nie. Jediný vhodný Vchodze jest: at omyl.“
A doznal Masaryk omyl? I po uvedených

břitkých slovech Chalupněho „Čas“ sářpatité Učí,
aby tak jasně dokázal, že každý don vyvolává na
přední straně svého listu heslo „S pravdon ven“
Jen proto, aby básel lidem prostomyalným do očí
písek. Jen když se větěí část masurykovců nedo
sví, jakých kotrmelců se dopustil neomylný vůdee|
Aby neutrpělo modlaření nedotknutelné osobě, hodí
ce dokásaná dějinná pravda pod výklenek.

Assimilace? Rotechildově mají svoje obrov
ské jmění s rukon křesíanských. Jak se chovají
k národům, které jim platí každý měsíc millio
nové úroky a ješ jim saplatily již miliardy ? Když
se chtěl mladý Oskar Rotechild ošeniti a dcerou
katolického učitele, rozhodně se tomu vzepřel jeho
otec Alfred Rotechild. Poalal syna oa cestu kolem
světa, dal dívce peníze a provdal ji za jiného
dřív, než se Oskar vrátil. Kdyš pak syn po ná
vratu činil otoi výčitky, odvětil otec: „Nikdy ne
svolím k ahatku s chudou a křestenkou.“ Nato se
6yn so zármutka zastřelil

Znamenitý znalec židovských poměrů Radolf
Bartel ve svojí knize „Rasse“ dovozuje, še dle
židovských pravidel židovka smí si křesťana vzítí,
leč šid by se prohřešil proti sakořeněným tradicím,
kdyby ni vzal křesťanka.

Císař Napoleon I vedl dlouhé jednání se
židy elssaskými o jejich splynutí e domácím oby
vatelstvem, chtěje tak učiniti přítrž lichvě. Dele
gáti židovští přijali v příčině aĎatků některé ná
vrby Napoleonovy, leč prohlásili rozhodně: „Našo
dcery ať si křesťany za maže berou, cbtějí-li,
naši synové nesmí tak nikdy .učiniti, jelikož by
židovský národ vybynul.“ A tobo pravidla drží se
židé, jak patrno, podnes. Z ohledů nábošenských
hlásají židé nejvlivnější a nejbohatější stanovisko
samostatné a křesťanskému obyvatelstva nepří
zpivé dosud. Jim se ovšem příliš diviti nemůžeme.
Spíš vsbuzoje podivení stanovisko těch jejich kře
sťanských přislahovačů, kteří vlastenčí tím spů
sobem, že o židovské názory náboženské ani ne
zavadí, jim se koří, ale vlastní české pokreveoce
pro jejich křestenské náboženství fanaticky pro
následají.

Zase pokrok filosofie.

Jest nezvratnou pravdou, že po opuštěnístě
žejných, Bohem sjevených náboženských pravd
rozum lidský, třebas by byl sebe bystřejší, tápe
+ mrákotách, potácí se od „zásady“ k „zásadě“
cestou křivolakou, upadá do nejhorších proti
ohudností. Na prestol vábnými cetkami ověšený
posazena moderní paní Humanita. Její poddaní,
koříci se jí v pracho, však pranic se nerozpako
vali obváliti Nitechbeovy spisy, které Humanita
práskají bičíkem uzlovitým. Apo Nitsobcoví klaní
8e zmámené dušičky zase prorokům, kteří svými
filosoiickými hříčkami zase dobrodružné domněnky
Nitsches snaží se potírati.

Nrní pak nejednou rosčeřil vlny veřejného
mínění Ital Maripetti. který předstihl v radika
Jismo a v negaci samé anarchisty, tak že jedním
rázem rzatal žílu výnosnému kšeftu těch, kteří ni
libovali v stálém vrcholení radikálních lágrů.
Vzal ai vyvrcholení moderního fanatiemu a vzteka
do pachtu sám. Mladý, nezkušený bobatec vynalezl
novou filosofii „futarismas“ (filosofii budoucnosti),
dle něhož celá minulost, všecko dosavadní má
amiseti s povrchu zemského. Choe utvořiti stát
budoucnosti jiným způsobem než soc. demokraté.
Dle „Nár. 1.“ (ze dne 17. t. m.) nový mesiáš káže:

«Cheeme opěvovat lásku nebezpečí, energii
A odvahu, základem naší poesie bude smělost,
chrabrost a vzpoura. Dosavadní poesie byla smy
slivá nebybnost, extaso s upáuek, ale my chceme
vzvitit útočný pobyb, horečnou nespavost, gyMOM
stický krok, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí 1“
Ze staré Italie, archeologické a tradicionální, plné
starého harampádí, pokryté musei a hřbitovy,
vydal do světa elegantní apoštol nové víry avůj
incoherentní (nesouvislý) a poněkud pomatený ma
nifost „Fatnrismu“, volající po životě modernisticky
Dervosním, zimničně bybném, divoce energickém
a rvavém, po šíleném leta automobilů, po úprku
lokomotiv, po dobrodražném křižování parníků, po
hlaku továren s horečce velkých měst, hýřicích a
tvořících, To všechao zní zajímavě.Je to nadšená
apotheosa modernosti. —Ale Marinetti má ješté jiné
věci sa lubem. Chce boj a zničení a revoltu. Dílo
básnické mosí býti agresivní (útočné). Musí oslevo
vati válku — jedinou hygienu (zdravovědu) světa

— militarism! Musl veleti zkázu,uskutečnitips(rozmach) anarchie, krásné myčlenky, ješ zabíjej
a díříti opovrženíženou! Článek 10.manifestudí :
„Chceme rozbořití masos, knibovny, sničiti mo
rálku, feminismns, všecky zbabělosti opportani
utické a proapěchářeké.“

8 pathosem 4 vystupuje milánský
mladíčeknavrcholzeměa vyzýváhvězdy.Modlí
se k svaté Nespravedinosti, neboť dne něho svět
bude ovládán jen násilím, krotostí a nespravedl
ností. Vynálezce a apoštol fatariema napsal dosud
jen málo veršů, některé skotečně ohnivé a origi
nálaí, a několik iroaických a jísli stadií, ze
Jména o nenáviděném jím d Jovi a konečel
pobouřil Paříž avou akaodální komedií „Le Rol

Bombance“. Je to úžasné směsice triviálmosti, ne
stogdoosti tato komedie,opěvující přecpaná břicha,
o bumotém pelechů nejsprontších

. V ehoráznosí meapoutaného smíchu
etatnova,divoká frivotnost „Costen

drolatigues“, i nejsilnější výrazy Zolovy baptýrky
stvým5 „Aš “ jepn daleko překonánym

bobatýrem cynisinu a triviklňosti,
Potad „Nár. liety.“ — Aby nás Páa Báb při

sdravém rozumu. . | Co teď jen této veliké kou
kurenci řekne Machar, který ták částo nepfahoval
dlaň na facku a k vůli markaatnéjší charakteri
stice scóho tvoření nazval se klackem?

Ovšem o takové ztřeštěnce, jakým jest Ma
rinetti, není nouze. Horší jest, že šarnály, dobře
podplacené tímto nafoukeným a bohatým mladí
čkem, dělají jebo bláznivé filosofii reklamu! Nadto
malíř Ibels nad Marinettim jásá; prohlásil, de
v gesta Emila Henrya, který vrbl puma, jest více
krásy, než v nejlepších gestech franooutských ge
nerálů. Paul Adam, který i v nejpotrhlejších po
kusech vidí pokrok, pochválil Marinetta též. Jeden
řecký dekadent v listu „Atbenai“ jest okouzlen
fatarismem. „Nár. listy“ problašují, že Marinetti
může eméle poalati svoji proklamaci několika čes
kým listům, protože i u nás máme vyzoavače nej
potrblejších hosel, která k nám přivála cizima.
Věru dobře řečeno. Co u nás tropil ns př. syn
Heliův s chválením antiky, to by sledovali 8 ši
roce vyjeveným arakem sami římětí patriciové,
pokud by neměli mozky poštípány od mravenců.

Jak se zaváří pravda v rudé kuchyni.

Soc. demokraté, o Jichž defraudantoch každý
týden do veřejnosti pronikají hrozné zprávy, my
olili si, še jim nastale kýšená příležitost k pomaté
na katolicích, kteří o zlodéjství rudých poblavárců
nemičí. Tkalcovské dražatvo „Svépomoc“ v Brně,
které nebylo podnikem vedení katoiicko-národní
strany moravské, ocitlo se v úpadku. Z počátku
ee vedlo družstva dobře. Teprve když ae v něm
usadil v čele aprávy Ripp, muš propuštěný ze
elužeb naší stravy, Šlo to s kopce. Když Rippou
odbato redaktoratví „ObranyPráce“, stal se členem
odborové organisáce radé a nepřijat do žádné or
Ganisace naší. V dražatvu byli i s00. demokraté;
„Svépomoc“ nenesls nikdy názva „První křesťan
sko-sociální . . .“ Katolíci ovšem s lásky k děl
nictvn také platili družstva příspěvky, leč myšlenka
založení „Svópomoci“ nevyšla od vedení strany.
Několik dělníků obešlo si některé osobnosti, jež
svoje členské příspěvky považovaly eplše za dar;
vědyť ani do správy drušstva nozasabovaly,

Ale teď najednou rudá „Rovnost“ vyjela ns
oplašeném koni s výkřikem o — klerikáloím pod
vodu na Moravě! Jakkoli vedení naší strany nijsk
do správy podniku se nepletlo, snažila so „Rovnost“
jarmarečními výkřiky afóru saviénou příslušníkem
radé organisace hodně rosmazat Da potupu naší
organisace. Když však katolický tisk předivo lží
roztrhal, utekla se „Rornost“ k díbelskému a
hodně drzému manévru. Vybájíla si lotiš sama

a epia dopis Rippův, který uveřejnila, jak náuje:
„Pan Ripp nám píše. Cténé redakce! V zájmu

pravdy prosím o konstatování meproti Iživéma
tvrzení „Hlasu“, še jsem ze utrany katolicho-ná“
rodní ani křesťansko-sociální strany nikdy vyloučen
nebyl. Do poslední chvíle pracoval jsem pro stranu
katolickou sa Moravě a je to černý nevděk sa
moji těžkou a dlouholetou práci. kterou jsem pro
stranu katolicko-národní ikřesťansko-sociální vy
konal, když nymí časopis „Hles“ cizécky 86 ke
maš chová. Všdyť otom, še „Svépomoci“ se Špatně
daří, výkonovývýbor křestansko-sociální věděl. Byl
také informován o všech posledních adálostech.
„Svépomoc“ byla řaděna vždy meri spolky kte
stansko-sociální a my všichni byli jsme obětavými
stoupenci. Jistým pánům blíským samotné redakci
„Hlesu“, jimž díval jsem se za nehty, stal jsem
8e ovšem nepohodlným() a proto pracovali k mému
snemošnění (|), což ae jim částečně intrikami a
darebáctvím podařilo (!). Ale ti lidé, vyčítali-li
mně někdy něco, byli tisíckrát horší (I). Kdyby
katolický lid věděl, jací lampi, darebáci a zlo
ději (I) sedí v různých těeb katolických redakoích
a vedou lid ve znamení křesťansko-sociálního a
národalbo katolicismu, zajisté 6 housem by se od
nich odvrátil (11). Proto také, že jsem ve straně
katolické zastával se toho, aby pracováno bylo vo

prospěch dělnictva, proto ten kaindlA mne nyníšapírá a nepřímo sa největšího vyvrhelo vyhla
Šuje ...“ A „Rovnost“ k tomo ještě tajemné do
dala: „V dalším slibuje Rípp, nenstane-li „Hlas“
od výpadu na jeho osobu, že teprve bude miu
viti ...“ Tak otiskla „Rovnost“ spousta vymyšle
ných lží. Nejvíce bila do očí probnaná správa, že
Rippa prohlašuje katolický tisk sa největšího vy
vrdele. Vědyt přece uvedí náš tisk jen holáfakta
a to ještě co nejstručněji a formou nejtaktnější,
anif by proti Rippovi dělal nájezdy.

Ale tu „Hlas“ dne 20. t m. přinesl správu:
Dnesráno dostavilsevšak p. Rippdo naší re
dakce a prohlásil, še dopisu sorchu uvedeného do
„Rovnosti“ ani nepsal ami neposlal. Za neslýchsný
ničemný kousek, který „Rovnost“ provedla, bude
Jietíhati právním Dále problási! p. Bipp,
že „Svépomoc“ salošena byla Úatředim tkalocr
ským. Členy byli v ní lidé různého politlekého



smýšlení. Ve výboru jsou i soc. demokraté O
„malversacich“ vlastně prý nelze mluviti, pomévadě
pasiva jsou menší neš aktiva, která má „Svépo
me“ mezi lidmi. Tolik pan R'pp. Vysrítá z toho,
še dosud nestglo se vlastně nic. To jen „Rovnost“
jeko bydna oblodáváhost a snaší se dokázati
světu, žé je 66 kost umrisova. Výpovědi p. Rippa
potvrzují pouze tn, co jsme již uvedli dříve. „Bvé
pomoc“ neměla s křesť-sociálním vedením ani
zbla společného a také mu nepodléhala, proto
ovšem výkonný výbor křesť-sociální zakročiti ne
moti v ničem. Směšnou je výzva „Rovnosti“: „A
proto, černí pánové: plaftel Pěkoě z čerstva a
brzy I“ My ani takový drah „vyvlastňování“ ka
tegorickým imperativem neznáme.“

Zkrátka „Rovnost“ provedla podvod nejkřik
lavější ©Ovšem že se bude vykracorati dáte, že
dovede lháti, jako by jí ten dopis skutečně od
někoho byl poslán atd. Leč lidé, kteří e takovou
lačnou dychtivostí čekají oa hřícby lidí jiných,
aby se. mobli puatě zachechtati, lidé, kteří z ne
dostatku jiných zbraní vymýšlejí si podvodně ta
kové aurovosti,-jsou schopvi všeho. Pěkné to má
mlad.číská strana spojence! O šem „Rovnost“
bude dále s vysoké tribuny kázati proti bezcha
rakternosti, podvodům, darebákům. . . Socialisti
cký žaladek to již snadno snese. Jak by tací ne
stydatí podvodníci pravda zavařili, kdyby jich
veřejnost nekontrolovela? Otiskne „Den“, který
se radoval z „klerikální“ katastrofy „Svépomoci“,
také o drzé rudé nepoctivosti?

Diecésní jednota eyriilská v Hradci Králové
a chrámový sbor v Chotěboři

uctivě zve P. T. čeny své i ostatních cyrillských
jednot všech diecésí, veškeré duchovenstvo, teditele
kůrů, učitelstvo a vůbec všecky přátele přesné
hudby církevní na ejezd přátel hudby církevní,
který uspořádán bude ve dnech 9. a 10. srpna
1909 v Chotěboři

V pondělí dne 9 arpna. V 8 hodin večer
zebéjení sjezdu v sále „Panského domu“ předsedco
diec. jednoty Drem. Jos. Mrštíkem, arciděkanem
v Cbrudimi. — Uvítání místním farářem p. P.
Vincencem Laštovičkou. Po té dle zvláštního pro
gramu pěvecko-hudební zábava, pořádaná místním
zpěváckým spolkem „Doubravan“.

V úterý dne 10. srpna, v den sv. Vavřince,
mučedníka. O půl 9. hod. ráno zpívaná mše av.
ve farním chrámu Páně, při kteréž řízením míst
ního řed. kůru Jos. Hoffmanna zapěje chrámový
sbor: „Missa jabilsei solemnis“, op 33 od V. Ří
bozského. Iotroit, Gradusle a Communio chorálně.
Offertorinm „Confessio et pulchritudo“ pro smíšený
ebor od J. Hoffmanna. Pange lingaa pro Zhlasý
smíš. sbor od M. Hallera. Po požebnání 2 verše:
nO Jesu spáso moje“ dle „Nápěvů koltáři“ str. 15.

Pak ukázky rozličných církevních skladeb:
1. Dr. Ant. Dvořák: „O sanotissima“ pro alt,
baryton a varhany. 2. Vino. Goller: Agaus s „Missa
in bonorem St. Stepbani Protomartyris“ pro smí
šený sbor a varhany. 3 Joa. Hoffmann: „O salu
taris hostia“ pro omišený sbor a varhany.

O 10. hodině dopol. v kreslírně měšťanské
školy budou přednášky: 1. Pan Karel Uoger,
ředitel kůru v Německém Brodě: O působení
ředitele kůru v kostele a ve veřejnosti, 2. Pan
Dr. Al. Kolísek, professor v Hodoníně: O hudební
Výzuačnosti lidové písně slovenské. 3. Pan Boh.
Kaspar, ředitel basiliky sv. Václava na Smíchově:
O Vatikánském chorálu s prakt. ukázkami a jeho
cvičení.

Pak společný oběd v hotelu „Firkušný“.
(Couvert sa K 160.) Přihlášky ku epolečnému
obědu přijímá do 8. srpna farní úřad místní, aneb
ředitel kůru. Exercicie konají se bezplatně. Noclehy
lze poskytnouti zdarma těm, kteří se do 7. srpna
přihlásili u farního úřadu, neb u ředitele kůru,
aneb v hostincích sa obvyklou cenu.

Po obědě apolečná vycházka do malebného
údolí Doubravky.

Za nepříznivého počasí místo vycházky pro
mluví ještě ve 2 hod. odpol. pan ředitel Kašpař:
O dalších úkolech reformy církevní hudby vzhledem
k vícehlusému zpěvu, iostrumentální hudbě, hře na
varhany a kostelní písni lidové.

Pořadatelé konají tento hudební sjezd sa
tím účelem, aby se dobrá hadba a dobrý spěv
po vlasti naší šířil a proto očekávají četnou ná
větěvu.

Žáložna v Hradei Králové

úroitje vhlády4*/,až 4:/,*/,Ge výpovědi.

Veškeré půjčky sa nejvýhodnějších podmínek,

- Hospodářská hlídka.

NesrovnalnutvoP vtedních třech Yetechceny lepšího druhumouky
touplý velmi smačně: pěbničné o 16 K, žitné o
7 K; na 100 kg jest to slušeý přírůstek. U obilí

nejsou ve stoupání cen takové skoky. Pšenice
v posledních třech letech stogpla o 470 K, tedy
mouka pšeničná téměř čtyřikrát tolik; žito stonplo
o poubých 1:76 K, naproti čemuž mouka žitná
podražila právě čtyřikrát tolik. To jsou véra po
sorabodné mosrovmalosti, kteréž nikterak nezpů
sobil zemědělec, ale které především vycbátejí
s bursovních spekulací.

Huce k dílu. V posledních dobách ozý
vají se ze všech stran protesty proti neustálému
zdražování potravin. Proti zdratování volá se
v tisku, protestoje se na schůzích a táborech, ve

sněmích a na říšské radě podávají se obrněné
petice a resolnce, a kde nic ta nie, vláda jest
hezky zticha, ví proč ... Právě za této nečin
nosti a lhostejnosti vládní nabízí se nám vtěchto
tradných poměrech jediná a nejjistější pomoc, totiž

Toužíme býti samostatnými na poli politickém, ale
v párodohospodářetví, jež jediné jest prostředkem
k ovládnutí v politice, jsme prašpatnými počtáří.
Přestsňme už jednou volat P? pomoci cizí, a pro
blédněme si avé ruce a zbystřeme svůj rozum!
Počni každý sám u sebe. šetři vždy a všude co
nejvíce. Každý haléř čtyřikrát na dlani obrať, než
bo vydáš, a kupuj jen to, co nejnutnějšího. Zábavy
a různé požitky (kouření, pití atd.) musí se ome
ziti oa míru nejmenší. Kdo má byť sebe menší
chaloupka. případně se zahrádkou. měl by se
snažiti, aby odtud ©9 nejvíce vytěžil pro avou do
mácnost, aby to nemasil kupovat. Holé stěny
chalupy, neuspořádaný a prásdný dvoreček, leda
byle řízená zahrádka mobnu se státi pěkným pra
meaem příjmu. Hospodářatví rolníkovo má dle
možnosti co nejvíce poskytovati, čeho k živobytí
v domácnosti jeho třeba. — Družetevní mlýny a
pekárny mohou také ukázati svou sílu velkokapi
talismu. Stejně i družstevní rolnické porážky uká
saly by se lidu dobrodiním. Proti velkokapitálu
a proti kartelům musí každý začíti sám u sebe.

Čištění kůže hřbilkováníme mávlivna
výnos mléka. Dojivost krávy nečištěním kůže
klesá, hřbílkováním opět vzrůstá.

Sečení louky. Nejcennějšíieat seno,bylo-li
posečeno, když většina travin kvetla. Po odkvětu
počínají traviny dřevnatět, čímž ztrácejí na vý
živnosti.

Mezinárodní vyhlídky ma lotošní
úrodu. Všechna produkční území evropslá a a
merická vykazují letos jeden společný rys: odklad
ční. Je to následek špatného počasí, kterým značně
se opozdil vývoj obilí. Odklad žof není všude
stejný, ale pocituje se všude nemile. poněvadě
jest na výsost třeba, aby na trh přišlo již nové
zboží. Ve Spojených státech, jež pro zásobování
světového trhu padají nejvíce na vábu. bude vý
Dos ozimů letos menší, než byl loňského roku,
kterýžto úbytek bude však úplně nabraženvý
nosem jarky Kanada bude míti letos úrodu spo
kojivou. Ve Francii zůstane prý letošní výnos za
loským prostředním. V Německu bude po loň
ské rekordní úrodě letos úroda slabší. Zejména
v severním Německu zmenší se výnos jak pše
nice tak Žita. V Rusku jsou ozimy prostřední,
za to však jarky velmi dobré. V Argentině jest
přes nedostatek vláhy stav úrody uspokojivý.
Totéž platí o Rakousku. Odbad oberského mini
steretva orby ze dne 16. července t. r. přinesl
nepatrné zlepšení očekávaného výnosu.

Netepýr — dobredincem rolníka.
Netopýr živí se jedině hmyzem a sice takovým,
který sa soumraka a za noci rolníka poškozuje,
za dne v ukrytém koutku sedí a tedy hmyzožra
vým ptactvem zahubev býti nemůže. Když se stmivá,
vychází netopýr na lov a uloví velké množství
nočních motýlů, brouků, much, komárů atd.Právě,
že v noci ničí škodlivý hmyz, stal ae netopýr pro
rolníka dobrodincem a doplňuje pošebnanvu činnost
hmyzožravých ptáčků. Neobyčejně velká žravost
netopýrů uplatňuje se poblíž chlévů a koníren.
Netopýr sežere v krátké době několikrát tolik,
co sám váží Dle zevrubného pozorování zahubil
netopýr v několika minutách 12 chronstů, jiný 60
much a opět jiný 18 nočních motýlů. Uvážíme-li
délku noci a to, že netopýři požírají jen měkké a
šťavnaté části svó kořisti, můžeme si představiti
ohromný počet zničeného bmyzu a posomditi ve
liký ušitek netopýrů pro rolníka a zahradníka.

Brako „šetřímenetopýrů a nedejme jim ubližovatini

Školský obzor.
Při českém vyšším ju ve Vyš

kově obsadí se začátkem školního r. 1909/10:
Dvě místa skutečných učitelů češtiny a něděčiny
pro vyšší gymnasia, dále 5 míst skutečných uči
telů klasaické filologie. Nebude-li žadatelů zkon
šených « klassické filologie, obsadí se místa u
prázdněná učiteli suplojícími, sa modalit plataých
pro c. k. státní gymnacia. Při všech uprázdněných
místech dá se přednost uchazečům způsobilým vy
učovati také zpěvu nebo tělocviku. Požitky 8 p
prázdněnými místy těmito spojené jsou stejné, jako

puanna a ono ve
té doložéné bu ú 0 20.uřpaavýboru

Ústřední Matice olské vPane L, v Martinské

Pro Velehradské gymnasium s konvik

jem. „Spolek pro založení a údržování českýchatol. gymnasil jinošských“ (se sídlem v Prase)
vypisuje tímto následující podpory prochovance
soukromého gymoasia T. J na Velehradě pro šk.
rok 1909-10: 1. 200 K; 2 100K; 3 100 K.
Žadatelé podejte žádosti své, opatřené posledním
školním vysvědčením, nejdéle do konce měsíce
září t. r. místopředsedovi spolku p. Jos. Šindle
rovi. bankovnímu úředníku, bytem na Král. Vino
hradech 818 (Čechy).

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává aprávý o úsěruhodnosti firem obchodních
i živnostůfků, jakož i veškeré správy soukromé

WI" provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

SOCHY, RELIBPY
OBRAZY (sa rlárvě, pŘEvĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

Legitimace na
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867
HH dostati se levně :

HradciKrtlré
PETGBEMNE:

KDO MC Š ň
w

Josef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros zbotovuji úplně bezplatně a
k ústnímuj dostavímse na požádánítaktéž

nároku na oestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzové
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
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E



Doporučujeme===

mrodinámAolinskou cikorku!
JETABLEAV*

studentská
a spolková

v provedeníuměleckémo MB čuje při cenách nejpříznivějších [

svůnífialkovou.odfirmy [nž G J AN A rorpěEŘ!JOSEF EK TYDLÁŘ

v Hradci Králové
Sake

R85K Ce) KES5K663 X SIX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnověnad Kněžnou|
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejmovějšíchdruhů pravých

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

=

odporučuje se ku zprostředkování vejke
rých koupí a prodejů v oborten

spadajícícha to:velkostatků,usedlostí,E P Lanphans,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —©2 | c. a k. dvorní fotograf
Největší da jak vnitr k
ejvětšíagenk ne jm ozemaká,ta Hradec Králové.

Kancelář „Hótel Hyršl“. (Adalbertinum).a. Ú
Zápisné5 K. A £ E o

č Telegramy: x Hradec Král.: ©
Továrna na cottagová americká

takbí akoprádlojenjemuž % = všitelstvímkomoessovaná.

„SAPONIT jn] kancelář$

M

»
X
X*zemských.

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

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnéelátky na taláry.

BeXGJEDMPO

663X663 85č0bXB9BXIXč8X65XPa E nálkyboszvýšenícen! strany katolick ého též evropskéhosystému

GODG8DX663XG6DXGODX| | lidu v Čechách | Rudolf Pajkrá spol.
89 o2 listechdostati lze za 6 h v Hradci Králové.

v Biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.(3renetny

fonografý,
desky a válce

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 483. —

.—-m©

Vídeň=VIL.,Mariahilferstr.FE sk
Obsahoje německou osmitřídní škola

s právem veřejnosti.
Chovanky mohou se též vzdělati v ja
zyce českém,franconrském a anglickém;
mimo to cvičiti se mohou v malbě,

Jen umělecky pracované
oltáře a kazatelsy

iostatní Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná úrma) i

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
Crate P. Z. Hošiudiy, faráře re Týpraehticleh)

Ť doporačuje P. I. veledůstojn. duchovenstva
uvůj osvědčený a často vyznamenaný

i výrobní závod |

všech kostelních paramentů,|
„m———————— praporůa kovovéhomáčlní. iMiCenníky, vsorky i roucha hotová ns okáska

v badbě, učiti se vésti domácnost a vše
likým ženským pracím, i vaření, žeblení

a přípravě prádla.
Ustav má krásnou polohu a vyhovuje

všem požadavkům.
Běslční plat jest nejvýš mírný.

Za hodba platí se svlášť.
Školní rok počíná 15. záři b. r.

Předotavenáé.

—== levně provádí ———

abssireat c. K. odborné školy sochař. a řezbář.

BOAONIL BER V HOŘE KUTNÉ

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

slavným patronátním
úřadům +ovolujesi dopo-| ©OGOYOO0OO000000000000000

Modní a galanterní
nážinía to: monstrance,kalichy,

sávod pro dámy a pányslony opr odolatKelalos,Aopeněz

Fejgl A4Byčiště .
Hradoo Králové.

črkortm v orel Staré před

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

měty opr M Henna intenci av ohni zlatí stělbří nebo proti do

Taristické košile a půlvesty. —

Prádlo — Deštníky. — Šačrovačky.

Přízravy pro švadleny a krojlí.

Kněšoké kolárky a náprsomly.

+
“
“
o
o
:

platku 2s nové vyměňuje. Hotové| ©

předměty1neb výkresy zasílé na u- +kásku franko bes závsanosti koupě. ©

slesýs « 20posílá posvěcené.Prdesruční. ©ooe
oo
o
4
©o
o

Služební výkaz Za otokoa jakofekeddelní náčiníse stříbra é
jakopřílohak žádostio kvinkvomálkyprotoný, :bedny jázaE

(dleOrd. listuč. 8., str. 82 Staré sleto,úříbro 6drahobemybupvjbupujesa nejvyšlíceny
bal. — 50 kmaůods“ JAMSTANĚK,

bWlekupské htlekárně paolěa eisolonr
. vKrváni Králové. Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

000000000000000000000

©©0000000000000000000000



Příloha
Kulturní hlídka.

Kulturní jiskry.

Račí pokrok. Vřeštivá polnice moravského
„pokroku“ časop 8 „Pozor“, který jest proti „všemu
zpátečnictví“, opsal k stému výročí narozenin
Juogmannových pomluvy Krále a Masaryka o
Jongmannovu působení, ačkoli jaou tytéž letoš
pibo roku od dr. Chelopného nadobro vědecky
vyvráceny a již r. 1895 jejich věrohodnost silně
otřesena. — „Národní Obzor“ pak mípto oznalosti
kaeá ce proti dra Chalnpnému, dávaje zřejmě na
jevo, jak mů je nemilé, že odkryta nespravedlivá
frázovitost modly Masaryka. — Jak jest ten mo
derní pokrok pohbodloý!

Jak rosumějí boháči znamení vášné kritické
doby. Jockeyský klub rakouský koupil nového zá
vodního hřebce Woola Windera za 500.000 K.
(Známý hřabce Matchbox stál na 200.000 K.) To
je v nynější rozhárané době sociální velice důle
ditél Kůň, který umí dobře běžet a vyeoko skákat,
stává se na avětě proalavenějším, než pilný dělník,

„než matka, která zdárně vychová národu fest dětí,
než znamenitý elektrotechnik, než vynikající ředitel
2á.ožpy, jehož přičiněním záložna může rozdávati
„na dobročinné účele statisíce. Koňská předháňka
— teť nyní věcí nejdůležitější! Na takový sport
věnují Be milliony,

O poctivostí „Venkova“ napsaly due 21.t. m.
samy „Národ. listy“: „Věru jsme nemyslili, že ta
kové publicistické nepoctivošti je schopen časople,
který novináfeky representuje poslanecký sbor
české strany agrárul, její program, její práci i její
politiku. Temito slovy odpovídame lidem, kteří p>
„Národních Letech“ dovedli boditi nestoudoou
iofamil, že na úkor českých lidi pomáhaly vládě
tak nepřátelské lidu českému jako je vláda ny
nější, kteří však byvše usvědčení s nepravdy, ať
nedáme se lží, vase lhou tak nestoudně, násce a bes
duše, až baoba pro jméno českého novináře, i
když je to novináf, který nezná pojmu, jehož
slovního, cizokrajného vyjádření nšívá.“

Zase práce pro národní svormost. Orgán se
mity dra Stránského („Lidové Noviny“) nazval
katolické ženy „klerikálními ježibabami“. A 816
devý křestanský Jid ai ještě za svoji potupu platí.
— Literární kritik F. S. Frabša v Třebenicích
(v místě tolik obroženém!) hlásal, že kněžstvo
vdírá lid a shromažďoje poklady. Ovšem zapomněl
Dujednou, že ho ve studiích od r. 1900 až 1904
podporovali kněží kláštera křižovnického a že mu
skatečnou osvětu otvíral onhošťský kaplan půjčo
váním kutb. — Nežádáme nějakých velkých zá
vazků za katolické podpory, nle opakujeme, že
vzdělaný člověk má zachovati k dobrodincům
aapod spravedlnost. — Kdo rozeštvává národ?

Dle vsoru syna Heliova. Teď už vědí i trpa
slíci, škrábající se na Olymp, jek nejlaciněji možno
sl alskati popularitu. V „Besedách Časn“ (£ 27.
června) G. R. Opočenský rozjímá nad „vzoeše
ným“ úkolem katana Robespierra: „V dějinách
lidatva jako v každé knize jen s pochopením
možno listovat . . Obloha hofí v rudé záři cele..
Jdou Jakobíni všichni. A v jich čele jde Robes
pierre. Toť doba, které těžko rozamět. Však přeo
ne těžko. Véčně ponížení musili vyjít jednou ze
svých děr a zvítěziti lidatva ku epaseví a s nimi
Robespierre! . . Svoboda žije! Moci gaillotiny ji
chrání Robespierre. Co va tom, krev že muasilatu
téci, še u kolébky svobody stál kat? Všdyť bylo
uutno rozbít stěny klecí a starý kmen se musil
osokat.“ — Tohle otiskuje orgán humanistů, anti
militaristů, nepřátel krve, ctitelů českobratrakých
pohrobků. Znamenitě se ten kmen osekal, když

aly pod guillotinou i blavy Šlechetných repu
likánů, na kterých ai chtěl vylíti katanský troj

listek svůj osobní vatekl Machar při cbvále ka
tanů zapomněl se pokořit Robespierrovi; proto
Opočenský honem apěcbá paběrkovat, aby se vě
dělo, že i on náleží mezi „geniálaí vůdce doby“.
A pak věřte „spravedlivému, upřímnéma rozůilení“,
když táž stoupenci syna Heliova vrašti čelo a
satinají pěsti při vzpomínce, že i katolictvo někdy
ua svoji obranu, pro svobodu církve tasilo zbraň!
— Komedianti života a čachráři v zásadách.

Pokrokářský kmotr rosumec. Dobrým pro
tějákem k úvaze „Národa“ o „smodernisovaných“
venkovanech jest zpráva katolických „Slováckých
Novin“ o tom, jak ns pokrokově-učitelském ajezdě
v Uher. Hradišti ulevil svojí sadrželé pokrokovosti
agrárnický důvěrník z Babic. Nejprve si odkašlal,
oprášil svůj ogrární kabát, vytáhl papírek a apastil
k vůsobecné veselosti: „Nejsem sice pověřený
vítati alovatná učitelstvo, ale jako agrárník mám
demakratiokon radost nad zdemokratisováním školy,
jak ji zde vidím. Naši rolníci chtějí slidovět školu
a také losti slavné nčitelstvo chce, tedy 8 jeho

al souhlas provedou a tu manifestaci budou
rovat Národ český upadi bitvou bělohorskou,

po níš přišly války busitské, v nichž národa bylo

všecko odejunto a nájem vačito úplně byl byse sobe pouta poroby, kdyby nebylo Slov.

Novin, které čtvou a kasí národ, takle lidé chodí
na kárení a neposlouchají řečnické krise. Škole
musí zůstati na vlastních základech, neboť jak to
vypadá s mravopočestností, o tom avědčí četné
přestapky jako v italských městech a klášteře mi
lánském. Podívejte se na B.ow. Noviny. Takové
Bviňské noviny roztrušují ae po Slovácku a proto
hyne láska k bližnímu a úprava školatví Nebude-li
školství zlidovatělé, tedy zčerná celá Morava du
konce na modro! (Obromná veselost') Škola Be
demolívat musí, jinak zsbynemel“ Pan Varmuta
sl pohladil lysinku, oprášil kabát, zastrčil papírek
a odstoupil. To jsou vlastní slova agrárníka Var
može t Babic písemně zaznamenána.

Takový ubobý tvor, postrádaje základních
vědomostí, jest mámen různými rčenými „ismy“,
jichž nikdy řádně ztráviti nemůže. Nezaslouží duše
„pokrokem“ tak zpracovaná politování?

Pokrokovost venkova.

Liberálové sami činili do našeho venkova
„osvětové“ vpády, které zanechaly po sobě nejvýš
podráždění, rozbroje a které pomohly na koně
různým nedoukům mudrlantům, "kteří do tá doby
svojí ztřeštěností u zdravého jádra vankovanů bn
dili jen útrpný úsměv. Nyní, kdy mladočeské ka
pacity přebarvily ge na zeleno, mají jako zástup
cové rolnické strany Be svým liberalismem 8 „po
krokem“ na venkově větší štěstí, až jsou mrzati
z té konkurence mladočeši, kteří posud pod střechou
zkomírající strany Grégrovy zůstali.

Nyní koncčně oficieloí mladočeský „Národ“
dne 23. t m. otevřel ústa svoje, aby papouškoval
to, co katolický tisk tvrdil již dávno a dávno.

Slyšme! Jeden venkovan „Národu“ píše:
NHŠakvypadá ve skutečnosti „pražský“ venkov (po
němž se pak opičí zus venkov „plzeňský“, „bu
dějovický“ atd.) a kterak 586na něm dnes žije?
Dost pumíchaně, vnitř nejednotně a zevnitř časem
směšaé, Časem nešťastně. Novodobý vzrůst poli
tických útvarů a vznik tak zvané stavovské poli
tiky nasil do něho stranické rozháranos i, rušivého
neklidu i pořád rostoucí nesvornosti. Kde do ne
dávna bylo lze mluvit o soušedském soužití a vzá
jemné svépomocí boapodářské, stojí nyní strany
proti sobě a zuří boj. Pravda, nová doba a Blo
žitější sociální poměry i vzájemné křížení národo
hospodářských zájmů změnu onoho spolelenského
vztahu přímo diktovaly, sle jistě ne v té f-rmě,
pod jakou se dnes jeví. Slyšíme-li, jak oevraživě
a nenávistaě na veřejných i spolkových schůzích
zemědě ský dělník vyjadřuje 86 o avém zaměstna
vateli, a nímž před nedávnem ještě žil v nejlepší
shodě, kterak domkář štve proti sedlákovi a aedlák
8 patra sblíží na řemeslníka, jak ze tří sousedů
patří každý jiné atraně a chodí každý do jiné
bospody, ač ve skutečnosti mají potřeby i zájmy
podstatně blízké (aa vsi není tak přirozených spo
lečenských protiv jako v městě), vidím, že mnohé
jest tu vyvoláno uměle a bylo sem odjinad prostě
přeneseno. Odkud? Z města, kde jsou poměry
zcela jiné, zvyky i potřeby naprosto různé, od
chylné existenční požadavky, protichůdné spole
čenaké tradice a také lidé jiní. A kým? Novodo
bými agenty, řemeslinými řečníky, po případě i jen
Štváči a demegogy, začasté frágovitými oedouky,
jezdícími po vonkově ze schůze na schůzi, agenty
i řečníky povoláním, neznajícími často ani nej
aákladnějších vlastností tobo kterého kraje, nema
jícími pravé lásky k lidu, mezi nějž jdon apcšto=
lovat a jejž by chtěli zachraňovat, jednotlivoi mě
Heími venkov městským metrem a majícími s ním
divergentní (odchylné) životní snaby ...

A taková práce, za takových okolností ko
nané, má našemu venkovu přinóst pofebnání? Z ní
má vyklíčít ono „smoderaisování“ české vai, to
„přizpůsobování“ jí duchu doby a její „vytržení“
2 „balické“ patriarchálnosti? .. . Výsledky vy
padejí dle toho. Naši venkovětí lidé pochytí sem
tam nějakou frasl o pokroku'i o stavovské politice,
řádně ji v sobě neztráví a z toho vzniká jen nová
řada nedorozumění, chaos názorů, různice a zby
tečné napjetí, ješ tu neodpovídá daným okolnostem,
nýbrš jest sem naseto velkoměstekými agitátory.
A to jest jedna s nejhorších bolestí nalebo ven
kova, na nějž Be násilně štěpuje něco, k čomu
není v něm přirozených podmínek a naěon nebyl
ani zdaleka připraven. Připočteme-li k tomu už
dřívější vnikání městských mód i spanštělých zvyků
do něho a rapidní cdcisorání se mu mládeže
(boufaě odcházející do města na studie, sa prací,
k řemeslu nebo k vojsku), dostaneme nynější pře
chodný, rozhárřaný stav našeho venkova, sněhož
mizí staré, zděděné i vyzkoušené formy a na nějí
se příliš náhle přenášejí nová, cizí, neodpovídající
mu... Jak zcela jinak měl by vypadat postup
agrární politiky a venkovské výchovy vůbec. Tak
nějak venkovětější bych ai ji rád představil a víc
pošítející s místaí rodovou i svykovou tradici. Víc
vývojovou a méně měeta«es, míů pazakou. Ne
velkobubé řeči, me kopy poalanců, ale kus upřímné
venkovské práce zvedne náš venkov. AČ ae ta
spanštělá a poměštělá politike našemu venkovu
jednou nevymati! To jest mi does přece jea mi

lejší ten zastrčený starobyle sonsedský a sdravý
venkov Raisův, než náš aynější „Dřašský“, kde
statky hynou pro politickou agitaci, kde slyším
vesničany lámat bantýrku stranického tiska a polo
úbivně, polosměšně drmolit cosi nezažitého o 8po
lečenakých nesrovnalostech, zatítn co daše a vro
sená selská povaha chléla by mit s každým pokoj
i dobré sousedské soužití... Maoho násilněpře
neseného jest v našem venkové a mnoh> nepři
lébavébo. Nebojte se vytrhávat býli, pokad má

teaké kořínky a pokud nám z vesnic nenadělají
passivní filiálky měst!=

Zajisté tato alova obsahují mnohopravdy,
která byla blásána v nejrůznějších variacích ka
tolickým tiskem. Ovšem „Národ“ chodí okolo toho
„pokroku“ jako kolem horké kaše, aby ueukázal
pratem přímo na „pokrokáte“ ogrární a socialistické,
kterých nyní mladočeská strana také někdy po
trebaje. Mluví o zachování starobylých řkadel,
starých památek, sbírání starých krojů. Ale ani
slovem nezavadil, jak pusté se štve proti tomu, co
nezkažený venkov pokládal za svůj poklad nej
větší — totiž proti atar.bylé víře ktostanské,
po otcích zděděcé. Hrůza brůzouci, kdyby tak
pokrokářsko-židovský tisk dal „Národu“ klerikální
značku! A což mladočeské „Šípy“ se svojí fa
lešnou, neupřímnou Husiadou neměly táž mnoho
viny na lichém „zmoderaisování“ venkova?

Pokud poblaváří strany ngráral ochlásili se
horlivé o echnou:í vavříny busitoko-magurykovaké,
potud upřímoí katolíci chovali se k ol kompro
misné. Když však agrárničtí „oavětáři“ koupili i
lacino bezmydlenkovitým papouškováním židovsko
pokrokářských frazí vysvědčení ePokrokovosti“,
masili se katolící proti zavádění náboženské anar
cbie postaviti a učinili tak v duchu shora citova
ného článku „Národa“, za Ččežjim spíláno způ
sobem nejhorším. „Národ“ však opakováním ka
tolických výstrah bezděčné odsuzuje samu paeda
g+g'ku mladočeskou.

Náboženské stanovisko a věda o stvoření
světa.

„Věstník katol, duchovenstva“ přináší tato
zajímavou zprávu: „Ve Philoa. Jabrbuch, XXII.
(Fulda 1909), seš. L., pojednává dr. M. Esser o
stvořenívahledemk modernímsvětovýmnázorům,
totiž mater.alismu, paotbeismu 8 semipanthe.smu.
V materialismu jsou tři veliké zabady: latka, pohyb,
život. Látka. Kdyby byla látka věčná, masla by
býti sama od sebe. Co je však od soba, je nutné,
tedy nezávislé; proto mmasl býti jednoduché, ne
složené. Hinota pak je aložena, atomy javu V po
hybu a práci odvislé jeden od druhého. Pohyb
nemůže býti základním rozhodčím hmoty, poněvadž
teto je líná. Zákona entroplo žádá důsledné také
začátku pobybu. Nepříjemným důsledkům chtějí
uniknouti růzcými domněnkami: a) Látka a ener
gie ja nekonečná. To však ge protiví vlastním zá
sadám materialismu, že existuje pouze to, co chá
peme smysly; nemá tedy entropie smyslu, není-li
svět ukončenou aoustavou. b) Tim, že padají po
větroně do sluoce nebo také tím způsobem, že se
menší obsab slunce a tlačí se davoitř, vyvozaje
se nová teplota a nabrazoje se teplota vydaná,
Než není možno dokászati, že talo teplota nehra
zaje ztracenou teplotu. c) Vychladlá avětová tólesa
budou zrušena, tím způsobí teplotu, která přemání
veškera látka vo stav plynů. To je nevědecká
představa. Když se změní všecka bybná energie
v teplota, přestane vůbec všechen pohyb. d) Život.
Nantal sám od sebe, tvrdí. Avšak žití samo od
sebe je nemožué, to dokázal pokusy Pastour, Kdo
tordí, že život spadl z jiných světu (Helmholz,
Arrhenius), přešine jen otázku jinam, ale neřeší
ji. Také si není možno mysliti, jak by mohly ob
atáti organismy v takovém horku, jaké bylo na
počátku rozvoje. Pak vyvrací spisovatel pantheiamus
a semipanthejsemus, které masejí proti zásadě pů
vodu jako prve ustanoviti potenciálnost. Výsledek
této kritiky jest, že jest jedině možný thelsmus
s dogmatem o stvoření.“

Rozmary lidské nčenosti.
Jest přímo komické, jak po tolika atoletich

různí nedonkové chtějí nynější katolíky ponižovat
stálým přemíláním hlavně dvou jmen: Gallileibo
a Giordana Bruna. Na které schůzi uvidíš několik
18letých rudých „učenců“, hned můžvé být při
praven, že ti do očí veypon ta dvě jména.

Naže — podívejme se na cesty lidské mou
drosti trochu blíž. Když katolický kanovník Ko
pernik začal hlásati, že se zomé točí kolem slunce,
nazval ho velemoudrý Luther bláznom. — Proti
kalendáři, bystře oprarenámu papežem Řehořem
XIII, pořádánypověrečné štvanice od lutherského
duchovenstva, které bylo prý „osvícené“ — Uče
neo Pytbegoras jiš r. 560 před Kristem posnal,
Žese země otáčí, alo pozdější ještě slavnéjší něsnoi

čuno a Archimedes fčaný olomaen, Pebesíezenou Pythagorem. |omasus na

čese nikdytolik nenasmál,jl jl úyšelmlu
n o otáčení soměkoule a vytý Pythagorori|rsost.



Proti učenému hvězdáři dánskéma Tychonu
-de Brahe uspořádali jeho pověreční krajané pro
testantští takovou Štvanici, že pozbyl přízně dvor
ské a byl nucen uchýliti se na dvůr katolického
panovníka Rudolfa II. do Praby, kde také zemřel.

. Mladý katolický bohoslovec Bartolomeo de
Gueman začal luštiti vzduchoplavbu pomocí balonu
s rozehřátým vzduchem. Skutečně Gusman před
královským dvorem v Lissaboně se vznesl s balo
nem do výše. Ačkoli však ui získal velikou přízeň
královakéhodvora, mosil prcboouti před jinými—
ij vzdělanými lidmi, kteří ho počali pokládati za
čarodějníka.

Roku 1806 vydal snamenitý přírodopisec
Mercier dílo, v němž dokazuje, že nikdy tomu ne
může věřiti, že by 8e země otáčela jako kapoun
Da rožni.

Harveyovo znamenité popsání oběhu lidské
krve bylo potupeno od samých učených kollegů
objevitelových.

Když slavný Newton objevil spektrální tbeorii
o barvách, prudce proti tomu útočili současní u
čenci jako proti „nesmyslům.“ Mezi oejurputaěj
šími nepřáteli tvho objevu byl — sám věblaený
básník Goethe.

Když Lavoisier objevil, že atmosférický vzduch
skládá se ze dvou plynů, nastalo mezi učenci pravé
pobouření. Slavný chemik Baumě obhajoval proti
Lavoisierovi starou nauku o čtyrech živlech. A milý
Lavoisier zase sám nechtěl věřiti, že by meteory
padaly 8 nebe. Galvani po svém objevu elektri
ckého prouda stržil jenom výsměch. — Když se
jednalo v Londýně o to, aby byla nejslavnějšíma

adateli v oboru thermodynamiky fysiku Jonlovi
zasazena pamětní deska, opřeli se proti tomu všichni
členové učené apolečnosti;prý tbermodynamikaje
hračkou proděti.— Pověrečnostdosáhlav Čechách
nejvyššího stupně právě za éry protestantské, až
našinec žasnv, Čemu všemu i vzdělaní evangelíci
věřili (jako Pavel Skála ze Zhoře, Mikuláš Dači
cký, Komenský).

Když zásluhou Jesvitů přinesen byl do Evropy
cbinio, i vzdělaní protestanté projevovali veliký
odpar k „jezuvitskému prášku.“

Vídeňský gynekolog dr. Semmlweis pro svoje
objevy o horečce šestinedělek zakasil výsměchu ji
ných odborníků. Teprve objevy Listerovy a bakte
riologické pokusy dokázaly, že Semmlweigovy ná
zory o nakažlivosti takové horečky jsou správny.

Teď se u samých geologů pronášejí zcela
různé domněnky o původu a podstatě zemětřesení,
takže za nějaký čas jiní učenci budou se útrpně
smáti, jakým fantastickým domněnkám odborníci
nynější věřili.—Nedávno proběhla novinami správa,
jak na všech podrobnějších mapách světových jest
vykreslen ostrov, který vůbec neexistuje. Taková
věc byla možna ještě ve století páry, kdy lehce
může parník učence zavézti do všech dílů světa!

V kostyma nejvýš komickém věda se uká
zala, když po výbochu sopky na San Martinigae
tři učené společnosti z různých dílů světa proro
kovaly postupně další osudy sopky, jimž se fakti
cké události přímo vysmály.

Teď už jest věru šosáctvím pořád vytýkati
katolictvu Gallileiho a Bruna. Předsudky, nepocho
pení vládly a vládnou u společností všech —jsou
domovem i u velikých učenců, kteří se přesvěd
čením svým k žádné církvi nehlásí. A jestliže by
chtěl někdo příčina takových omylů svalovati na
náboženské vyznání cbybujících, pak by musil
v přední řadě pokárati protestantismus, který na
plnil evangelíky pověrami nejhroznějšími a který
dlouho bouževnatě potíral vědecké výzkumy kato
liků. Dějiny vědy vůbec. jsou též dějinami lidských
omylů. Nevzdávají Be na př. sami soc. demokraté
právě těch názorů Marxových, které dříve poklá
dali za zázračný lék, schystaný Kneomylnému od
stranění sociálních neduhův ? Cesty lidské vědy jsou
velice klikaté.

Žáložna v Hradel Králové
úrokujevklady 4?/,až 4:/,*/,dle výpovědi.

Veškeré půjčky sa nejvýhodnějších podimínek.

Hospodářská hlídka,
Český odbor rady zemědělské pro

království České konal dne 14. červencet. r.
výborovou schůzi, v níž vedle jiného povoleny 27
žadatelům subvence na vzorná bnojiště v celkovém
obnosu 6000 K. Na jedno hnojiště udělena byla
podpora 120 až 220 K. Bylo by jistě zajímavo
zvěděti, kolika menším zemědělcům byla udělena
tato subvence. Zámožnějším rolníkům takové pod
pory nemají býti udělovány. Pro obor aubvencína
hospodářské stroje povolena na rok 1909 státní a
zemská dotace po 15.000 K, celkem 80.000 K.
Žádostí o subvence tyto došlo celkem 679, z nichž
přísnivé vyřízeno bylo 428, ostatní zamítnuty baď
2 tobo důvodu, že žadatel obdržel eubvenci loni,
mebo že žádáno bylo o subvenci na stroj, který
se nesubveneuje atd. Ve schůzi této poukásáno

též na výnosnost pěstování vrby košíkářské a na
zanedbávání tohoto odvětví hospodářského a navr
ženo, aby český odbor rady zemědělské podporo
val zakládání vzorných prutníků dle zásad výbo
rem podrobně ustanovených. Žádosti o subvence
dlužno doložiti průkazemo vlastnictví nebo najmutí
pozemku, rospočtem výloh, jakož i prohlášením o
splační podmínek právě uvedených. Lhůta k jich
podání stanoví 8e do konce června roku předcbo
zíbo, jen pro r. 1910 stanoví se do konce srpna
t. r. — Rozpočet subvenční vykazuje pro r. 1910
celkovou potřebu 1,671.034 kor. 89h. Oproti roku
letošnímu jeví se zvýšení potřeby o 371.456:89 K.
Zcelkové této potřeby připadá na akci družstevní
283.050 K, na soustavnou akci, nesoucí se k zve
lebení chovu skotu, dle návrhu reorganisačního
581.812 K, na drobné zvířectvo 23400 K, mlé
kařetví 15.000 K, na akci k zvelebení vepřového
bravu 129.000 K, na zalesňování 54697 K. oa
pěstování rostlin 57 458 K. na h spodářaké stroje
40.000 K, na Inářství 62.750 K, ovocnictví 70.000
K, na zřísení ústava pro zkoušení hospodářských
strojů a motorů 60.000, na pokračovací kursy bo

ppodářské 29000 K, na kočovné vyučování 46.000orun.
Hnojení zeleniny močůvkom| Má-li

se dobfe a rychle vyvinouti zelenina, jest řádné
pohnojení močůvkou velmi prospěšné. Hnojení
samo, jelikož bnojivo přijíti má k Bamým koře
nům, musí se státi tím způsobem, že se do země
vrazí celý rýč neb lopata mezi dvě rostliny, vi
kláním utvoří se nahoře otvor jako ruka široký,
a zředěná mocůvka se vleje do země © Otvor se
neuzavře, nýbrž nechá se otevřený, tak že hnojení
může se několikráte opakovati. Při rapních dru
zích zelí, karfiolau, brakve, mosíse pohoojení státi
dříve, buď ale před, nebo v době tvoření se hlá
vek, co možná za vlbkébo počasí, neboť tebdy
močůvka nejvydataěji účinkuje.

Nadmutí hověsího dobytka. Velice
jednoduchý, prostý a levný prostředek proti nad
matí dobytka jest vápenné mléko, věc, kterou mů
žeme míti vždy po ruce. Po požití tohoto zmírní
se obsah kyseliny uhličité v žaludku a zvířeti se
vkrátké době značně ulehčí. Tam, kde často nebo
pravidelné nadýmání nastává, odp.roučí se navíti
do jetele něco kmínu atím se, jak známo, přede
jde této nemoci. — Domácím prostředkem je také
česnek. Dvě až tři hlavičky česneku jemně ga roz
krájejí, svaří v jedaom litru mléka a v uzavřené
nádobě se nechají kvasiti. Čím starší tato tekutina,
tím více účinkuje. Čtvrt až půl litru vždy po čtvrt
hodině dávejme užíti nemocnému zvířeti. Také
čňupavý tabák v dávce za 5 hal. v uzavřeném
kornoutko dává se dobytčeti a Často již i tento
prostředek odstranil zlo nadmutí. Následuje říhání
a nadmutí brzy přejde.

Vzácné ovoce ua stromech a keřích zí
akáme, když včaa plody protrháme. Slabší, zakr
nělé, chorobami oúapadené plody se odstraní a
nechá jen ovoce bezvadné v počtu přiměřeném.
Neboť aikoliv počet plodů, nýbrž velikost a jakost
jejich rozhoduje o ceně sklizně. Proříděním plodů
se také zajistí úroda v příštím roce.

Nová jahodiště zakládámev srpnu. Zá
hon důkladně vyhnojenýa řádně zkypřený hladce
se uhrabe a sazenice jahodníka — výhonky z trsů
starých na vzdálenost 40—45 cm vysazujeme, za
sucha zaléváme a na zima drobným hnojem setle
ným pokryjeme. Déle než tři léta jahodiště se
nemá zachovat.

Povázku mlčí siroík draseloatý. Na prá
šek roztlačeným sirníkem draselnatým posypeme
povázku za vlbkého počasí klídného. Povázka za
několik hodin zčerná a za 24 hodin je úplaě zni
čena. Pakli ji posypeme před nasazením semene,
zmizí úplně. Zčeraslá povázka ge vybrabeaapálí.
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Školský obzor.
Souhlas z úst nepřátelských. Volnýmy

alitel vídeňský, universitní professor dr. Jodl na
slavnostní schůzi pražeké „Freie Schule“ prohlásil:
„Klášterní školy, jež dávno již nelse zváti bašta
mi nevědomosti, poskytují vše, co dávají školy
obecné a státní. A mají zpravidla také tu před
nost, že jsou levaéjší, že mají jednotný nčitelský
sbor, který se daleko méně třese před školním
inspektorem nežli světské, že pěstují sport“ atd.
— Ovšem kláštery byly baštou věd a umění, dre
Jodle, už dříve. Palacký vzdává velikou pochvala
jiš kláašterům středověkým.

Dr. Jodl prohlásil dále: „Bylo chybou libe
ráloího školního zákonodárství, že intellektuální
(rozamovou) stránka svého úkola příliš, ba skoro
výhradně zdůrazhovalo. Důležitějším nežli rosší
ření učebné látky jest její duševní proniknotí.“
Tim výrokem se staví dr. Jodl na obranu zásady
„tmářské“ církve. Též řekl, že „náboženství jako
nálada šivota nemůže býti žádným jiným předrě
tem nabraženo.“ Bylo asi divno kolem ardce mla
dým orlízům, jichž „učená“ práce výhradně záleží
vpotírání náboženského přesvědčení. Taková slova
si jistě nepřáli slyšeti ti lidé, kteří se těšili, jak
dr. Jodl církvi zatopí.

Klerikalismus jen u katolictva? Okre:.
škol. rada v Brandýse n. L. vypsala kunkura na
místo ačitelky, v němž čtem9: „Při obsazování
místa přihlížeti se bude dle nařízení c. k. zemské
školní rady ze du* 21. března 1908 č. 25.192
předem k žadatelkám, které prokáží způsobilost
k vyučování náboženství evaogelickéma reformo
vanému, po případě za stejných okolností „bude
dána přednost žadatelkám náboženského vyz nání
evangelického reformovaného.“ To jest přece něco
zvláštního! Vždyť přece zákonem Be stanoví, že
pouze správce školy má býti téhož vyznání, ku
kterómu náleží většina žactva. A redakce „Čes.
Učitele“, která za peníze konkurs ten otiskla, ani
nemuká proti tomu vnášení koafessijaosti do obecné
školy v Kostelci n. L., ačsoli tam věsch evanga
lických dětí jest pouse 26. Nadto by mobl libíšský
evang. farář Fleischer zcela dobře do té školy
dojížděti. Jak by zablaholily polnice pokrokářské
břímavým protestem, kdyby podobným způsobem
byl protežován katolík do Školy, v níž by byla
valná většina dětí evaogelických!

Národní školství v Rakousku. Vydání
všech zemí na národní školy obnáší 99,656.607 K.
Tuto sumu dlažno zvýšiti o 20 millionů, když se
k nim připočtou osobní učitelské přídavky. VČe
chách vydává se na národní školství 61,726.209 K,
va Moravě přes 18 mill., ve Slezsku 3,739.437 K.
Skoro 107 ze 121 mill., které stojí v celku ná
rodní školství v Rakousku, připadá na učitelský
personál. Na učitele platí se v Čechách 46,445 344
K, na Moravě 16,240.000 K, ve Slezsku 3,288.479
K. Na jednotlivého obyvatele připadá ze sumy,
věnované na obecné školství v Čechách 7-13K,
na Moravě 6:45 K, ve Slezska 457 K. Nejméně
připadá na jednu hlava v Dalmácii (136 K), nej
vice, kromě Vídně (776), v Čechách Učitelů je
v celém Rakousku 69655. V Čechách jest jich
283.510, na Moravě 8951, ve Slezeku 1559. Jedna
učitelská síla připadá v Čechách na 378 obyvatel,
na Moravě ne 286, v Dol. Rakousích na 295, ve
Voraribergu na 309, v Salzburku oa 310, v Ty
rolsků na 342, v Korutanech na 853, v Horních
Rakousích as4l4, ve Štyrsku na 445, ve Slezsku
na 462, v Gorici a išce na 493, v Terstě na
548, v Bukovině na 678, vHaliči na 644, v Kraů
sku na 685, v Istrii na 831, v Dalmácii na 863.



Doporučujeme

takbílůjako prádlo,jemuž
přídando vyvářky

s SAPODNIT s
svůní fialkovou.od firmy
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Jan Horák,?soukenník| *
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku.

Velojemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

KGS 683 665 X B6DX86 X

(non,
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec"Králové.
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Jen umělecky pracované

SOCHY *;%*i ostatní

levně provádí ——
zařízení chrámové

absolrent c. k. odborné školy sochař. a řezbář.

RORONIL BEK V HOŘE KUTNÉ

n
Ledničky

patentní, s nedostišnou isolací a
výtečnou ventilaci,

franko na každou stanici za K 50-—
dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV. okuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

P
OXXXX

Služební výkaz
jako přílohe k žádosti o kytakvemálky

(dleOrd. listuč. 8.,str. 83
dostati lse 1kus za 3bal. —5Okusů

sal1K
v biskupské knihtiskárně

v Hradei Králové.

ůM»%

C. k. mistodržiteletvím konoessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G, JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

Yáren atd.

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

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné 5 K.

ů Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
KOOOOOOOCX

Program
strany katolického

lidu v Čechách
8%o 2 listech dostati lze za 5 h

v Biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Penslonál ÚŠAŮNEK
v České Skalici.

Obsahoje německou osmitřídní školu
8 právem veřejnosti.

Chovanky mohou se též vzdělati v ja
zyce českém, francouzském a anglickém;
mimo to cvičiti se mohou v malbě,
v budbě, učiti se vésti domácnost a vše
Jikým ženským pracím, i vaření, žehlení

a přípravě prádla.
Ustav má krásnou polohu a vyhovuje

všem požadavkům.
Městění plat jest nejvýš mírný.

Za hudba platí ae zvlášť.
Školní rok počíná 16. září b. r.

Představená.
ESPSESCSESE3E aj"

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním

XXXXXXXXXXXAIAODOOOOOOOOC

le

rečiti veškeré kostelní nádoby a
način: a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní inteaci. a
v ohni ulatí a stříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bes záveznosti koupě.
Vše 06 posíld posvěcend. Prdes ruční,

Sbladvoškorýchslatých a síříbrných klenohl, jako:
madenek, křížků, ýmků, náramků atd. 2:

protony, jídelní náčiní zestříbra pravého
i čínského vždy na skladě.

Staré slete, stříbro adrahobomybupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paslř a olselour

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

[LTN
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
5 (protokolovaná tirma) :

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
S (bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Výprachtielch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.

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

Baf d AnO40nn0. B4000 K8 6-0! nd OudadKÍ

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostníků, jakož i veškeré zprávy soukromé

BW"provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

Vsi úvěrníspolečnost,zapsané společenstvo a ručením obmezeným
w Hradoi Králové,
:: (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
za 49 až 5%

úrok a to dle výpovědi.

SY“ Složní lístky na požádání zdarma. UW

Uhlí nejlepšíjakosti

* cho) A (Un) (u) P (cVVN«Ge Ga ORI6AG, 6

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému dacho
venetvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nalo
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros shotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mbpoho pochvalných uznání po race a bronsová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "By

v v p, ; . mM jm | Da
NS 7 Nsx ů JDOVER
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z:Machar :
a křesťanství.

JEL
Pod tímto titulem vyšle brožura jako

7. číslo „Čas. Úvah“. Knížka ta stručně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, násiloickým pobanatvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvahy čteme zajímavé do
klady o literární poctivosti, snášelivosti

-a ušlechtilosti „syna Heliova“.
Brožura bodí se právě nyní k hro

madnéma šíření, aby 86 nejširší vrstvy
lidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářekávýprava protidokázaným pravdám.
Cena 32 stránkové brožury pouze 8 hal.
Při hromadných objednávkách +ětší slovy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace„Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

E u3
První český katolický závod ve Yldni,

František Ruber
Dflna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.
Vídeň,

VII o., Kaiser
strasse 5., vedle La
zaritskébo chrámu

Páně.
Na ukásku zasílá

se vše franco.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

prvnífa nojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,

bronsa a jiných kovů,odnějjednoduššího do nejskvostněj
žího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a důkladně

uhotovuje ne v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsen Jeho
Biskupskou Milestí rovido
vány.

Mešní nádoby jem v ohmi
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
ntelních ne rycile, řádně a
levně vyřizují,

Vše zasílám jen posvěcené.

Vo rozpočty, i
neue kĚbí skukákkufraako

A te zašlou.
Chudělm kostelem možnosplácetbes přirážek.PRD“Staodpornéeníačestnýchuznáníporuce.“j

Prosím velodůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
6 důvěrazávodu o áetan.pokE bt6:

KK ŘRÁŘÁŘÁARÍŘÁ

Litanii
knejsv. Srdci Páně

s notami
nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů5 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Zásvětná modlitba Fxi*100 kusů
sa 80 h (místo za K 1-20)

Biskupská knihtiskárná
w Hradci Králové.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA—I.,

ul. čís. 29nové blíže Ma

60 roků Da
městí pod loubím) dopo

ručuje se

E LYLTLLÝILA
PůMALA

sice i se šeleznými
rámy, sítěmi, osazením.

Veákeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatné, beze
vší závaznost! ku definitivní objednávce.

ORP“Noesčetnáveřejná i písemná pochvalná uznání, “jišj
Založeno roku 1834.

Ae

P00000000000000000000000
Do Hradce Králové a okolí.
Dovoluji si velectěným pp. zákazníkům ozná

miti, že 8vuji

prádelnu žehlímmu
přesídlila jsem

de Jiřikovytř.č. 236 proti c.k. četnickéstanici.
Děkojíc za velikou přízeň, která mi dosud

byla prokuzována, prosím, aby vzácné sympatie
mému přesídlenému závodu i nadále v mífe ne
stenčené byly zacbovány.

V bluboké úctě

Anna Třasáková,
majitelka prádelny a žehlírny,.

O000000000000000090000000

Ku všem přiložitostem

praktické dárky
—Ť za radio lorné vozyzad G

T V.Šole,
zlatník a stříbrník,

přísožný
soudní snalec a odhadce

v Hradei Králové.
Volbý

hodin všeho druhu. “Prodejcezárukou.

Nekupujte
jiný kalendář na r. (910

velký lidový kalendář „Venkovan
Cena1 K

a kapesní kalendář „Yenkovan
cena 50 haléřů. kteréž obu letos v září
vydá vlastním nákladem »Sdružení českých
katolických zemědělců v král. Ceském«
v Praze a soublasua podpory»Hospodářského
Sdružení českých křesťanských zemědělců«
a »Sdružení venkovské mládeže v Čechách«.

Lidový kalendář »VENKOVAN« bude
objemný, s řadou obrázků a povídek od
nejlepších Č.ských spisovatelů a roloíků, prak
tickými pokyny pro domácnost, hospodářatví a j.
Svým obsahem, velikostí a úpravou daleko

ředčí loňské vydání. Rovněžobálkakalendáře
ude umělecky barvotiskem, krásné a vkusně vy=

provena. — Jeden tucet (12 výtisků) účtujeme za
8 keroo. Menší počet než půl tactau účtujeme
1 exemplář po 1 K.

Kapesní kalendář »VENKOVAN« pak
zejména bude přizpůsoben pro mládež venkov
skou, aby i ona měla v rukou knihu, z níž za
laciný peníz praktické poučení by čerpala. I pro
dospělé tude knížkou vepostrádatelnou ©Jeden
tucet kapesního kalezdaře „VENKOVANA“ účtu
jeme za 4 koruny. Menší počet než půl tuctu
účtujeme 1 výtisk po 50 bal.

Kalendáře naše avým obsahem, svou lácí a
praktičoostípředčí letos všechny kalendáře.
Již ode dneška si um.ňte: Nekvupím si oa rok
1910 jiný kalendář, než velký lidový kalendář
„VENKOVAN“ a kapesní kalendář „VENKOVANS.
— Objednávky již dnes prijímá „Sakretariat Sdru
žecí českých katol. zemědelců“, Praba-IÍ, Opa
tovická ul. č. 10. — Z jednotlivých obcí objed
návejte hromaduě.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora C. U., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v JIL.oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

Cena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
109/, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Nikdy nechybíte,
optáte-li ae na několika místech,

srovnáte-li ceny a jakost,
když si zařizujete byt, chystáte výbavu neb i když
kupujete jednotlivý kus

nábytku číZobarce
záclon a čehokoliv, co ku sařízení bytu přísluší.

Dopište ještě dnes
o vaše uejnovější ilustrované cenníky 8 pou
čením, jak byty zařisovati, nákresy a rozpočty,
a přesvědčíte se, že 7

budete překvapeni,
jak veliké výbody při nákupu Vám může poskyt

AD. NOVOTNÝ
AKSPOL.

mmm továrna na nábytek s kobercommm

v Týništi n. Orlicí.
Vlastní výroba dětských kočárků,
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Demonstrace proti hladu.
Potraviny se zdražojí neustále, číměovšem

trpí nejvíce drobní iidé, mezi nimi zvláště děl
nici. Tu jest povinností vůdců lidu vyložiti
zcela jasně hlavní příčiny zdražování. Dobré
osvětlení svízelné sitnace má rozhodně plod
nější výsledek, než štvaní otiskovaných proti
utiskovavým, než podnícení děloictva proti rol
úíkám, mezi nimiž přece jest tak obrovská
část lidí sedřených, kteří z výtěžku své práce
sotva rodinu oživí.

„Právo lida“ dne 18. t. m. napsalo: „Hlad
půjde dnešního doo pražskými ulicemi.“Vytýká,
proč byla skonfiskována soc. dem. brožora:
„Válka hlada“. Píše dále: „Denunciací a vy
sváním k sorovostem na soc. demokratech pra
covali v roce hladu 1909 národní soc. proti
drabotě.“ Jinde zas: „Krajní napjetí :.exi hla
dovícími.. . Agrárníci jsou vinni veškerou (Il)
drahotou. Pro svá hovada a svá prasata pra
cují a pro nikoho jiného. — Agrárníci prace
vali oa říšské radě jen pro sobecké zájmy.
Jsou to vydřiduchové, kteří spáchali lotrovatví.
— Chrap:unstvf agrárníků poškodilo hrozně

růmyslové a obchodní stavy. — Agrárníci
jsou syslové národa“.

Taks podobněrozsóval radý tisk proti agrár
víkům zášť, kterou puk nesoudné radé davy
přenášejí na rolnictvo vůbec. A tek zmámený
lid vidí u dělnictva jen veliký blad, hrozný
hlad, bída největší, a rolníky Šmahem pokládá
za dobře situované vyděrače. Který soc. de
mokratický řečolk řekl spravedlivě, že by zdra
žování nejvýš jenom skrovné vázlo bez ob
strukce agrární? Který radý vůdce vyložil, že
z ob-trakce má roloictvo prospěch, který sotva
stojí za řeč? Kdo vyložil socislistům, že by i
za dalšího sněmování volemocné židovské borsy
ždímaly kapsy dě.nické dále a že by rovněž
tak dále lichvařily s výrobky rolnickými? Vždyť
přece projednání zmocňovacího zákona a návrha
Da zrušení cel rakouskou sněmovnou nevstou=
pilo by v platnost dřív, pokud by odhlasování to
neschválil uherský sněm, který — se sejde až
na podzim. :

Soc. demokraté ovítali vhodnou záminka
k agitaci pro svoji stranu; na schůzích se to
křičí proti bídě pohodlaě s velikou rázností.

FEUILLETON
Na nešťastné planetě.

Lamač Poldík Zatočilů neměl nikdy velkého
štěstí. Ovšem při muzikách ještě dovedly mu zjed
nati respekt jeho mocné dlaně, které osvědčovaly
sílu medvědí. Ale lásky zažil pro svoji nevzbled
nou podobu ubohý Poldík tolik málo! Sedě před
chalupou, přemýšlel při mohutném bafání, jak se
chtěl před patnácti lety ženiti. Tenkrát by to bylo
ještě šlo. Přece by si ho byla některá vzala. Hez=
kým holkám stejné mnoho nevěřil a proto zašel
si kstarému dobrému příteli svého otce Klepalovi
doLibovic s prosbou, aby mu dal za ženu 3$letou
nevlastní dceru Málku.

»Safiente, Poldíčku«, škrábal se za uchem
dobrácký steřec, správě proto, že té mém tolik
rád, musím ti tvůj úmysl rozmluvit. Já sám bych
se té furie zbavil s největší radostí. Kdo by mi
od toho jejího nekřesťanského jazyka pomohl, byl
by mi největším dobrodincem. Ani nevíš, co sní
skusím! Je pořád nevrlejší a jedovatější. Ale —
hochu — syna svého nejmilejšího přítele tou bu
bou potrestati nemohu — ne — to bycb spáchal
na tobě velký břích. Radši budu trpět dál.«

Co měl Poldík dělat po takovém moudrém
a důkladném zrazování? To by byl pěkný man
želskýráj! Za půl roku šel se radit s Klapalem,
kterou jinou starší osobu by měl učiniti panovnicí
srdce svého.

»Poldíčku, nejlepší hospodyní by byla Manča
Vránová. Ostře zubem sekat dovede taky. To víš
— šenské. Ale jináč dobračka, spořivá, není to
větroplech.«

»Jen aby blavné byla věrná«, posnamenal
Poldik a počal kliketou cestou zkoumati váli 3óleté

V parlamentě, kde by zdravý a jednotný pro
test byl pro židovské kapitalisty hrozivější,
jsou již soc. demokraté mírnější, protoža musí
dbáti toho, aby nezarmontili Adlerovy bohaté
pokrevence.

Jak patrno již z předešlého článka, na
prosto neschvalajeme sgrární obstrukce. Tím
méně nám napadá omývati chyby agrárníků
při pomyšlení, že po všem práskání radého
karabáče agrárníci při volbách půjdou zase
proti nám sesoc. demokraty. Leč zde se jedná
o povšechné zájmy národohospodářské. A že
si počínali rudí vůdcové demag gioky, že z bídy
lidské si ačinili propaganda pro Svoje stranu
nické cíle, vysvítá z maohých dokamentů.

Na táboře lidu na Havlíčkově náměstí
v Praze přijata resolace, jež ostře míří proti
agrárníkům, ale proti lichvářským kartelářům,
barsiánům a jiným kšeftařským zprostředko
vatelům důrazně neprotestoje. Na jiných schů
zích bylo podobně. Věra byla to tedy kuráž
zaječí, která honí atíkajícího. Nejvýznamnější
neomaleností bylo, že při tak důležité akci
sypal se příval slov i na „klerikály“, jako by

millionářů.
A pořád řeči o „hladovících“. Jsou ovšem

tací lidé dosad. Ale nejméně jích je mesi Štváči,
kteří nejvíce křičí. Vizme, jak rozamějí soci
alisté řešent té veliké bídy) V Náchodě dne
18. t. m. schystali soc. demokraté tábor lida
proti zdražování potravin. Když týž byl c. k.
okr. bejtmanstvím zakázán, ta 86 shromáždili
demonstranti před kostel, v němž právě novo
svěcenec sloažil primiční mši sv. Tam ztropili
takový protikatolický randal, nadávali novc
knězi tak „ušlechtile“, až bylo 5 demvostrantů
zatčeno. Jistě to řádění ztropili „z velikého
hlada“. Vědyť hned odpoledne měli v blízké
České Skalici koncert, při němž hodovali jako
baržonvé. Proč jen strana, která má v majetku
palác, v čase „všeobecného hlada“ ždímá dále
z kapes rudých poddaných veliké příspěvky
vězeňské, stávkové, sgitační, tiskové?

Přirovnejte k toma rudéma křiku o blada
výlet 2000 soc. demokratů s ženami a dětmi
do Čimického báje, kde za hlučné hudby utra
tilo se peněz jako třísek. Zpátky se k hudbě
zpívalo, až se Holešovice rozlehaly. Nikdo ne

dělnice. Ale narazil zle, když se rozhlásilo, kdo
se o Manču uchází. Holka zakusila různých vtipů,
tek že ve zlosti ohražovala se proti té partii co
nejrozhodněji,

Poldík zuřil hněvem, když se dověděl, jak
jeho podobu posekel Mančin bbitý jazyk. Ona si
dovolí křičeti takovou sprostotu, Že si nevezme
člověka s poďobaným obličejem, který vyhlíží jako
hrnec od sýra; zlolajná Manča se osměluje tvrdit,
že má Poldik bradu jako zouvák, víčka oční čer
vená, až vypadají jako národní vyšívání, že má
tuří hlas a ruce jako lopary! Poldíkovy ruce jen
se chvěly lečnou chutí po pomstě.

Ale když první návaly bnévu přešly, Poldík
mávl širokou dlaní a následující dny zase klidně
si obstarával mládeneckou domácnost. Vařil si ve
svém baráku krupici, brambory, sypal kmín do
kyselé polévky, ztvrdlé kousky chleba měkčil vhr
níčku s čerstvou vodou, přešíval si vestu na če
pici, ze staré čepice kožené stínítko přiklepl jako
příštipek oa děravou botu, pral si v noci hrubou
košili u potoka, stiíhal si vlasy po paměti a vousy
nad kádí s vodou. Jednou ulovil v lese mladou
veverku, stáhl ji, uvařil. Maso však mu bylo příliš
tvrdé a tak začal smažit, jak uměl. Ale i ta sama
ženice byla tak bídná, že strčil zmordovaného hlo=
davce do komína a čekal celý týden, až se mu
vyudí. Nu — a naposledy maso musil zahodit.
Dostal jednou také laskominy na pivaí polévku.
Hostinský mu dal džbén slevků a Poldík zavářel
s kmínem, octem, zemčaty a moukou. Zamíchal,
ale uš po dvou lžicích se otřásl. Nechtěl však tu
bělavou tekutinu jen tek s okna vylít. Myslil, že
udělá sousedce radost; vlil zžíravinu do džbánu.
oTuhle, kmotra, přináším nějaké pomyje pro vaši
kozu.« Koza jskost polévky prostudovala napřed
čicbem, pek si lísla, ale už prskla arohatou blavu
odvrátila.

Inserty u očítají levně. ,
Obnovayekásív pdlek v poledne. | Ročník XV.

může takovoa zábavu děloictva zazlívati. Ale
proč při tom veselí najednoa nastrkávati si
maska bladoviících? ataje se snad nynější
velká drahota od uzavření říšského sněmu?

Zkrátka radým křikem, pespravedlivým
líčením bospodářské situace a Štvaním proti
venkovu se chudým lídem neprospěje; zvláště
ne nyní, kdy lidé již dovedoo o rudých frázích
s .mostatuěji ovažovati, Před domy bohatých
židovských baorsiánů soc. demokraté demon
strace neprovádějí. Za to však měli hodně ku
ráže proti chudý, adřeným selkám, když tytéž
prodávaly máslo a vejce na trzích za vyšší
obaosy. Pácháno proti nim vyložené násilí.
Nechť náš venkov a zvláště drobní lidé dobře
si zapamatují dvojí loket, dvojí tvář soc. de
mokratů! K odstranění drahoty nutno praco
vati nejúčinněji v parlamentě. Uvidíme, co tam
soc. demokraté svedou.

Barbarské řádění pokrokářských
násilníků proti katollctvu.
Víme ož ovšem dávno, k čemu slouží po

krokářským lišákům lesklé humanistické fráse,
určování nových „mravnostních hledisek“, 8a
molibé ukazování „vyšších kultarních obzorů.“
— Všecka ta zdánlivě pěkná hesla json rafi
novaně sešitým hbávem,kterým chtějí protika
toličtí fanatikové zastříti svůj hlavnícíl, jádro
celého svého tažení — totiž zuásilnění ka
tolictva.

Farizejským | lišákům padá Šškraboška
s tváří právě v takových okamžicích, kdy by
měli nejlepší přílešitost dokásati, še jejích hesla
nejsou planými slovy, vypočtenými na podvádění
veřejnosti.

Zaznamenali jsme, jak zběsile řádilo děl
nické i intelligentní pokrokářstvo proti migsio
nářům a faře v Žďáře; řvoucí tlupa zapovídala
kněžím v samém katolickém kostele kázati. A
těm © surovcům „bomanistický“ rozambrada
„Čas“ ještě dělal reklamu. Když měl býti
soudně potrestán fackář dr. Lhota, který zpo-
ličkoval a holí zbil kněze, ta „Osvěta lidu“ i
orgán „nčedníka Ježíšova“ „Čas“ činily se hor
livé, aby dr. Lhotu vysekaly a dobré jméno
ztýraného kněze očernily. Masaryk nazval ka—————>

ePoldíčku, vy byste se měl žsnit«, prála
kmotra, stěží zadržujíc smích.

»Lehko se vám to řekne, kmotra; ale kde já
kloudnou najdu Každá kouká na postament, na
krásu; "šecko se to fintí, málokterá chce hodně
dělat. A kdo ví? Možné, že by si některá sedla
do mého baráku jenom jako brdlička do teplého
bnízda, aby si každou chvíli vyletěla s nějakým
hezčím galánem si zacukrovat.«

A tak přetloukal stárnoucí mládenec život
jako sysel. Že mu krásy s lety nepřibývalo, keždý
pozná zbruchty. Když si zapomněl delší čas vlasy
a vousy ostříhat, vyhlížel chudák jako jeden z Pe
trovských. A přece na jeho dvéře zaťukal jednou
posel lásky. Stará kořenářka Pilková začala mu
pomalu vysvětlovat, jak takový staromládenecký
život je hotovým kriminélem a jak je to dobře,
má-li takový hodný člověk pořád u sebe věrnou
duši, které si může vždycky postěžovat, jež ho
řádně ošetří. »Co pak já tuhle stará bába z tobo
mém, že jsem zůstala pořád svobodná? ©Pravda,
dost se Ženiší hlásili, ale já jsem nedbala. Teď
jsem jako to posdal kvítečko ve sněhu. Milý Pol
díčku, já bych vám věděla o nevěstě, jakou byste
marně se svíčkou hledal! Hospodárné, tichá, pra=
covitá a může přinést do chalupy sedm čistých
desítek jako jarních lupínků.s

Poldík přestal kouřit, vyptéval se dál, To
uhbodlhned, že kořenářka jest vyslanou tlumočnicí..
Ale proč by mu nepřinesla štěstí?

+Ona ta KačkaKrehujcová není mladá, pravda;
je jí osmatřicet. Krásu taky do vínku nedostala.
Ale duši má ze zlata.«

A byla svatba blučná, veselá; Aalioctářka
Vovesná musila hráti před barákem až do půlnoci.



tolíky „černou bandon“, ale když titéž synové
českého národa byli popliváni a znásilnění od

pokrokářekých (rodých i těch učenějších) vrně a v Praze, ani proti tomu řádění neocekl.

„ A teď vizme

řádění pekrokářské kultury v Něm. Brodě.
Zde dokázáno, jak bonfy fanatisovaného

lidu pod lesklým štítem padělaného pokroka
páchají zvířecké barbarství.

Bylo ohlášeno, že dne 25. t. m. bude ka
tolická slavnost, spojená s průvodem.

Ovšem bylo lze čekati, že pokrokářští
kulturníci této slavnosti bodou klásti překážky.
Vzpomeňme jen, co se naštvala sama „Osvěta
lida“ nepoctivě proti katolictva toho kraje.
Nadto v pokrokářeko-agrárnických „MHlasech
z Posázaví“ bylo dne 8. dubna t. r. nveřejněno
štvavé provolání proti katolické vchůzi; v něm
mimo jiné se tvrdilo, že naše strana „lživými
řečmi ([1) o ohroženém náboženství hledí ro
zeštvati lid a vznésti rozkol i nesvár do našich
tichých dědin.“ Podepsány byly všecky neka
tolické politické organisace.

Kdo pozoroval na Německobrodsku, jak
tam dávno před sešikováním katolictva pustě
rozeštvávaly lid organisace protikatolické, jak
se tam surově katolictvu nadávalo, jak mu
bylo rváno náboženské přesvědčení, ztrnul nad
lží, podepsanou našimi protivoíky. Tak! Nábo
ženské přesvědčení tam při všech negrvalých
útccích prý obroženo nebylo!

A tak tehdy (12. dabna) místnost, v níž
se shromáždila katolická mládež, musilo stře
žiti proti poštvaným výtržníkům 9 četníků.

eč katolíci jako svobodní občané nechtěli
dále snášeti otrocká pouta, řekli si, že před
vztekem protivníků nebudou stále zalézati jako
syslové a připravili ce k veřejnému vystoupení.

Ovšem před 25. červencem nastal mezi
sbratřenými nepřáteli našimi veliký shon, vy
konány předběžné úrady, jak si vylíti zlobu na
katolickém Jidu, který přece fanatikům neubli
žoval. Docela ei „kulturaíci“ zašli na c. k.
hejtmanství pozeptat se, žda mají katolíci k
ochraně povolané četnictvo. Vyzkonmavše, že
katolíci o četnictvo nežádali, tím horlivěji se
připravili na „kolturní a svobodomyslný“ pro
jev. Přes to, že našinci dobře surovost protiv
víků znali, sbromažďovalo se « 1 hod. odpo
ledue k průvoda na 2000 statečných katolíků.

Ale v tom již rafinovaně promyšlený ma
névr našich nepřátel byl uváděn ve skutek.
Asi 600 osob nastavilo se do ulic, kudy se měl
katolický průvod bráti. U Havlíčkova domu
pokrokářské hlídky byly sestleny.

A když průvod k tomu doma došel, za
čalo řádění, na něž by se vyjeveně dívali sami
indiánští náčelníci. Hole ee zvedaly, řváno ua
bezbrannou mládež, pískáno, nadáváno a docela
i na katolíky pliváno, A mezi rozběsněným
zástupem borlivě se činili i ačeal pánové. Ra
finovaní fanatikové lučně čekali, kdy váš lid
Se zapornene a nějakou neproszřetelností vběbne
sokům do pasti Vždyť víme, jak proboaně
umějí ve své fantasii vyráběti pokrokářšti pre
vokatéři „klerikální náciloosti.“ Leč fanatikům
sklaplo. Našincí přijali výlevy mejmišší sprostoby
s důstojným klidem.A to rozvztekalo protika
tolické štváče nejvíc. Když se večer vracel ka
tolický průvod do města, zase rozestaveny
bifďkyk oSoonn]

Jak se líbil Poldíkovi nový život! Kačka
bospodatila dobře, práce jí šla rychle od ruky,
vařila líp než její muž. Čím víc Jamač pozoroval,
že draba jeho žena mezi všemi ženskými ve vsí
nejmíň krásy pobrsla, tím byl spokojenější. Aspoň
se mu nebude toulat za jinými. Není nad man
želskou věrnost!

Za šest neděl po sňatku v neděli Poldík spo
kojeně pobafoval před barákem. Kačka odešla s0
známením, že jde k tetě do Dražic a že se vrátí
až ráno. K večeru už se lamači po ženě stýskalo.
Vyšel si z dlouhé chvíle na blízký kopeček,

»A co, Poldíčku, proč dnes jako poustevník?
Vy si do Koulova zatančit nepůjdete?« ptal se
polní pěšinkou přicházející kmotr Jicba.

vÁle — co bych tam dělel? Já na takové
hlouposti teď nedržím. A jsem už ženatý.

snu — právě proto se ptém, Vždyť tam
vaše žena tančí jako blázen — a s mladými hochy.
Proč jste ji. tem pouštěl samotnou?

*Tak — takle zařval Poldík. +Já jsem si tu
slotu vzal právě proto, že je nejšerednější, aby
mi jen byla věrné. No — počkej, nevděčná hc
Joto, ty harfenice, šlejfiškol Teď poznáš Poldu.« —
A trepky rychle pleskaly po rychle se vzdajujících
patách. Co se dělo potom, když uviděl lamač, jak
se rozradostněný obličej ženy černá mezi tančí
cími, to těžko vylíčit. Tu nejlíp zvolat s básníkem:
»Utenáři, neptej se, to nenapíši, neb všecky řeči
by zde matny byly.«

Kéž Poldík Kačku dokonale napraví, aby se
zhostil trudného domnění, že jest opravdu zrozen
na nišťsstné planetě! .ŘE
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katolíkům pískáno, řváno „hanba“, plivalo se
na poctivé syny národa znovu. A když na ná
městí našinci začali sa zvuků hudby pěti ná
rodní hymnu, jako když do afrických lesů
střelí. Ječení, kňourání, štěkání, kokrhání ozý
valo se z tábora pokrokovců, tak že Jidé pře
kvapení tou kultorou aní nevěděli, stojí-li vedle
civilisovaných lidí či vedle zvěřince. Hnusná
vřava řádila dlouho, ačkoli katolíci nejmenší
neprozřetelnostt nedávali nového podpala
k svířecímu jekotu.

A když venkované usedali na svoje po
vosy, tu je obstnpovali zařivci s klacky v ru
kou a s kameny v kapsách. Kdyby našínci ne
byli rychle se vzdálili z „pohostianých“ míet,
bylo by došlo k strašnému krveprolití. Vyje
venci pronásledovali našince až za město.

Jeden taky—intelligent —městský řval

o pominntý: „Ten dobytek patří vyhnat nav. horu. Ať se tam modlil“ A odcházející pro
následování ještě daleko za městem. Na př. ku
tolíci z Čes. Bělé přepadeni ječivou tlopou,
v níž zjištění stoopenci strany agrární.

Teď jest otázka, co by nastalo, kdyby obrov
ský počet oasšínců začai spláceti brstce moder
ních barbarů stejnou mincí! Jako syslové by
talezli ti, kteří si troufají tolik jen proto, že
trpělivost a důstojné vystapování našinců dobře
snají. Všdyť přece sama „Osvěta lida“ 27. t.
m. praví: „Počet účastníků nás nijak nepře
kvapil, neboť že náš venkov pomala celý pro
padá (? ten až přece katolickým byl dávno)
boatí klerikálnímo, to víme a stále ns to
pookazajeme.“

Nuže tedy — kdo projevuje větší snáše
livost a vzdělanost? Obrovské zástupykato
lictva, které s důstojným klidem snášejí pli
vání bloučko nedospělých vyjevenců, či skrov
ný pokrokářeký kádr, který si troufá pácbati
takové zvířecí sarovosti na velikých davech
katolíků?

Leč všeho do času! Katolík nebude vyhá“
něti ďábla belzebubem; při huronskémtancine
přátel slinu s tváře setře a dá odpověďjmým,
důstojnějším, ale také účinnějším spůsobem. Pevná
katolická organisace uvědomělou prací zlomí
pouta pokrokářekých otrokářů a zastaví šířící
Be sveřepé barbarství, které jest vředem ná
rodního vývoje a jež by zavedlo kultaru
mongolskoo.

o
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všech ovropských janyků s donaškou do domu
v původních ojnách dodává rychle a správně

východočeské kaihkupoctví

B. E. Volmana
v Hradoi Hrálové.

(Založeno r. 1863).

Telefon č. 17. Nové jizdní řády.

Volné listy,
Filosofie pokrokářského učitelstva. V Žam

berce na ačitelské konferenci oznalí za patné
ditkám prohlásiti: „Véř jen, co můžeš roz
úmem pochopití.“ Nic nového, neboť toto heslo
opakoje se do nekonačaa a téhue se celou tak
zvanou racionalistickoau filosofií. Víme také,
jak se takové resolace dilají. Ve shromášdění
vystoapi jedinec, který své usobívé mínění
voatí ostatním, kteří musejí soahlasiti, aby
nebyli vykřičení za zpátečníky. Počátek všech
věcí moudrých i nemoadrých pochází obyčejně
od jedaotlivců, Čest a sláva prostředních nebo
podprůměrných lidi v tom sáleží, že dovedou
pásledovati příkladů, což není cstatně nic
zvláštního zejména o nás, kde pokrokářskou
filosofií jest všechno zpovrchněno " kde Ma
gurykovo símě hlásí se všude s rozbředlou
chlabivostí k mátožnému života. Aby kdo
mohl opakovat a paponškovat svou úlohu,
dlužno, aby ji napřed vyslechl. Naše, jeden
chytí jedno slovo v přeletu, drahý jiné slovo.
Tento podstatné, ojen jméno přídavné. A tek
sešívají se dohromady zbloudilé drobty. Ale
obyčejně ae stává, že kovsky frasí, přiložené
k 8088 svými okraji, nemívají žádného smyslu,
a běda — řácí toho nepozorují.

Vyhláška učitelské konference šsmbe
recké zasazena jest do rámu, jímš jest negace



náboženství, společná pokrokářům, socialistům
a volným myšlenkářům. Požadavek odstranění
„náboženství ze škol prohlásiti veřejně na kon
ferenci ještě se ostýchali, ač tuto jejich ne
rozhodnost odenzujeme. Jest přece známo,
kým pokrokářští učitelé jsou vlečení a kam
směřují, proto jest záhodno, aby mlovili všade
již otevřeně a přímo, čímž situace bude úplné
jasna. Proč na konferenci scbovávati za filoso
fickou floskuli to, co hlásáno jest v časopisech
otevřeně? Proč vystrkovati jenom hrot a za
mlčovati příčinu a oaůvodnění, proč byl na
sazen? Když slavnostně v učitelském časopice
bylo pověděno: „my jsme Boha v scbě již
porazili“, proč tyto vášně napovídati a nedo
pověděti v projeva, jenž jest programovým
výrazem pokrokářského učitelstva? Předpis
v Žamberka sestavený jest chybný filosoficky
i věcně. Filosofie prošla všechny výšky u
hloubky dacha lidského, nepřemýšlela ae o
sjevech tohoto světa do únavy, stanovila bned
to učení, hned zas ono, činila často až zoofslé

. pokusy, aby zprostředkovala co možno prav
divé poznání veškerenstva, ale na konec
vždycky jeví 8e jako orel pe zlomenými křídly,
a její výsledek vrcholí v tom, že jest hrozně
málo těch věcí, jež by rozam mohl poznávati
s oaprostou jistotou 8 ukojením. Žamberecký
filoscf ovšem stanovil svrchu uvedenou zá
sadu jako na výsost vědeckou, domoívaje ae,
že věda zaměstnává se jen tím, co rozum po
chopuje a že víra náleží jen v obor oáboženský.

Ale, že), masíme ho zarmoutiti tvrdíce,
že není úauky, v níž by se víra a věda ne
setkávaly a neměly potřebu jedna drahé, čímž
stává se, že vše na avěté, i věcí nejhmatavější,
jsou vydány v nebezpečenetví, státi se před
mětem pochybnosti či upírání pro ducha lid
ského.

Žamberečtí filosofové věří zajisté v tě
lesa, protože je vidí. Ale musíme jim říci
žalostnou novinu, že jich nikdy neviděli. Ne
boť ve skatečnosti, co viděli z toho, co jme
nují tělem? Jisté vlastnosti, rozměr, tíha,
barva, podobu, ale podstata, to co jest pod
tím, to neviděli. Jest potřebí jen zvýšiti teplotu
na určitý počet stupňů, a co sbude z těch
vlastností, z rozměru, tíhy, barvy, podoby?
Vše se mění, vše uniká jako mydlina, jež roz
plyne se ve vzduchu. Drželi se tedy pokrc
kářští filosofové v tomto ohledu jen zevnějška
a chytali ee ho, jakoby to bylo něco podstat
ného, alo třeba jen trochu změniti podmínky,
jen o několik stupňů zvýšiti horko — a vše
jest urváno, chemik zůstane v laboratoři sám.
Rosam podstaty těles nechápe, ale mgsí v ni
věřiti. Žamberečtí filosofové však nesmějí ode
dneška věřiti v tělesa dle ové zásady: „Věř
jen, co tvůj rozum chápe“.

Physiologové stadují zjevy života, popi
sají, orovnávají je, vidí, že jedno drabým se

čení srdce, uonstatují trávení, vyměšování a
podobné. Ale podstatu života neznají. Jedněm
jest jí organism, jiným krev, jiuí vyznávají, že
ničeho nevědí. Slovem, o podstatě života, co
jest život, neví se nic, rozam podstaty života
nechápe, oo v ni věří. Žamberečtí filosofové
však v život věřiti nesmějí dle avé zásady:
„Věř jen tomu, co tvůj rozum chápe.“

Uvedli jsme jen dva příklady, a jest s nich
patrno, že žamberečtí filosofové smetli všechno
v nicote, neboť nemohou-li dle své filosufe vě
řiti v tělesa a v život, tedy skoro ve všechnu
přírodu, nesbýva jim již nic, ba důsledné ne
mohou věřiti ani sami v sebe. Tam vede pa
povškování nezažitých hosel. Nejsouce obezná
mení e veškeron filosofickou prací, kteráv ti
síciletích byla vykonána, naší milí mudrci ne
vědí posad, jak vědomosti lidské jsou obme
zeDy 8 sami 60 nedopracovali toho blediska,
na němž člověk, prošed namahavě všemi 300
stavami, 8 oddechem stane, aby třímal pravdu,
že víra jest nutným a všeobecným živlem Jid
skóho rosamu, ať on ev) vlohy aplikuje na
předmět jakýkoli.

Mooho věří filosofové, co jejich rozum
nepronikl, mnobo věří přírodozpytei, a kdyby
nevěřili, nemohli by synteticky tvořiti. Exi
stoje-li tedy víra v oborech vědních, nemají
naší žamberečtí fisofové nejmenšího práva a
důvoda, svojí vypíchnntoau větou nepřímo ma
máprovati proti víže nábažnaské. Ostatně i lec
které pravdy náboženské lze dokázati i rosa
mem, který byl v Žamberee tak ratně a
nevčasně sdůrazňován,. A tak mohli bychom
pokradovati do nekonešna, ale postačí zajisté
$o, 00 jeme jiš uvedli. Z toho vysvítá, žo nevě
domost char:kterisuje všechny ty naše pokro
káře, kteří švatlají o filosofii. Jeden nrve tady
kamínek, jiný jinde, a domnívají se ve své
„naivnosti, še s kěcb npladně nahásených ka
mísků povatene bedova. O všech těch věggch
vamejí žádného pojmu, ani pravého, aal faleš
náho. Jsou slsvnostoí hodioy, kdy negmysl
opt samas9 vystavaje na vařejnosti,ai jiJidé
mohli -dobře*prohlédsouti. Ti dva tři filosofové
šamborečtí, kteří výjskovali svoji masralost ros
vážnější většině, byli vedeni onon pýchou a do
mýšlivostí pokrokářského oecha, která v Mo

ni

saryjsogé rotlistické se viísepě
apl hg vera+ iy boškeprak.
vila samoláska: Hleďte na nág, jací jsme chla
píci, co všechno víme a jak ta českou spáteč
nickost a ten klerikalism svým filoeofookým
monopolem převyšujeme.“

Pánové, zabrousili jste na pole problémův
a vyslovili jsta zásada, kterou nepochopojete
a o které nevíte, že nemůže býti pojímána ve
vašem absolutním emysla. Tato sásada raciona
listické filosofie jest dmespřekonána, nebot myšlen
ková práce vede všude k tém důsledkům, že
podstatou světa není hmota, nýbrž to, co ro
zumem nechápeme, to,co jest ueviditelné a00
Jest duchovní podstaty. Pánové, ty veliké věci
a otázky, o kterých jste promluvili v Žam
berce své slovo, nejsou diktandem, které tak
snadno lze ve škole prováděti, a kdybyste tak
zacházeli e diktandem, jako jste mrzačili filo=
softii v Žamberce, masil by vám p. inspektor na
okresní konferenci dáti nedostatečaou.

Český a slovanský rytíř. Zesnalý Badeni,
bývalý ministerský předseda rakouský, dopro
vozen byl do brobu úvahami, ve kterých oce
ňována byla jmenovitě činnost jeho ve spojení
s jazykovými nařízeními. Německé časopisy
stříkaly jed, slovanské a české uzoale vzpo
miualy. Nicméně v učkterých slovanských a
českých novinách rýsoval 8e onen cizácký
směr, který i jinak poskytuje dosti příležitosti,
aby s podivem, ba skoro 8 úžasem mohly býti
konstatovány korrapce a prodejnost, které by
musily býti zakřikoaty a rázně amlčeny, kdyby
v českém národě obíbala zdravá krev a háralo
přirozené nadšení. Zhroceni a zdrceni mosili
by býti ti novináři čeští, kteří národní vlajko
vystrkojí jen na oklamání a zastření své da
Ševní hniloby. Kdo o věci umí přemýšleti, musí
8 uzarděním a hanbou si ovědomiti, že v našem
národním tělese řádí piráti, kteří loupí savo
bodné a boze stracha, což jest brozivým pří
znakem bolestného úpadko.

O Badonim psal také „Čas“, jenž si udělil
pstent na národní vychovatelství a české cí
tění, a psal tak výborně, že článek jeho, pře
ložený do němčiny, mohl býti cenným pří
spěvkem židovské „Neue Freie Prosse“. Badeni
za nic nestál, Baden: nám aškodil, neměl jazy
kových nařízení vydávati, tak a podobně zněly
české a slovanské vymoženosti Masarykova
„Časa“. Jsou smělosti, které se ničeho nele
kají, a „Čas“ se neleká již dávno. Vyskytne se
jednou na minieterském křesle Slovan, který
chce vykonati vůči českému národu kus spra
vedlaosti — skutečnost, kterou bychom mohli
oszvatí 08500 na poušti — a najde se časopis
českých iatel.igentů, který hází po něm ka
mením.

A jak obratně „Čas“ své mínění doka
zoval! Badeni prý pobvořil zbytečně Němce,
udělal průlom do klidného politického vývoje.
Logika to dra nouzová, které se chápe „Cas“
vědycky, kdykoli zastává věc nepravdivou!
Rádi bychom věděli, co může býti politickým
vývojem, když jím nemá býti vyhovění práv
nímu a přirozenémaopožadavku, o který zápasí
všechay politické české generace. Či jest poli
tickým vývojem nějaká filosofická mlbovina,
která usdatýkajíc se života národního, nepo
třebuje býti vyjádřena právní formulí ?Takové
názory, věra, jsou hrozné málo realistické a
8 čdčí eplše nějakému bezkrevnému sofistovi,
než člověka, jenž osvojoja si právo mloviti o
důležitých potřebách politických a národních.
A že Badeni poboařil Němce? Kdy pak se
Němci neboořili, bylo-li nám někdy jen kousek
práva přiznáno? Či mámo čekati, až se Němci
nebudou boořiti? Ale tato otázka jest jiš
vlastaě velikým psychol.gckým problémem,
na němž by měl „Čas“ vyzkoušeti své echop
nosti, jej rozřešiti a sařaditi tak do svého ka
lendáře rabriko: předpovídání politické ně
mecké povětrnosti.

A tak ať „Čas“ o Badenim kroutil své
vývody jak uměl nejlépe, jisto jest, že z jeho
vývodů nemlavil dach pravdy, nýbrž nepřá
telská bizarní cizota, která chodí po cestách
člověku opravdu českéma zakázaných. Všem
upřímným Čechům byl Badeni micistrem, jenž
českému národa po nesčíslných jeho zklama
ných nadějích a vleklým úmorném zápasa dal
právo, nad kterýmě lid zajásal, jako by 6 praoa
spadla oentnýřová tíže. Badeni nemohl za to,
še jazyková nařízení byla zase vzata, protože
tu působily větší politické síly, neš byly naše,
kterážto skatečnost, bohužel, vrhá své stíny
do všech našich politických zápasů. Český
národ neměl by ve ové většině povahové
ušlechtilosti, kdyby Badeniho nenobovával si
ve vděčné paměti a kdyby neodmítl „časovaké"
pichlavosti, které příčí se nejen příkazům bu
manity, ale odporně potírají také české a slo
vtanské cítění.

Ostataš „Čas“ sází aró cizácké sazeničky

stes Da jiných lénech českého života. pozornýář mohl gi věimasati v posledalob dnech,
Jak útočil proti raské vládě, že hájila svých

tólné v Persii, a zabral se do věci s takovou
upínrdovoa pilností, jako by běželo o nejží
votnější zájmy jeho vlastní. Vykládal ze ši
roka, že Rasko tam nemá co dělati, s třese
ním předpovídal již válku, do které prý se
Rasko zaplete; ať prý své vojsko odvolá
dříve, net bude pozdě, a raská vláda ovšem
byla mu zase výlapkem veškeré neschopnosti
a Deprozíravosti. Zatím však ge ukázalo, že
ruská vláda řešila a vyjasnila perskoa zá
pletka dříve, než kalafunové blesky, vyráběné
v redakci „Časa“, mohly na ni do Petrohradu
doletěti a než bylo lze Stolypinu a Izvolské
mu veliké státníky z „Času“ ve svých tajných
kabinetech uvítati. A tak nejen z vysoké po
litiky časovské nic se oeuskatečnilo, ale kromě
tobv podán opětný doklad k tomu, že res
listický časopis proti raské vládě stoj co stoj
masí býti nepřátelsky zaujat. Docela v dacha
novin židovských, ve kterých proti Rasku je
dovatá zloba stále vře jako úkrop v hrnoka.

Jako otevíralo se nebe před „Časem“ po
každé raské pcrážce v Mandžnrii, tak i oyní
neopomíjí žádné příležitosti, aby se svým
hněvem nevyhrkl a neakazoval svou hrozivou
tvář. Možno vůbec říci, že „Čas“ svým přá
telům slouží věrně a že jest slovsoským a
českým rytířem —ale s židovskými kazy.

+ .
*

Neplefte bičů sami na sebe. Poslanec hrabě
Sternberg uvedl na f>ram veřejnosti otásko
židovského německého listu „Nene Freie Pressa“.
Připomíná, jak list tento průběhem doby u
vedl ve svou moc státníky, politiky a národy
a jak zhoubný vliv provozuje na parlament a
jeho pracovnost. Pro nepohodlné politiky má
účinnou zbraň, totiž aomičování. Schvalajeme,
že poslanec Steraberg vrhá ostré světlo na
místa, kde dávno bahno mělo býti vyčištěno.
Že tento bursiáneký, německý a židovský list
podmaňuje si vlády a že jest co nejarčitěji
spravován o důležitých vládních rozhodnutích
dříve, než o tom mají potuchyi vlivní poli
tikové, jest známo a jest velmi smutné. Ale
že jeho mravní výzoam podporoje se ičes
kými poslanci, jest přímo «ahanbojící.

Jelikož hrabě Sternberg tobo bodu se
nedotek!, jest natno, abychom o něm promlu
vili. Jest dlažno vřed tento rozřísnouti, neboť
nelze déle mlčeti, když takový tiskový mstitel
za každé nám přiznané právo n když takový
roseóvač nepřátelství proti českéma národu
těší se vážnosti našich vůděích politiků. Loni,
točím, prošla novinami obšírnější rozprava o
tom, jak nabade vétšího jména poslanec, o
němě Šidovsko německý list ten se rozepíše
anebo jehož řádky zařadí milostivé do svých
sloupců.

Pokud známo, jest častějším hostem u
„Nece Freie Presse“ Masaryk a také Kramář.

Těchto besed u národotho našeho vra
šedníka oelze omluviti ničím, zejména ne mí
něvím, že zprávy v něm uveřejněné donikaou
v širší obecenstvo a že důkladačjších iafur
mací nabadoa činitelé, kteří by jínak o
zájmech našeho národa tápali ve tmách. Prav
divé lícně útisků, kterými jeme od Němoů za
hrnováni, list tak jako tak mepřijme, a
pro nějaké reservované projevy | politické
blahosklonnosti a zavilého nepřítele nepatře
bujeme se doprošovati. Národ český nestojí a
nepadá tím, když židovsko němeoký list ně
kolik řádků poslaneckých vytiskne nebo ae
vytiskoe.

Mohlo by se snad s leckteré strany po
tnamenati, že moderaí význačný politik nad
takové bzedisko mosí býti povznosen a že
masí dbáti, aby joho názory byly tlumočeny
ve světovém listu, ale na druhé straně nelze
opomíjeti pravdy, že národ náš, zápasící v tak
těžkých poměrech, musí přesně dbáti ná
rodné a vlastenecky přípustných nebo nepří
pustných hranio a že muasí šárlivě atříci čí
stoty zásad, jejichž rozměkautí má v národní
povahu vždy povážlivé následky. Všechny ta
kové peblouy německéma tiaku sám nepři
nesly užitka ani v nejmenším, jiště však
vzbusojí tajný výsměcha německých redaktorů
a poslanců,še se uohylujeme pod jejich tisko
vá křídla. Politicky mám to neprospívá a vý
chovně nepřináší to mic k povsnesení a adr
šení národního charakteru. Bez ryzasti po
vahy nemůže míti národ pravésíly, sonvislosti
a zdraví. Proto musí se brániti kašdémai
nejmenšímu | nedopatření, které by mohlo
mravní jeho podstatu seslabovati a vytvořo

vati mdlé ovzduší. Nevíme určitě, s Jaštobskrytých vláken utkává se šivot oárodů, ale
viditelsá, škodlivá vlákna natno přetrhávati,
zejména kdyš to jeou činy, které mohou píti
za následek nové činy a nové city, dačhu
národnímu nepříznivé. Nechtějísli býti naši
vůdčí politikové ovými vlastními , mobť
tedy do „Nene Freie Prase“ nepijí a najple
tou biče sami ma sebe j za „márod,
vljetě tom přátelaké omvěnymikdyse
stane. im



Výsledky
řádění Clémenceanově krčí 86 o Dás schlíple
ti, kteří za boje katolictva 80 zednářskou
vládou francouzskou pěli nadšené hymoy na
světový reformní názor protikatolických po
blavárů. Matbematika proticirkevního účtování
kocčila tak trapným schodkem, „positivní re
formní“ náběhy končí takovou bezradnou AD
archií, že již nyní u nás sami pokrokáři hledí
odvrátiti pozornost od smutné bi'aace V)
roztříčtěného, tápejícího pokroku. Při svém

okrokovém alarmo již nevolají: „Vizte, jak
stkvělý příklad podala nám Francie!“

Právě za óry Clémenceanovy zanedbávaly
se hříšně palčivé sociální otázky, ačkoli při
rozhodné palbě do katolictva slibováno fari
zejsky děloictvu, že 8e konfiskací církevního
jmění zlská celá milliarda, která ee věnuje na
pojištění dělnictva. Leč — jmění sebrané si
rozdělili mezi sebou licitační úředníci, pokro
kářští advokáti a lichváři.

O elibovaném sestátnění železnic vůbec
ee ani nejednalo, slibované zrošení trestu
smrti dosud nenastalo.

K volební reformě do této chvíle není
ani předloha vypracována. Při dosavadním 83
stému přes všecko všeobecné hlasovací právo
stanou se poslanci výbradně lidé tací, kteří si
Derozhněvali boháče. Proto protikatoličti kapi
talisté, kteří jazykem projevovali chudině plno
lásky, na reformu volební nespěchali. Aby ei
vláda pojistila přízeň poslaneckých kšeftařů,
kteří většinou = mendátů řemoslně esají pro
sebe, zvýšila jim roční příjem z 9000 fraoků
na ploých 15.000 fraaků. Přes to však, že
každý poslanec béře měsíčně 1250 franků
(našich 1190 koran), vykonávají tito volení zá
stopcové národa svoji povinnost tak líně, še se
pomýšlí na domacovací prostředky. Pěkná chuť
k demokratické vládě u samé emetánky lidc
vých zástapců! Právě proto, že v roshodném,
nejkritičtějším okamžiku veliká řada poslanců
nebyla přítomna, Clémenceaa padl. Ze všech
788 poslanců francoaseké sněmovny bylo pří
tomno pouze 414.

Mělo dojíti též k berní reformě, která
měla přesonooti velikou část daňového bře
mene na bedra velkokapitalistů, jimiž jsou
ovšem výhradně židé. Leč reforma odpočívá
klidoě již dlouho ve výboru.

Proti církvi měl Clémenčeau karáže dost.
Když však začala stávka poštovních sřízenců,
kdyš sntimilitaristioká propaganda zvedala stále
"směleji hlava, když dělnictvo 8e bouřilo, když
bylo dokázáno, jaké strýčkovetví a úplatky
rozhodojí o obsazování výnosných tníst, samo
vládce Clémencenau zůstal bezradný. Církev
tadíž měla zapřisáblého soka, na nějí naši
nepřátelé nejsou pranic hrdí.

„Pekrokový“ tisk ©pes řáděnínovlasteneckých fanatiků v Německém
Brodě. Jest sajímavo,jak 6i dovede vždycky
pokrokářský tis evoje flosofické zásady upra
viti, dopustí-li se někde pokrokáři barbarství,
které u jiných lidí masarykovské tiskoviny CO
nejpřísněji kárají. Masarykovská filosofie jest
v praksi kaučakovým kloboakem, který se dá
vložiti na hlavu každou.

V Něm. Brodě roshodně mají větší histo
riokó právo katolíci, než radí poddaní vídeň
ského semity
sady husitské fenaticky potirají, papouškojíce

tikřesťanské fráze po německých šidech.
Eoč „Osvěta lidu“ dne 37.t. m. mlaví o kato
Jické slavnosti jako o „vpádu klerikálů do
městaHavlíčkova“a o „klerikální demonstraci“
Tak dovede čachrovati 6 významem olov. Pře
čaruje význam slova jednícmúderem svého kou
selného prootku.

„Vystoupení této. strany V městé Havlíč
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kově (bylo tenkráte to město židovské či kato
lické?) bylo drzou provokací ('1), již odsouditi
moeil kašdý sebe klidnější člověk.“ | Ach, ti
klidní pokrokáři! Vybáněl snad katolické prů
vody s tobo města Havlíček ?

Prý klerikáloí strana chtěla maskovati
svou národnost zapěním bymny u doma Ha
vlíčkova. „Did český nestrpěl však této pro
vokace(!1)černých a silou elementární vzepř-|
se . . .“ Snad už teď katolíci náležejí k ciká
nům neboTatarům; patrně gormanisojící židé
mají ©národě větší právo než katoličtí Čecbové.
Kdyby tací židé vzdali hold památce Havlíč
kově, šílel by radostí a nadšením požidovštělý
tisk český, který uadává k tolíkům „černá in
ternacionála“ a zároveň se vzteká, když titéž
katolíci projevují ducha vlasteneckého.

A v úvodoíko „Osvěta lidu“ hlásá po
dobně: „Manifestace byla velkou troofalostí
klerikálň .. . Na tato demonstraci odpovědělo
pokrokové občanstvo protidemonstrací, která
byla natnoo obranou (I ?) světlé památky Ha
vlíčkovy před klerikáloím znesvěcením (11).Je
opravda k neuvěření a přece pravda : kleri
kálové chtěli uctiti památka Karla Havlíčka,
zásadního (?!) nepřítele Říma“. Prý katolíci
„spektojí vynikající české lidi pro sebe. Je to
blasfemie (!I) odporná, je to urážka české mi
nulosti, je to podvod, ale klerikálové se ho
neštítí.“

Zde čtenář vidí, jak požidovštělý tisk
s úžasnou smělostí dovede másti pojmy, jsk
chce v nepříčetném vsteko historii našehu pro
bozenského bnotí mrzačit a jak neurvale snaží
se katolíkům sneobatit spolapracovnictví D8
národní práci. Tedy rozhodnutí katolíků, aby
se zapěla před domem Havlíčkovým národní
bymna, bylo rouhbáním, urážkou, podvodem,
pro:i němuž byls obrana notoá!! Ta se sku
tešnd našinec táže, zda chrlil ty nenávistné
výlevy člověk příčetný. V Praze extravlaste
necké kraby ani slovíčko nenamítali proti toton,
když při slavnostním stadentském představení
v „Národ. divadle“ představoval Hasa žid. Za
to všsk katolík nesmí zapěti ani národní hymna
před domem Havlíčkovým, jekkoli Havlíček

semřel jako oddaný sya katolické církve —davsesám osvévůli saopelřitoválostmiumíra
fócích, jak jest nyní s oaprostoa určitostí sji
štěno. To snad podvodný pisatel, který vyčítá
podvod Jiným, ani sám neví.

Ale měl
tolik, že kněží naši borlivě Havlíčkovi v práci
vlastenecké pomáhali, až se dali žalářovati, še
Havlíček prohlásil, jak vždycky rád vidí hod
ného kněze, že se od extraoárodovců opaště
ného Havlíčka v době nejtěžší ujal kočz a —
že by bez ideálního lida katolického Havlíček
(jako každý vůdce) nebyl svedl téměř nic.

A teď lidé, kteří vítali s velikou pompou
na volnomyčleokářský sjezd do Prahy cizí židy,

i přesvědčení Havlíčkovo, odvažují 66 upraco
vaný, poctivý český lid uřvati při projevu vla
steneckém. Vztekajíee na jádro národa, pokad
nepropadlo dosud pokrokářeké zvlčilosti, na
ten lid, jehož otoové zachradovali českou řeč
v dobách nejboršícb.

lid už dobřevidí, kdo podvádí, kdo 8e roubá,
kdo tropl komedie. Podvodem jest blásiti 80
k Basovi a podvraceti zásady, které Has po
važoval za nejdůležitější. Podvodem jest na
zývati Be stoupencem Komenského a přitom
vyháněti křesťanské náboženství ze školy. Drse
podvádí národ člověk takový, který se chlobí
vlastenectvím a lidovosti, ale přitom ns po
krevné chudé krajany nestydaté plivá, naháněje
evým jtváčetvím vodo na německo-židovské
mlýny. Nestydatým podvodoíkem jest ten, kdo
problašaje náboženství za věc soukromou,ale
sám na veřejoosti stále 60 o naše přesvědčení

otírá. A s takovýmiM the súčtuje nášurědomělý lid tím dřív, čím častěji tací fari

zeové budou provosovatí kultorau odkoukanou
od zvěřince. Našinci půjdou ku přede, třebas
by se chblebařská intelligance sebe více před

a pokrokářekých kolturníků do koatarčila.

Politický přehled.
Poláci, Rosíni a Slovinci v parlamentár

ních prázdninách mají slovo, k nizu 80 upírají
oči všech nesnášelivců německých, jak se ses
skapí k obávané Slovaaské jednotě. Slovinci
jsou nadšeni pro taktiku svých poslanců, kte
řížto jsou na četných schůzích vyzvání, aby
v obstrakci vytrvali také v tom případě, kdy
by mělo dojíti i k rospoštění číšeké rady. —
Vůdce polské strany lidové Stapihski pak pros
hlašaje, setrvají-li všecky strany německé v
odporu proti nejspravedlivějším požadavkám
jiných 1árodů, nebudou to moci snésti ani Poláci
ani jiní zástapci Slovaoů bez obledu na ná
sledky. Aspoň polská lidová strana nebade
moci za žádnou Cenu zů:tat v bloku s néme=
ckými stranami proti Slovanům. Posl. Stapidsci
žádá atvoření nové většiny a rekonstrukci mi
nisterstva pro podzimní zasedání říšské rady.
Nestane-li se to, lze očekávati bankrot centrál.
ního parlamentu a celého ceotralisema. Také
rasfoský klub opovídá vládě další boj, potrvá-h
systém Bienerthůvi v podzimním zasedání říš
ské rady; v tom případě odhodlání jsou Rusíni
připojiti se k Slovanské jednotě.

Čech stává se pomalu psancem nejen ve
vlasti svó, nýbrž v Rakoosku vůbec. Tak na
př. německá národní rada dolnorakonoská a svaz
Němců dolnorakouských štvou dále zařivě proti
Čechům dolnorakvuským, vyzývajíce veřejně
k násilnostem proti nim a úřady ponechávají
jim úplaě volné pole. Ovšem tak 80 nikdy ne
dojde ke smíra čČeskoněmeckému.

Pro bakovinský sněm za soublasu všech
stran v zemi připravena velební reforma. Po
čet mandátů z 31 zvýšen na 59. Volební karie
sůstanon, ale mandáty budon rozděleny dle
svláštního národnostního klíče dle vzoru mo
ravskébo. Ramani, kteří měli dosud 13 man
dátů, obdrží nyní 21, Raslni 16 (dříve 6), Po
láci 5 (dříve 4), střední strana velkostatků 2,
Němci a židé, kteří měli dosad 7 mandátů, do
stanou 13. K těmto se druží 2 virilmí hlasy:
arcibiskupa a rektora university. Ve všech ku
riích volí se tajně a přímo.

Car nastoupil cesta do Francie a Aoglie,
koncem září odcestuje k návštěvě italského
krále Viktora Emanuele.

Francie má už nové ministerstvo Briao
dovo, jemaž sněmovna vyslovila důvěra 306
proti 46 hlasům. Briand slibuje politika míra
doma i na venek, různé opravy sociální a po
pokrok, chce pořádek a pokoj, nebade obme
zovati svobody. Slibů plno, jejičhž nedodržení
sakasí jistě především katolíci francoužští. Vše
zůstane asi při starém.

V otázce krétské prohlašuje Porta, že béře
na vědomí ujišťování mocností o zachování
suverénních práv sultánových, stejné jako :
práv Mohamedánů. Vměšování se třetího státu
do správy ostrova nemůže Porta dále trpěti.
Jenom tehdy, až toto vměšování přestane, může
Porta vstonpiti v nové vyjednávání 0 auto
nomní správa pro ostrov na základě auverón
ních práv eultánových.

Španělsko prošívá právě těžkou krisi,
vzniklsu následkem bojů Španělů u Melilly.
Molilla jest malé sice, ale staré město na
severozápadním pobřeší ufrickém, jen asi 16 km
jihozápadně od Maroka. Molilla se svými skal
ními útesy tvoří nedobytný přístav, z něhož
Španělé ovládali oceán, ale nikoliv pevnina
okolní. V Melille a okolí, které jest podvr

obovsností sultána marockého, vynikaj domorodci loupeživostí a nepoddajností. Nazkro
cení jich posílají Beze Španělska plaky vojs ta,
které má s domorodými Kabyly práci velmi
nesnadnou. Boje zaří tu se vší krutostí, z čehož
ve Španělska velké jitření proti válce. Důl
nictvo ve Španělska se bouří, prohlásilo gene
rální stávka a odpovědí vládní jest na to vy
hlášení stavu oblešení ve třech proviacilob.

Zprávymístní a z kraje.
Zprávy dlovésní. Jmenováníjsou: vdp.

Vine. Kleprlík,č.kanovatk, rytíř řádu Frant. Jo
pefa, b. vikář, děkan v Rychnové n. Ku., skuteť
ným konsist. radou a assestorem; p. Frant. Ryw
ner, b. notář, far na odpoč. v Cerekvici, osobním
děkanem; p. Karel Kotrbeleo, far. na odpoč. v
Hradci Králové, osobním děkanem. — Ustanovení
jsou: p. Petr Šimek, fer. v Dolní Branné, za fa
ráře do Libčan; p. Váci. Stýblo, kaplan v Dolních
Kralovicích, sa faráře do Zahrádky (u Ledče);
p- Ant. Zikoš, administr., sa faráře v Pračově ;[p.
Dr. Jindř.Došek,katecheta vBeroaně,sa faráte
do Katřora; p. Jos. Soukup, kaplan v Rostokách,
sa administr. do Dotmí Branaé; p. Al. Dostál,



"kaplan v Nov. Městě n. M., za admioistr. do Zvole;
ip. Jindř. Drkaš, kaplan v Krásné Hoře, sa admi
-mistr.tamtéš; p. Jan Říb, adijplatrátor, za ke
plana v Libčanech; p. Frant. Stejskal, kaplan, sa
pros. katechetu ve Dvoře Králové n, L; p. Aug.
Michálek, kaplan v Heřm. Městci, sa kaplana do
Vejvanovic; p.Ed.Matoad kapl, ve Vejvanovicích,
za kaplana do Heřman. Městce; p. Jindř. Kozel,
ikaplan v Mesřící, sa proz. katech. do Nového
Bydžova. — Na odpočinek vstoupil: p. Jan Ma
šek, b. notář, farář v Koftově. —V Pánu zesnoli:
p. Váel. Groh (V Vulo.), b. notář, far. ve Zvoli,
+ 29. čerrna (naros. 1848, vya. 1874); p. Ant.
Trávníček, kona. rada, b. vikář, farář v Krásné
Hoře, +4.. července (naroz. 18899. vysr. 1862)
— Uprázdněné místa: Zvole, fara, patron. nábož.
matice, od 1. července; Dolní Branná, Henners
dorf) fara, patron. Jana brab. Harracha, od 1.

-Šervence; Krásná Hora, f+ra, patron. zemského vý
boru, od'77.července 1900.

Nehůze městské rady dne26. července,
"Žádost správního výboru „Českého domu“ ve Vídni
2a přepěvek na stavbu postoupí sa k rozpočtu na
rok 1910. — Vzato bylo na vědomí, že c. E. mí
stodržiteletví ustanovoje místní jednání stran pro
jektu elektrické ceotrály na novém jezu labském
s pohonem turbiocovým na den 12. srpna 1909
dopoledne. — Panu J. Semeckémo, hostinskému,
udělí se porojení k obývání jeho novostavby na
pare. č. 4. v bloku R v Pospíšilové třídě. — Panu
Jeronymu Růžičkovi, poalochači ©. a k. vysoké
Školy avěrolékařské ve Vídni, povolí ge dochásení
na městské ústřední jatky v době prázdnin k ú
"čelům jeho studií. —- Žádost pana V. Nedvídka
ta udělení povolení prodeje limonád, kávy, čaje
atd. v jebo domě čp. 340, postoupí se odboru živ
-nostenskému. Udělena byla jedna mimořádná pod
»pora, jedné žádosti za udělení příspěvku na byt
a jedné za zvýšení podpory nebylo vyhověno.

Mimořádná schůze okresmího za
„stapitelstva konati ae bude dne 31. července
1909 o 10. hod dopol. v zasedací alni Okresního

-doma v Hradci Králové Program: 1. Volba tří
verifikatorů protokolu. 2 Žádost obce Pražekého
Předměstí o vyloučení ze zdravotního obvodu Ku
klenskéh» a prohlášení obce sasamostatnou obec
zdravotní. R-f p. Jar. Červefý. 3. Navrh správ
„ního výboru všeobecné veřejné nemocnice na syste
misování místa II. ošetřovatIky a zvýšení mzdy
-služkám. Ref. p. Jar. Červený. 4. Žadostobce
Piletic o povolení k odprodeji obetního pozemku
č. kat. 426/2 Ref. p. J. Jarkovský. 6. Návrh
okresnibo výboru na zařízení elektrického vedení
a osvětlování některých adaptací v Okresním domě

-€, p. 296. (Grandhotelu). Ref p. Dr. Fr. Ulrich.
Na katolický sjezd darovali: Jednota

katol. tovaryšů v Chrudimi 40 K; po 20 K:
Katol. národní jednota žen a dívek v Cbradimi,
„Katol. organisaco v Čes. Skalici; eldp. Fr. Novák,
děkan n. o. v Přelouči 10 K; Nejmenovaný 5 K;
p. Fr. Stovíček, stavitel v Chrasti 10 K. — Zaplat
Pán Bth!

Výlet do losa u Zděné bemdy pořádá
podpůrná a vzdělavací jednota státních zřízenců
pro Hradec Králové a okolí v neděli dne 1. arpna,
v případě nepříznivého počasí dne 8. srpna
t r. Program bohatý a pestrý. Překvapající a
trakce. Vstupné v předprodeji 20 hal. v hlavní
trafice p. Macáka jakož i u všech funkcionářů;
-a pokladny v lese 40 hal. zu osobu. Povozu do
lesa a zpět lze za malý poplatek ponšiti. Hudbu
obstará chrvalně známá kapela ze Světí řízením
p. kapelníka Sokyry. Čistý výtěžek ve prospěch
vdovského a podpůrného fondu.

Ještě e regulačních plánech Hradce
Králové. Pro naši lokálka o výsledcích poroty,

„klaasifikojící předložené projekty nového města,
vyřítil se na nás „Ratibor“ jako od řetězu 8 ob
vyklou svou noblessou, nastudovanou dle kraso

„mlavy syna Heliova. Beze věeh» plnomocenetví
obhajuje zastupitelství obecní a porotu soudců,
ačkoliv lokálka naše o těchto činitelích Se ani
pezmiňoje, takže jste na konci tohoto siláckého
výkonu očekávali, že pisatel parádní své obha
joby emekne klobouk a půjde k obhýjeným vy

irati, Přejeme mu dobré pořízení! Nám je to
lhostejno, u koho vybírá. Rovněž „Osvěta lidu“
napadá nás pro zmíněnou lokálku, ačkoliv ji
sama vlastně vyvolala svým chlubným bonosením,

-te druhou cenu dostal jejich generál, takto lalk
v technice, p. dr. Klampar. Nyol stydlivě do

snévá, že projekt technicky vypracoval vlastně p.architekt Liska. Zdá ae, še chtěl pokrokový »ist
před blízkými volbami nasypati voličům písku do
očí, jako by spása příštího Hradce zálešela od

-nápadu městekého p. fysilta, Tak tedy jen po

zoo a vědypravda! Samo nebomse rozamí,ne při avém násoro, je regulační plány
smělybýti vypsánypřed stavbou Aningrovyto
vérny, a kdo svon moudrost nečerpá jen z „Be

-Hbora“, dá nám za pravda. Saed bylo zabráněno
vypsacým konkursem | dalšíma zuehodnocování

-oeneých stevobních pozensků, ale to skáše budou
cnost. Přáli bychom si jen, aby plány nezname

„maly závoru zdravého vosveje maléno průmyslu,

jmé hg bováli,preje a růžíchustlánovzhlo: blabováli, ovoné ikéma u.
„Eřitéka veřdjných podniků také si nalíbe veku.
sovaté lidmi, kteřína sdejší obocní břemene ne

přispějí ani viadron, kdešto my a naše čtenář
stvo ma ních smačně participujeme.

Ponť de Vambořte. V neděli due 8.
srpoa půjde procení s Hradce Králové do Vam
betic. Učastníci procesí sejdouse před 6. hodinnu©
Da bradeckém nádračí. D) Starkoče pojede ae vla
kem, odtud pak pěšky do Vambeřic. Dne 10. srpna
přijde se zpět. Procesí jde za každého počasí.

Zahradní slavnost v místnostechho
stinského p. Špryňara pořádá pod protektorátem
Sv, Josefské jednoty dne 1. srpna organisace mlá
deže křesť sociální ua Slez. Předměstí. Program:
solové výstupy, tombola, pošta, koulení o ceny,
rybolov. Začátek ve 2 hod. odpol. Vatupné do
zabrady 20 hal, Hadba černilovaká. Večer věneček.

Hespodyňské škole ve Wtěšerách
udělena byla státní subvence 4250 K na posta
vení elektrárny.

Dobřeníce. Jak jsme v minulém čísle
krátce oznámili, zemřela dne 21. t. m. v Dobře
nicích matka tamního vdp. faráře, "pí Marie No
váková, cbot nadlesního v. v. Paní opravdu šlo
chetná, povahy vzácné, jíž musil ni každý vážiti a
vážil každý, kdo ji znal. Pohřeb její, jenž se ko
nal v sobotu 24. t. m, byl projevem úcty k zo
snolé i upřímné účasti 8 bolem posůstalých. Po
slavných z dušních službách Božích byla rakev,
ppočívající na katafalku před oltářem a pokrytá
aponstou kvítí, vykropena od vdp Váci. Kracike,
faráře a bisk. notáře s Bělé, za asgistence 13 du
chovních; po přespívání „Libera“ boul se impo
santní průvod £ kostela. Hlubokým dojmem pů
eobilo, když čtyři synové v Pánu zesnulé sami
vynášeli rakev matčiou z chrámu Páně, vnášeli na
av. pole : okládali do posvátné půdy; a když
dp. farář Novák nad otevřeným hrobem děkoval
všem, kteří mu matička doprovodili na poslední
cestě, nezůstalo jediné oko suché © Kdo věděl, či
jen slyšel, jakou hroznou nemocí zesnulé paní
trpěla a co zakonšela, nežli milosrdná smrt ji vy
svobodila, ten přeje jí klidný spánek. Odpočívej
v pokoji, po bojil

205. valná hromada I. čos. spolku
pro zvelobn včelařství, zahradnictví a
chovu hospodářského zvířectva vChru
dm! koná Be v neděli dne 1. arpna 1909 o 2.
bod. odpol. v Žamberku v bostinci p. Al. Cbme
líčka. — Pořad: 1. Zahájení schůze. 2 Rokování
o těchto otázkách: s) Užitek z řádněpěstovaného
stromoví (Sdělí p. V. Doležal, redaktor „Dom. a
Školní Zahrady“); b) Výsnam včelařství v době
nynější. 3. Volné návrby.

Pokrekářská štěšrost ma Čáslav
nku. Náš okresní časopis „Pravda“ napadán jest
v poslední době protiklerikálními záchvaty. Ne
může-li si smlenouti na tom neb onom organisátora
mládeže a dospělých, aspoň se potěší nějakou tou
protiklerikální historkou. ©Zvláště ©„antiklerika
lismem“ očkovaný pořadatel rubriky „všelicos“
nedá si ujít příležitost, aby ae o klerikály neotřel.
Posledně vyhrakoval z pokrokářských časopisů dle
svědectví kat. listů moravských akrs na skrs vy
lbanou historku o „jedoom“ sedláku z Rataj u
Olomonce, který prý děvčeti ohudému, ješ mu
Bynka s vody vytáhlo, nedal žádné odměny, protože
synek má „poavěcené hagaosek od samého pa
peža“ na krku a ten by mu nedal utopiti. Když
už ten pořadatel „všelicos“ tak se ujímá „diškro
ce“ za prokázané služby, ta bychom ho upozornili
na bližší adressu. Jeden pán akademicky vzdělaný,
graduovaný a každým coulem protiklerikálol —
kočímu, který ma posloužil, daroval za bhodinovou
práci — jedoo číslo „Havlíčka“. Kavalírl Co?

Z Čáslavě. Výročoí zpráva © k
gymnasia přináší jubilejní oslavnou báseň
prof Jos. Jelínka: Věčné památce J. V. císaře a
krále; 1848—1908 job. úvahu prof. Václava
Chebra a vypsání loyálních slavností ve dnech 1.
a 2. pros. 1908 od prof. K. Janouše. K tomu
řadí se vzpomíaka na + prof. Véclava Šarbocha
od Fr. Kohouta a zpráva o výstavce žákovských
prací kresiířských, kterou 28. a 29. června n8po
řádal prof. V. Klein a jež potkals ae 80 anačným
zájmem A všeobecnou pochralou. Ze správy
školní, sestavené ředitelstvím ústavu, patrno, že
ústav drží stejný krok v návštěvě žactva i jeba
prospěchu. Ze 218 žáků bylo výborné způsobilých
49; způsobilých 139, celkem způsobilých č a ne
způsobilých 16; opravná zkouška povolena 9 žá
kům. Mesi žáky byly DBprivatistky a to dré
v třídě prvé a jedna v třídě drahé. Ze 13 abi
turientů prospěli 4 výborně, ostatní uznání do
spělými. Stipendistů bylo 8; uvláštních podpor
peněžitých dostalo 15 šáků. Vedle toho podpo
roval spolek chadých 94 táky knihami a 35 žáků
obědy. za něš vydáno 9054-76K. — Bobůse
„iladová“, jak lidově byla nazvána po vyvě
ení plakátů, svolána bylana neděli 25. Óervence
do Daaíkova divadla sociálními demokraty. Měl
ma ní mloviti dr. Šmeral, ale přijel místo něho
eondrah Tuček. Učast byla slabá, divadlo zelo
prázdnotou O -blavních sdrašovatelích potravin
ovšem nebyla ani smínka, odnesla to toliko vláda
a agrárníci a klerikáli; onlem k vůli offoktu ne

podstknuta, jací klerikálové. Ostatné celé
ooodrake Tečka byla aš na několik obydej

Mágrů slabá. Práze řečníkovy as míru ná

zši
amažil se uvásti obsa Polikáa, ale byl

křikem umlčen a zdyž se proti tomu ohradil, se
sálu vynesen. Tak se mu odměnili bývalí jeho
soudruzi, pro něž zvláště o volbách s nasazením
udraví i obětí hmotoých příkladně pracoval. Také
kus té ovobody sociálně-demokratického | ráje!
Po odhlasování neškodné resolace se schůze bez
Jakékoli veřejné pozornosti rozešla. — U prava
Brelenky, po níš bylo již tolikráte veřejně
voláno, byla aspoň částečně v těchto dnech za
počata. Řečiště mé býti vypraveno tak zásypem,
aby voda mobla rycbleji odtěkati a nestála v ja
mách, kde bnila a nesnositelný zápach dířila.
Přáli bychom našemu ataraboímu úřadu aby ae
mu „regulace“ zdařila, a myslíme, že s námi
stejně omýšleti bade všecko obecenstvo, to, které
navštěvuje náš hřbitov, zvláště. — Nová tis
kárna povolena byla právě c. k. místodržitel
stvím a bude co nejdříve otevřena. Jaké dů
sledky to bude míti pro veřejný život, ukáže bu
dononost.— Sjezd kollegů r. 1884 abeol
vovavších čtvrtou třídu býv. sdejšího nižšího
Gymnascis městského konal se ve daech 25. a 26.
července zá účasti 17 pánů, kteří zaujímají vý
značná a platná místa v naší spulečaosti. Prvý
den věnován byl přátelskému večírku v míst
nostech Čtenářské Besedy, dea drahý zádnění
mě: av. za + spolužáky A prof., slonšené vdp.
farářem J. Kostkanem, primasem třídy, prob.ídcs
města a společnému oběda, jebož půČastnil se
bývalý katecheta vdp bisk. notář Fr. Macháček
a zástapce ředitele p. prof. A. Pokorný. Ka sjezdu
poslal pozdravný a taroveň omluvoý telegram
býv. ředitel dr. R. Stránský a mnozí kolegové.
Celá schůze nesla ráz srdečnosti a přátelské
lásky v našich dobách tak vzácné Hleral záslahu
o sjezd mají pp. J. Kostkan, farát z Pusté Ka
menice a J. Svoboda, c. k. finanční koncipista
z Čáslavě.

Změna politického přesvědčení.
(Dokonč.) Tvůrce všehomíra jest sbovívavý, svšek
spravedlivý. Kdo chce tázati 8e o Jeho rada ve
svém svědomí, musí uvó ardce dříve očistiti a zu
šlechtiti. Ve sušlechtónám srdci jest napsáno
v souhlase 8 božskými zákony vesmíru: „Miluj
svého bližního jako sebe sama'“ Die toho, jak
člověk vypěstuje svoje avědomí — jeví se i ú
činky v životě ať již soukromém nebo veřejném.
Na dva velké tábory rozděluje se dies lidatvo:
na tábor sobců, kteří pracují jen pro sebe, pro
svou kapsu a na tábor lidí nesobeckých, kteří
jsou si vědomi, že člověku není údělem žíti jen
samu sobě nýbrž i své rodině, obci, svému ná
rodu — ba celému lidstvu. Stěstím pro lidstvo
jest, že kromě soboů žijí ve světě lidé zaujatí pro
vyšší cíle, nežli jest tent» hmotný život, který
stane se potravou červů. Předstevmo si, že by
sami sobci vládli ve světě, če by rodiny měly ta
kové živitelo, obce takové příslušníky, stát takové
národy — jak by to kolem nás vypadalo? Hodiny
byly by rozervány — obce hynnly by roskladem
— národ vrátil by ae do dob barbarství — svět
stal by se jevištěm zmatků, bídy a ntrpeaí| Atak
i při lidstvu poznáváme. že vládnou tytéž zákony
práce a součinnosti jako v celóm vesmíru. My
nejsme ještě tam, abychom mohli nečinně slošiti
ruce v klín a odpočívati na vavřínech, kterých
nám předkové naší vydobyli. Čeká Dá3práce, ktorá
má býti pokračováním oněch slavofch činů naájoh
velikých otců pokroku. (Ne však lžipokroka !) Na
nás jest, abychom bojovali čestné, zbranémi dacha,
převahou svého vzdělání « své boapodářské ally;
v tom spočívá dalekoaáhlý význam t. sv. „drobné
práce.“ Nepatrný jest počet těch, kteří zadvétili
této práci aspoň kousek avého života. A rozhlížejí-li
te po Širém oceánu lidstva, kde vše spóchá za
svými zájmy a sobeckými olly, kde cítí se vsamé
lými jako plavčíci na vratké rodičce, na niž vlny
6e všech stran vztekle dorážejí — tu je jim emutno
u srdce a nejraději by od té práce, která je sdán
livě marnou, odetoupili. — A přec není debře
stráceti mysl, není rosumao pohrdati dnem malých
sačátků, neboť může přinésti ovoce pro celá staletí.
Prval podmínkou sdárného pokroku jest, aby každý
plnil svědomitě své povinnJsti, ať jeut to jiš rolník,
řemeslník, dělník, atd. Obchodolk, který plní svoje
Povinnosti, neokrádá kupujícího, solidné si počíná,
přičiňuje se, aby jeho sávod zkvétal, řemeslník,
který se ve svém povolání stále zdokonalaje, který
dovede udělati vkusnou a dobrou práci, úředník,
který nedopouští se žádných přebmatů a podvodů,
sdatný dělník, který a- svojí práci tádné naučil
a pracoje stejně dobře a avédomitě je-li kontrolo
ván čili oikoliv, musí nám býti tisíckrát milejší
nežli slabodachý literát, který amolí svoje upla
kané sentimentálol verše (ttoba | vlastenecké)
s při tom žije životem darebáka a kejkliře —
aneb nežli křikloun a třebi stonásobný faukcionář
spolkový s planými vlasteneckými frásemi. Ne
sáleží tedy Da tom, jaké inlsto anebo povolání
zaujímá dotyčný pracovník v lidské společnosti,
ale čím je ve svém nitru a jsk dalece plní svoje
povinaosti tam, kde je postaven. Pini-li tedy každý
Svoje povinnosti tam, kde je, v tom povolání,
které zastává, zasloučí, aby jako takový byl váteo
s ctěn. Za těmito povimnostmi přicházejí povis
nosti k rodioé Kdo tyto porinnosti plaí, má rovněž
nárok na jméno dobrého pracovalka. Kdo srojí
rodinou pohrdá, kdo jí samedbává, takový člověk

bé se blodajícímu červa v kmeni jabloně.
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sačns vadnonti a schnouti, přestane městi ovoce a
nehodí se leč ku spálení. Běda tumu národu, kdo
rodinný život jest rosešrán Červy nesváru a ne
lásky, kde plnění povimností rodinných jest věcí
Besnámou! Tam hodiny národa toho jsou sečteny;
ten márod jest odevuzen k záhubě! Pokládejte,
moji bratři (praví Massini), rodina sa svatou. Po

kiádejte ji za moroslučnoupodmínkuty a odmítašte každý útok na ni učiněný. Cinitirodinu
etále avětější, toť vaše poslání! Mnoaí platí na
venek za dobré pracovniky, svojí rodině jsou věsk
otělmy a tyrany. Nevěřte takovým lidem, protoše
osvětová práce jest jim jen roněkoa, sby sakryli
bniloba doma! A jek může ten člověk cisí lidi
vychovávati, vzdělávati, povsnášeti, který svůj
dům nechává bynoati, který nedovede svoji ženu
a sroje dítky milovati a k dobra vésti? Milujte
ženu, važte si jíl Nehledejte v ní jenom útěchu,
nýbrž alla, nadšení, zdvojení svých schopností
duševních! Milujte děti, které Prozřetelnost vám
posílá; ale milojte je pravou, blnbokou, vážnou
láskou, vikoliv láskou mdlou, nerozumvou, slepou,
která je sobectvím pro vás a zkášsou pro ně. Vy
jste živým vzorem, dle něhož ce vytvoří poddajná
jich přirozenost. (Potud Mazzini.) Lamenais praví:
„Závisí od vás, sda vaše děti stanou ae lidmi či
zvířaty.“ Další povinnosti týkají se společného
života vůbec. Zde v první řadě sluší uvésti po
vionoat kulturních pracovníků, kteří mají regalo
vati a Da pravou cestu uváděti veškeré pochybné
směry ve společenském firotě se vyskytující. —
Fr. Krejsl, Čánka u Opočna.

Zimní hospedářká škola v Žam
beree. V poslední echůzi čes. odboru zemědělské
rady pro království české usneseno, doporočiti
ministerstvu orby, aby v Žamberce byla zřísena
hospod. zimní škola.

Seznam miledará ve prospěch po
hořelých v Čachotimě. (Pokrač.) Kostelní
eblrka Chotěboř K 60 —, J. B., Sedliště K 10—,
pp. Vomela, Ezuer oa Lysé K 20—, p. Vinc.
Eadal, Čachotío K 8—, el. M. D., Sýpravice
K 320, dp. Fr. Prokůpek, farář Uhel. Příbram
K 4—, ptp. Gustav Lustig, Chotěboř K 40—,
dp. Alois Oalka, farář Kunětice K 10:—, d. farní
úřad v Bestviaě II. K 3:60, ptp. Jan Synek v Řetči
K 660, sbírka kostelní v Orlici K 26—, dp. Jos.

Book farář Habry K 3—, dp. Jos. Frey, kuplanHabry K 1'—. Dohromady K 1865-30.Ktomu pře
dešlé abírky K 821-12, celkem K 100642. Všem
šlechetným dárcům srdečné: „ZaplaťtBůh“ mnobo
násobně! — Farní úřad v Čachotíně.

Ku koupi

Hudebnin
doporačuje se 00 nejzdvořileji

BohdanMelisa
knihkupectví
nakladatelství
závod budební

antikvariát

v Elradoi Králové.
ZalL r. 1808.

»„OBNOVU«x V PRAZE
dostati les v kmihkupeciví p. Frankidka Hovorky
o Žilnéulici a ©prodeji novin p. M Vlěka na

Příkopech.

© maserykovském studemtstvu na
psala stadenteká „Slovinská z3ra“ peprné, ale
naprosto apravedlivá slova. Prý slovinský student
horuje pro všecko, co je české. „Příchodem do
Praby všek alovinský atodent ztrácí uouvislost vý
voje, můče saadno posbýt svých sásad a ideálů,
protože v Praze nenajde dost úrubů stejně smý
Šlejících, protože tem úeni katolického student
ského spolku, avi půda proň vhodná. Neboť, když
se ustavovsla Liga českého studentstva, musely
Ji střežití i bojonety; a ještě tém ae Botvapoda
tilo oohbránit bospečnost sdraví a života katolicky
amýblejicích akademiků. Při insoguraci rektora
v , profesura tboologickéfobuity, studentia
behoslovci, kteří zůstali ve dvoremě přes hrozné
volání rozdivočených Masarykovců, aby Beodatra
niji, celtli se v nemalém nobespočí, když opou
dtěli po nktončenéslavnosti dvorana. Skrčené pěsti,

sdvišené bole a huromaký ebky hrozily všem.

— Kdo viděl ty dva ot, say] lehko pojmu,Jak radikální je masarykovské stadentstvo. Tak
rozdivočených lidí neviděl jsem ani na sociálně
demokratické voličské schůzi. Tu novládne boj
sásad, boj rozama; tu vystopujeslepá vášeň. Btlj
v takovém boji na té či oné strané, dobrého vlivu
nepoeitíš. Ať jei sebe ideálnější, níský protivník
bezděky tě umaže a zašpiní. .. U našeho ideál
ního hocha musí panovat rozam i vůle, rozvaha i
důstojnost, Toho si nedejme vzíti; proto raději
pryč od nízkého protivníka, dokudse sám nezačné
stydět za svou nízkost a nevystřísliví... V Prase
je pro katolicko-národal stadentatvo nevbodná půda.

ká společnost je skrz na sktz napojena proti
křesťanským duchem, česká inteligeace je výhradně
vychovaná v Masarykově skepticismu,který pře
chásí v náboženský pihilismus. Odtad o1a náb 
ženská, mravní a kulturní krise, ve které se nyní
nachází celý český národ. Odtud ona sžíravá ne
spokojenost, která Be stálo více projevuje mezi
českou mládeží a ubíjí každý vyšší ideálnéjší da
ševní vzlet. Odtud stále rostoací číslo sebevrahů
mezi českou inteligencí, zvláště mezi studentstvem.
Milion české společnosti není zdrávo, zvláště ne
Bro tobo, kdo trochu vážně myslí © víře, poamri
ném životu a o Bobu.“ . . . „To není vzdělanost,
to není ta tak alavená česká kultura, to je úplná
společenská anarchie. Český národ dospěl do mr
tvého bodu, odkud je možný jen jeden východ:
Nazpět ke křesťanství! Etické obrození veškeré
české společnosti v duchu Kristově! Nejnovější
politické poměryv Českém várodé, rozkouskovanost
v nesělslné strany a strenečky, úplný bankrot v zá
kladních mravních a náboženských otázkách. vše
to ukazuje jasně, kam zajde národ, který odhodí
náboženskou ideu.“

Potrostat šidovsko-měmockéštváče I
Jak znémo,přinášely židovako-německélisty vPraze,
ve Vídni, Brně a jinde po celý týden zprávy o
ztýrání dvou německých studeatů 1 říše v Bran
dýse m. L. v Čecbách. Při tom štvali šidovátí po
etivci svým obvyklým způsobem proti Čechům a
a malóhali na diplomatické zakročení Německa a
příkladné potrestání vioníků. Leč dle vyšetřování,
které hned zahájila pražská policie, není na celé
zprávě jediného pravdivého slova. Ale tím vše není
odbyto. Nyní muaíme my žádati, aby policie vy
pátrala původce dotyčných zlomyslných správ a
aby byli tito židovako-pěmečtí štváčové příkladně
potrestání. Židovětí redaktoři „Bohemie“ a „Neue
Fr. Prgsse“ budou přece vědět, od kobo své vy
lhané zprávy dostali. Pátrání nebade tudíž příliš
obtížným. Nejedná se tu pouse o špinění českého
jména, ale i o přestoupení zákona, který nedovo
loje ani popusování proti národnostem a rušení
veřejného pokoje. Přihlížíme-li k úmyslu rozšiřo
vatelů takových zpráv, smíme jim připisovati ten
dence velezrádné. Jejich úmyslem bylo a jest
poštvat veřejné mínění v Německu proti Rakousku
a Čechům zvláště a pohnout Německo k sakro
čení v Rakousku nebo k mísení se do vnitřních
záležitostí Rakouska. Vedle potrestání vinalků
žádáme také. aby státní zastopiteletví poslalo 0
pravy všem německým a židovsko-německým listům,
které zmíněné zprávy rozšiřovaly. Kdyby kdo
v Čechách pomýšlel na týrání Němců, vzal by si
sajisté v první řadě na mušku židovské „poctivce“
2 redakce „Bohemie“.

Bilamáššidovsko-německého tisku
„Zeit“ se směje, jak „Nene Froie Preese“ naběhla
uveřejněním jmen Čechů, kteří prý a Brandýsa pře
padli dra německé studenty. Tadíš prý ti násilníci,
kteří „mají špatnou pověst a jistě trestu srému ne
ujdou“, jmenujíse: Ledr, Pijom,Bilop,Ečmein.
Kdo přečet! ta jména od zada za sebou, musil 8e
saamát slepému fanatiama, s jakým židovský žurnál
bes rozmyslu tu slovní hříčku otiskl. Neznalonží
Štváčeký šornál za takové zavilé bouření důklad
ného trestu?

Proti křesťanství —za vyššími ide
ály. V Siebenhirtenu v D)l. Rekoasích odbýval
se dne 17. května církevní průvod. Když šli účast
níci kolem jednobo bostiace, viděli, že v okně je
postaven „oltář“ z necek, lahví a Ladrů. Současné
slyšeli zpívající věřící v hospodě puslý řev těch
nejhorších odrhovadek. Tato surovost vzbudila ve
liké rozhořčení. Jako pachatelé byli zjištění soci
ální demokraté Jindřich Zertl a Karel Schrelfi.
Před o.resním soudem tvrdili, še prý to byl pouhý
„žert“. Ale jelikož soud takovým „čertům“ ne
rosum!, byli oba dva po uvášení všech polehčají
cích okolností — odsomsení du vězení ne jeden
týaen. — U Nymvegena + Hollaadsko odkryt
klub bohatých sbýralců, kteří svůj dřevéný barák
nazývali chrámem. Tito lidé páchali brozné orgie,
takže po jejich hýření bývalo ata eklemic rosbito.
Někdy v noci celý klab vyběhl ven bez oděvu,
etřílel do kraciůxů e bemobil katolické docho
vemstvo. Vůdeem téch bo zpustlíků byl jeden
milliosář « Utrechtu. — V Čes. Skalici jeden
rudý mladíček tak ne zušlechtil, že s kozího trasu
ehotovil růženec a dal jej v torázně na stroj jedné
dělolci. Pak hledejte u duše tek sesnrovělé aspod
zákmit adjakého idealismu! Tyto zjevy pokrokářský
tisk čikovoě zamičuje a lačné útárá, kde by mohl
napadnouti katolíky. Neměl by věnovati
trochu pnedagogicképozornosti a)
k jejich vlastakmu prospěchu?

Křest sociální hospodářství. Ačněm.
křest. aociálové výdeňětí pro svoje nepřátelství ke
všemu českému ve Vídui neraslabují v pluém rot
sahu jména křesť. sociál, přece nelse jim apřiti,
že umějí dobře hospodařiti, sloužíce takto mno
hým sa příklad. Tak na př. dle městské úfední
statletiky vynesly městeké pouliční dráby vídeňské
sa předešlý rok 3,113.098 K čistóbo výtěšku, Jeně
byl na pět různých účelů věnován; hlavní část
přidělena pokladně městské k dobra Vídně.

Vzerná křeosťfsociální strana jest
věra strana slovinské, která vsnikla r. 1894. Strana
tato sonstředďujena350 nepolitických spolků Jido
vých, odborové organisace její čítají přes 6000
členů, v posledních dvou letech založeno ta ne 65
odborů tělocvičného spolka „Orel“, aa 10.000 mlá
deže adruženo tu re zvláštní avas a pro slovinské
studentetvo založeny katol. spolky „Danica“ a
„Zarja“, z nichž vyšlo již mnoho lékařů, právníků,
úředníků a professorů. A tuto dílo kteať. sociální
roste v nepatrné Krajině, čítající pouze na '/; mil.
obyvatel.

Agrárn'ceký pemelsta. Dost hlaku spů
sobila správa, če minjetr Prášek nespokojil se za
1rok svéhoministrovánízákonitoupenslv obnosu
8000 K, nýbrž na jeho zvláštní prosbu byla mu
prase ještě o 4000 K zvýšena. Nyní však vídeň
ský list „Arbeiter-Ztg.“ vyšetřil, če penae Práš
kova obnáší ještě více, totiž 16.000 K, a to proti
ustanovení zákona o ministerských pensích. Ne
divno proto, že při posledaí obstrakci miuietr Prá

šek smizel, aby zůstal od blavy až k patě vládním...
Pusté řádění soc. demokratů ve

Stermberku. V továrně ne hodvábí firmy Zwei
Govy ve Šteroberku došlo 17. července ke stávce
pro zvýšení mady a uznání soc. demokratické or
Ganisače. Zaměstnáno jest tam aai na 200 dělníků,
z nicht jest 80 křest. sociálů. Ponóvadž závod pa
volil svýšení mzdy 7 až 3Gprocental — dle před
mětu — a jedualo se pak pouze o uznání soc.
demokratických důvěrníků v továrně, problásili
křest. sociálové, žeze žádných okolností se stávky
nesáčasto!, přijali poskytouté zvýšení mzdy a £4
hájili práci Nydk však ukázali soc. demokraté,
jakého zvířecího terrorisiu jsou schopní. Uačov
ská ulice, v níž se zmíněná továroa nalézá, byla
ráno, v poledne a večer od stávkujících a Boc.
dem. dělníků z jiných továren čteraberských ob
sazena a do práce jdoucí našinci byli poplvání, na,
těle ohrožování a spíláno jim proto, že ai li vy
dělávati avůj vezdejší chléb, který jim brali —
ne kapitalisté — nýbrž soc. demokraté, pouze

proto, že osmělilise jan die avóhoúsudku a.přesvědčení. 30 mužů četnictvanebylo s to, aby
ohroženým poskytlo dostatečnoa ochranu. Poné
vadě však křesť. nociálové nodali 8e ani touto
spustlostí s zobátralostí soc.demokratickou zastra
šiti, použili soo. demokraté zbraně ještě násilnější
s hnusnější. Ve středa dne 21. t.m. vydána byla
ve všech továroáob — i v c k. tabákové továrně
— výzva, večer apolečné vyhledati pracající křesí
eocikly vjich ulicích a domech a zaatralíti je 8u
rovostmi. Skutečné po 6. hod. večer shromáždili se
soc. dem. dělníci — většinou dólnice a c. k. tabá
kové továrny — a táhli pak hromadad v průvodu
do různých ulic, kde bydlí křest sociální déloi-
otvo a Iropili tam kočičinu. Do jednobo domu
voikli, strhali obrazy 8e stěn A jiné nářadí a po
lekali tam bydlící dělnici Kirachovou tak, to leží.
dosad nemocna. Jiný dumek celý v průčelí zatma
sali a poškodili. V domě ve Wallbergové ulici,
kde bydli sapisovatelka křest. sociální org snisace
Emma Jordanová u svých rodičů, vyrvali sufivci
okna a zasypali pak členy rodiny aadávkami. Staré
rodič) slečniny poplvali, takže tito musili se otécí
na zahrada. Takové a jiné uásilnosti prováděli—
blasatelé svobody.

Nadbytek mělteletva na školáchobec
ných vzrůstá. Jednotlivé okresní Školní rady pře
devším na Moravó problašají, že jest nyní marno
hlásiti se o místo učiteloké na okrese, což srlášť:
platí pro ucitelky. Na př. na třebíčském okresu
na Moravě jest systamisováno pro literní učitelky
t. č. 19 mlat, ale půvobí tu nčitelek 35, takže
mnohým výpomocně astanoveným nelze zaručiti,
že místa svoje podrší. Na přijetí nových učitelek
není ani pomýšlení. Také vsechna mista industri
álních učitelek uu okrese tom (boráckén) jsou ob
gazens. Nadbytek ačiteletva jeví uo i v Čechách,
ale přes to do ústavů učitelských brne ae dále
mládež, což znamením, že postavení učitele po
valuje ae proti jiným stavům za nejvýhodnější.

Obmozoní vystěhovalectví v Uhrách.
1. září vejde v plataost vystěbovalecký sákon, vy
daný vládea, aby lid noutíkal v takových zástupech
do Ameriky. Do Ameriky bude sa moci stób smetí
toliko Werší 17 let, Itaří obdrželi od ministra
domobrany dovolení a složili sálvba 100—1000 K.
Nesmějí se vůbov vystěbovati rodiče, kteří mají.
dítky staré méně 16 roků, o mé sc nestarali.
Nesmí se vystébuvati dále ti, kteří se o svou po
diana k práci asschopnou . Zákon test?
postihne silně Slovensko aeb odtad lid s bidy u
tikal do Ameriky. Amerika méle velký výzaam
pro porsueseníhmotné na Slovenské Dilaík elo
venaký v Americe byl dosacea asuothačí mmobých
ohyb, nančil sevyteralé práci, detraosti. Bpomázi
sabospodařenými očistil sí úvůj majetek od dlubů,



přikoupil si něco, tak že mobl živobytí samostatné
si saložiti. Dělofk slovenský v Americe naučilse i
smyslu pro život politický a občanský. Posnal, že
i Slovákovi příslaší nejen pracovati, platiti, po
slouchati, nýbrž i domáhati se svých práv. Takový
dělník z Ameriky jest příkladem i svéma okolí.

Letošní císařské manévry na Velko
mezeříčsku na Moravě budou se konati ve zna
mení štikově modrých uniforem polních. nových
polních děl a nových polních kuchyní. Letos vy
stoupí také poprve dobrovolný sbor motocyklistský.
K těmto manévrům zavítá i císař něm. Vilém
s korunním princem a prý icar ruský. Velké Me
ziříčí, které bude středem manévrů a sídlem moc
nářů (zámek hraběte Harracha), zimničně ge upra
vuje, vše s velikým nákladem; vždyť jen úprava
dlažby bude státi na 100000 K. Vůbec letoší
císařské manévry budou nejen velmi zajímavé,
nýbrž i bodně nákladné.

Zamliklost důvodem rozvodu. Zvláštní
důvod rozvodu uplatnila protí svéma manželu mra.
Blickendorfová v Novém Yorku. Tvrdila, že vóčné
mlčení jejího manžela Činí manželské spolužití
8 vím nespesitelným. Mlčelivý mr. Blickendorf
zůstal ovšem důsledný až dokooce; poslal k sondu
přítele, aby jeho jménem prohlásil, žena obviněuí
Bvé choti nemá co odpověděti, leč že žvanivost
mra. Blickendorfavé je aspoň stejně nesnesitelna,
jako jebo mlčení. Četní svědkové udali, že manžel
od té doby, co pronesl osudná „ano“ před ol
tářem, vůči své choti sotva kdy otevřel ústa.
Mrs. Blickendorfová použila veškerého ženského
uměví, aby jej přiměla k řeči, ale marně. Nej
prve mu hladila roku a lehtala jej pod bradou —
nic! Spálila pečeni, přesolila polévku a zabodala
jehly do lenošky; ani to nepomoblo. Jednou zapá
lila mu náble před očima prskavku, ale Blicken
dorf na oi jen káravé pohlédl, nepromlaviv alova.
Mre.Blickendorfová s pláčem líčila soudci němu
vipu svého manžela: „V létě seděl celý denvza
hradě beze slova, v zimě seděl u krbu a mlčel.“
Velké mlčení počalo již v den sňatku. Půl tucta
svědků potvrdilo, že za čtyři léta neslyšeli z úst
Blickendorfových ani slova. Účastenství Blicken
dorfovo na zábavě jebo hostů obmezovalo se jen
na kývání nebo potřásání blavou. Někdy otevřel
ústa a choť jeho očekávala a napětím, co řekne,
ale okrutný manžel sí to rozmyslil a nechal si
avou moudrost pro sebe. Jak ge sděluje, rozhodl
soudce, že Blickeodorfovo chování se rovná ukrat
nosti a povolil jeho choti rozvod.

Spelek proti hlaku zakládáse po způ
sobu americkém a anglickém nyní také ve Vídni.
Chce potirati zbytečný hluk a ktik v domech, po
ulieích a po náměstích za přispění stavební poli
cie, okresních výborů, spolků majitelů domů. spolku
pro zdraví lidské a preti kouři a prachu. Zekročí
se také o přísnější provádění předpisů při klepání
koberců, také se nemá bráti při otevřených oknech,
zvláště v obvodu nemocnic a škol má býti posta
ráno o klid. Věstníkem spolkovým jest měsíčník
„Práro na klid.“—Teď asi podajíproti takovému
spolku soc. demozraté protest! U nás by proti
takovému spolku vyrukovali všichni žáci syna
Heliova. Vždyť by potlačením Ilaku byla potla
čena blavní jejich „kultarní práca.“

Přísná opatření proti vystěhoval
cm v Americe. VAmerice zakročuje8e nyní
proti vystěhovalcům neobyčejně přísně. Na př.
z perníku „President Lincola“ nebylo asi 220 ce
stejících z mezipalubí vyloděno. Dne 12. t. m.
bylu 700 vystěhosalců dopraveno «pět. při čemž
málem bylo by došlo k výtržnostom. Vystěhovalci
utrpí tím značnou dkodu, poněvadž výloby na cestu
jsou úploě ztráčeby. Ostatně poníěry pro vystěbo
valce jsou v Americe nyní velice nepříznivé, takož
před cestou do Ameriky nutno jen varovati.

Přeletél meře mezi Franmelía Au
etli. Časopisy vypášejí nadšenělet Blériotův jako
nejskvělejšího a nejodvážnějšíbo vzdachoplavce.
Blériot, který přeletěl moře mezi Franciía Aoglif,
vypravoval jednomu zpravodaji, že hned po od
jezdu vystoupil s« svým aeroptanem 60 metrů vy
edko. Stálost jeho létadla byla bozvadná. Při po
hleda ne sekonečkou mořskou pláň se mu zděo,
že se nebýbe s místa. Blériot se rozhodl, že se
bude nchámet o cenu pro let s Londýsa do Man
ehestru — 25.000 franků. Anglický vzduchopla
vecký klub postaví nu místě, kde Blériot u Do
věru přistál, pomník.

I kongres českých Esperantistů,
. pořádaný ve dnech svatováclavských letešního roku
ústředním svazem „Bohema Ubio Eaperantista“
v Praze, sliboje býti maoifestací důstojnou tohoto
hnutí v našich zemích. Přípravné práce pokročily
jk tou méreu, že měoo prárom větkáveti -nejlep
šich výs'edků, které zajistí Esperantu trvalý zájem
mezi Čechy. Koogresní výbor neunavně pracuje na
rozsáhlých přípravách a nešetří námahy, aby pro
gram sjezdu byl co nejpestřejší. V první řadě o
bral ci sa úkol upozorniti-na tento sjezd olajnu,
Jbenovité dnstarky světovéhokbbýrem Esperan
tistů v Barceloně, kteří při spáteční cestě navětíví
naši metropoli. Z jednotlivých bodů programu u
vádíme: p ui přednášku, zahajovací achůze
vé dvorapě Plodinové Buray, přátelský večer, espe
rántské přednášky, schůze odborvvé, esperkntské
děvadelní představení v latimním divadle na Smí
chově, výstavu veškerých esp. pnhlíkief a pobte'

nic; slavnostní zakončení kongresu dne 29. září.
Běbem kongresu bude sasedati zkušební komisse
ústř. avasu B. U. E V brzké době vyjde propa
gační brožara s podrobným programem, která bude
zdarma zaslána každému, kdo se o ni přiblásí
koreap. lístkem v kanceláři kongreaní. Cena legi
timgoe J K (pro studující 2 K). Veškeré dotasy
buďtež adresovány pouze kongresní kanceláři ústř.
svazu Bobema Unio Esperantista v Prase I., Fer
dinandova tř. 29. Kavárna „Union.“

„Loterie milosrdematví“, jak nasval
českou loterii ve prospěch postavení sanatoria pro
tuberkuloení upřímný Čech, žijící za hranicemi,
zasluhaje p'ného porozumění u naší české veřej
nosti!! Každý z nás oalezne v krubu svých pří
buzných a známých nešťastné, postižené touto
chorobou. A u nás tak málo proti nemoci ié 86
bojuje. Konečně spolek dobročinný po desetileté
úmorné, mravenčí píli přistupuje ku stavbě čes
kého velkého sanatoria nprostřed lesů dobříšských.
Prostředků však jest málo a losy loterie této po
jedné koruně mají býti prostředkem největším ku
sehnání stavebního fondu. Doufáme, že ]
dobrý člověk český stane se majitelem takového
losu, který vedle toho poskytuje naději na výhry
tak cenné, jak v jiných loteriích nebývá. Zádejte
u všech prodavačů losy této české loterie a pří
padně sám si na starost rosprodej jich vezmětel

Varůst výdajů státních. Koncemlet
šedesátých předešlého století obnášely výdaje na
radu říšskou něco přes 500.000 K, dnes téměř
4 mil. K. Ministeratvo vnitra potřebovalo r. 1868
34 mil. K, dnes — 46 mil. K. Ministeratvo země
brany tehdy 46 mil. K, dnes 87 mil. K. Mini
sterstvo kultu a vyučování tehdy 9-9 mil. K, dnes
1046 mil. K a mimo to musí školství národní o
patřovati země aobce. Ministerstvo obchodu tebdy
25 mil. K, nyní již přes 200 mil. K. Ministerstvo
železnic potřebovalo v roce 1878 8 mil. K, dnes
465 mil. K. Ministerstvo orby v roce 1868 — 33
mil. K, dnes 50 mil. K, a ministerstvo spravedi
nosti tehdy 30, nyní 92 mil. K. Peose úředníků
činily v r. 1869 — 20 mil. K, dnes 91 mil. K.
Výdaje státní, rozvržené na hlavy obyvatel, činily
r. 1868 — 28 K, v r. 1898 připadalo však již na
hlavu 356 K, a nyní téměř 40 korun.

Světová novinka! Počítacístrojek„Globus'
s okamžitými i neomylnými výsledky! Nesmírně
důležité pro obchodníky, živnostníky, úředníky,
učitele, studeuty i dělníky. Obromná úspora času
i námahy! 1 kus stojí 1 korunu s poučením, franko
zasílá každému technik Frant V. Hodík, Svinov,
Rak. Slezsko. Objednejte!

Kalendář „Vakříšení“ vydávanýv Č.
Budějovicích vyjde 1. září t. r. Letošní kalendář
bude po stfánce zovnější znamenati značný pokrok
ku předu. Ozdoben bude novou obálkou od akad.
malíře Ženíška e četnými illustracemi téhož malíře
v části textové a vlošeným krásným obrazem
Panoy Marie Bolestné od umělce Doubka. Zábavná
část bude převládati a i články organisace se tý
kající ve formě rozhovoru budou podány. Cena
1 K poštou, tacet sa 8 K. půl tuctu za 4 K. Ob
jednávky již nyní přijímá: Česká sekce diecésního
komitétu v Č. Budějovicích.

Cržní zprávy.
VHradci Králové, dne 24.července 1909.1 bl

plenice K 2460 — 2660, Sita K 16-60— 17-00, ječme
ae K 00'00—00-—, prosa K 20:00—00:00, vikve K 34:00
až0000,hrachaK28-00—3200,oa K10:00—13-00,
úly K 3X00—0000,jalně K 36-00—00-00,itup K
26-00—36:00, bramborů starých K 2-80—8-20, nových
K 00*00—00+00,jetel. semene červeněho K 00'0—00'00
t bl. jetelového semínka bílého K 00+00— 00000,
máku K 88-00—3400, Iném.semene K 00*00—-00:00,10
kg žitoých otrab K 16-00—00-00, 100 kg pšeničných
otrab 15 60—00'00, |! kg másle čerstvého K 22
aš 396, 1 kg másla převařenéhoK 0:00—0000,
U kg sádla vepřového K 1-83—300, 1 kg tvarobo
0-28 —>386, 1 vejos K0-08—000, 1 kopa oerele K 00-00
aš 009, 1 kope petržele K0-00—0:00, 1kopa kapusty
K 2:60—3 60, 1 kopa cibule K 0-50—00*60, 1kopa drobné
zeleniny K80"0—1'20,1kopa markvevázanéK 1-30—1'60,
1 kopa salátu K 0:0—00'0, 1 kopa okurek 7:00—11-00,
zelí K 6:00—14:00, 1 bečka třešní K 1-80—2-00,
1 bl jablek K 00:0—000. — Na týbodaí trh
v Hradci Králové dme 24. července 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 16 kektol., žita
184*/,. ječmene 0, ovsa 118, prosa O, vikve O, hra
cho 0, čočky 0, krap O, jahel 0, jetel. semínka 6,
00, Inčného semene !, máku 0. — 2) Zaleniny :
potriele O kop, cerele O kop, kapusty kop, cibule vá
sané 208 hi, okurek 0 kop, salátu O kop, mrkve 343 hl,
brambor 192 h], selí 16 kop, drobné zeleniny 190kop.
—8) Ovoce: třešní 314 beček, hrašek 00 hi, črestek
00 « — 4) Drob. dobytka: vepřů 2 kusy,
podavinčat 456 kusů, kůslat 0 kusů.

Legitimace nm
do důvěrných sohůzí

dle $ 2. shromaždďev. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867
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Alelier sockařsko-řezbářské
K 23 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
Z 5LEZ. PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje te slušně P, T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v relefech, soch světců, krucitikrů,

rámů utd. atd.

ho
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočty ma požádání.

SOCHY, RELIRFY,
OBRAZY (x prársě, pňEvĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ) CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

o.. 0
Zalošeho r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá deaítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Londreg
lékařskými vědátory jakožto příjemnť
občerstvující prostředek doporučovaný,

nabízí

J. Andres v Ústi m. Grl.,
továrna nejjemnějších likárů.

Talstdž sdyporučuje20 -ku vedhpiS © fmme.

caj, srěgnitů diivyvicejaké: i plty. idků:rufau a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách

Lostináiýmpovolujísezřítívýhodnécčny.

o © o 0 0 2
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a Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

a pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská auherská vína

E ee po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem.

u W HUMPOLCI, u
dočavatel pro klášter král. 9 Praemonstrátův Želivě a pro četné jaé farní úřady

v Čechách.

Nábytek z ohýbaného dřeva,

Židle z obýb. dřeva Křeslu houpací
v různých úpra- od . . E 30—

rách od K 870. Tema kopool

Stojanya věšáky 1 € Nr 19
s obýbaného Sedátka na šroubu

dřevaod K 20— od.. . K12—

a jiné, v nejmodernějším provedení

S9“ a r cenách nejlevnějších “U8
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

EKupe si důkladný spis:
= ZRCADLO=

pokrokového Usku.
Píše Pozorovatel.
a CenaK 170.n

Objednávky vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

hostince.
Za výhodných podmínek lze provajati bosti

pec „u České lípy“ čp. 106. v Dlouhé ol. v Hredci
Králové.

Pronajati lze hostinec ihned.
Bližší informace poskytnou se ve smíněném

hostinci a k uzavření nájemní smlouvy je opráv
něna správa pozůstalosci v Hradci Králové.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslol, paramentů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a
ovového máčiní vo výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích reforencí a odporučení. —
Obráskové osnníky, rospočty, vsory 8 vé sboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Výhodná koupě pro veledůstojné duchovenstvo!
ORP* Prodámčistě nové nádberné dílo: <

Zlatá bible klassiků
a Sice oba svazky atarý a nový zákon v původní
ceně300 K — ra K 200,popřípaděi méně.nebo
dílo to za jinou věc vyměním (kolo, zbraněa pod.)

Ctěné nabídky pod značkou J. Ž. 200. vy
prošoji si do administrace t. 1.

— Rřestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizí

Biskupská knihtiskárna.

Skvostnédárky|
ke všem příležitostem

Jako výtečné
kapesní hodinky

všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
MS jobly a jiné zlaté astříbrné skvosty

— + nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zistníka hodinář
v Rychnově n. En.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitae““ v HradciKrál.,

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem jediného
roka vyplatil v 6 případech úmrtí celkem 6300 K,.
získav 700 členů. Jak děkovné dopiry avědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtradnější:
jeko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše 1 šemy od 24 do 50 let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
Jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, co 50 let 6 K. Každý člen 8e zavazuje, še
splalí při úmrtí apolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problářením vý-
boru za svého života označil.

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů
v budoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje zárakn svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskytc
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihlášku na adresa:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové.

Dr. Frant. Reyl, Váci. Jenšovský,
předseda. jednatel.

B BOBO DEJ

nutelné dcery

nil
Z) eji

E
———

—

Založeno r. 1960. Štítní cena na výstavě v Beřicieh.

Nejstarší a největší závod

tmělého kamenoprůmyslu |
na českém severovýchodě

ZdenkaJežka|
v Hradoi Králové.

Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo- [
ručuje svůj bohatě zásobemý sklad

hotových pomníků leštěných|
graniton,

=

—ě—

umělecké ozdoby náhrobků z nezni- |
čitelné kameniny,český výrobek. |

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, oukráře,

desky na nábytek,
desky pre košeluhy atd.

=——

—pe

ně——



Španělska, Kalifornii, Oroganu, Portugalsku, Italii,
Uhrách, Turecku, Rumuosku, jižoím Rusku, Bul
barsku a atřední Asii; v červenci v ostatní Francii,
severní Americe, Německu, Rakorsku a Švýcarsku ;
v srpou v Belgii, Hollandsku a Dánsku; v září
ve Škotsku, Švédsku, severní Francii; v říjou v 86
veroim Škotsku a severní Americe; v listopadu
v jižní Africe, Pera a severní Australii a konečně
v prosinci v Argentině a jižní Austrálii.

Každý kato

Kupte si náš katolický orgamisační
kapesní kalendář

mar. 1910. Píseň mlá
deže od dr.

lík má jej Šetiny a VL.
míti. Vazba Hornofa. - 

vkusná, - - mírná, - - 

Výtečné články od vdp. dr. Fr. Šulce, vdp. dr.
Fr. Reyla, P. Voňavky, dp. Jukla, red. Šupky atd.
V organisačnich prácech nepostrádatelný. Obraz

objednatelům kalendáře pouze 10h, na kart. 40b.
1 ex. pošton i s obrazem 1 K, jež možno zaslati
ve známkách. Méně než tucet po 80 h bez porta.

Objednávky příjímá J. Polák, Hradec Králové,

Křesťan. Organisátor

celoplátěná- Cena velice

sv. Otce Pia X. za 50 h, na kartoně 80 b,

Adalbertinum, aneb Biskupská kmihtiskárna.

Dvacet tisic oběti, dvacet tisíc Čechů
v zemích koruny české ročně kosí brozný nepřítel,
tuberkalosa. Když někde objeví se epidemie spály,
neštovic, moru: tu vše jest pozdviženo, strachem
o své drabé se tetelí, volé po ochraně... A zde
smrt chodí klidně mezi námi, kosl tisíce obětí,
nakazí přitom tisíce jiných a společnost to již
přijímá, jako by to býti musilo. nebrání se,Čeká,
až z krubu jeho milých někdo bude zasažen. Pak
teprve každý naříká, brozí se, bledá pomoci. Jed
notlivec nepomůže, ale spojenými silami, důslednou,
dlouholetou prací můžeme omesiti počet obětíny
nějších ua pátý i desátý díl. O tuto pomoc stará
se Český zemský spolek pro nemocné plicními
chorobami a konečně letos mobl zahájiti přípravy
ku stavbě prvního sanatoria českého lidového pro
tuberkulosní. Německo má takových ústavů 70 —
bobaté naše království pro tisíce a tisíce nema
jetných ni jediného českého ústavu! Ve progpéch
fondu stavebního prodávají se nyní všude losy po
1 koraně. Jest třeba upozornění a výzvy, aby
každý z nás stal se majiterem takového losu?
Kancelář Jub. loterie jest v Praze-I. č. 339.

Kolik stojí stát „vzorná“ rodina.
V Americe zemřela před lety pověstná pijačka a
zlodějka Ada Jarská. Ze 700 její potomků bylo
106 nemanželských dětí, 144 žebráků, 64 obyvatelů
chudobinců, 181 prostitutek, 76 zlodějů a 7 jich

-bylo odsouzeno pro vraždu. „Vzorná“ tato rodina
stála stát v 73 letech 60 mil. K.

ČeskálidovápíseňvČechách.Český
pracovní výbor pražský, jemuž svěřeno jest řízení
sběratelské práce v království Českém (pro Mo
ravu 2 Slezsko jest výbor zvláštní) za účelem velké
souborné publikace České lidové písně a budby,
podává stručnou prozatímní zprávu o výsledcích
dosavadního ruchu na tomto poli, a sice dle stavu,
který se jevil v měsíci dabou t. r Vyjímáme ze
zprávy: Zamýšlené dílo bude samostatná část roz
sáhlého vědeckého podniku týkajícího se všech
zemí a všech národností v Rakonsku, jenž vzaikl
2 podnětu a provádí se za podpory ministerstva
kultu a vyučování. V prosinci 1906 rozšířen byl
leták, vybízející nejširší krahy ku sbírání a zapi
Bování našich lidových písní a obsahující potřebné
k tomu pokyny a výklady v několika tisících vý
tisků. Prostřednictvím zemské školní rady rozeslán
především všem českým středním školám a všem
okresním školním radám v království Českém a
pracovním výborem přím> zaslán českým spolkům
a Časopisům. Již v prvních týdnech roku 1907
přiblásili se četní sběratelé a mnozí z nich pra
covnímu výboru také hned předkládali ukázky své
Činnosti. Počet i horlivost sběratelů pak od té
doby vzrůstaly neustále a tak utéšenou měrou, že
pracovní výbor nyní, po něco málo více než dvou
letech, má po ruce již asi osm tisic zápisů písňy
vých, většinou 8 příslušnými nápěvy, vehléděk čet
ným tištěným textům („jarmarečnía“). K tomuto
materiálu dlužno přičísti ještě některé rukopisné,
dosud netištěné sbírky, zejména ty, jež povstaly
u příležitosti Národopisné Výstavy Českoslovanské
(1595) a jichžpoužití, bylo pracomímu výboru

"co nejochotněji přenecháno Národopisným Mosasem
Če:koslovanským. — Materiál v obou posledních

letech kaný rozvrhuje Se po českém území král,Českého půdobně,jakb starší síni: asi dvě pě

tiny pálobojí jeha severovýchodu, tolikéž jehojihozápadu, kdežto střed země zastoupen Jest asl jed

Bodpříjnou. Proto porada některých čelných aběratelů, která konalase v Praze o Letnicieb19
měla za účel mimo jiné i doplnění sítě eběratela

sbíraném, jinak hojném materiálu plsňovém. Tímto
uměrem nese se takó především nynější snaha
pracovního výboru, jenž na základě oné porady
pro své sběratele znovu vydal dotčený leták roz
šířený a doplněný jakožto brožorku, která se ro
zesílati bude současně 8 návodem k zapisování
textu, jejž sepsal p. prof. V. J. Dušek. Veškeré
zásilky, přihláškya dotazy podniku toho ge týka
jiel buďtež adressovány předsedoviČeského pra
covního výboru pro lidovou píseň v Čechách, prof.
dru O. Hostinskému v Praze II., Podskalská tř.
čís. 356.

Veliký sjezd katolického „Tisko
vého spolku pro západní Čechy v Plani“
pořádá se v Klatovech u příležitosti tamní výstavy
ve dnech 11. až 14. srpna s tímto programem:
Ve středu dne 11. srpna v 8 hodin večer důvěrná
schůze lidu ve velkém sále radnice. Ve čtvrtek
dne 12. srpna v 9 hodin mše svatá, v 10 hodin
slavnostní schůze „Tiskového spolku“ ve velkém
sále radnice. Řeči prosloví dpp.: posl. R.Horský,
farář Holý, kaplani Řepa a Havelka. Po společném
obědě prohlídka výstavy a přátelský večírek. V pátek
dne 13. srpna (bude-li příznivé počasí) výlet k šu
mavským jezerům a do Eisensteinu.

V jakých lhůtách se mají daně pla
titi? Přímé daně mohou býti zaplaceny plným
obnosem předem na celý rok anebo po částech ve
lhůtách následujících: 1. daň pozemková ve lhů
tácb měsíčních předem; 2. další daně, a to a) daň
činžovní, b) daň pětiprocentní z budov dočasně
osvobozených, ©) domovní daň třídní, d) všeobec
ná daň vydělková, e) daň z podniků k veřejnému
účtování povinných ve lhůtách čtvrtletních a to
1. ledna, 1. dubna, 1. Července a 1. října; 3. daň
důchodková (pokud není sražena dlažníkem) a
osobní daň z příjmů (pokud ji nesráží zaměstna
vatel) jsou splatné ve dvou pololetních lhůtách a
to 1. června a 1. prosince. Pak-li by na den splat
nosti neděle připadla, lze daně o den později za
praviti. Daně možnoplatiti nejen osobní,alei zá
stapcem anebo prostřednictvím c. k. poštovní apo
řitelny. Nezapraví-li se přímé daně is přírážkami
nejdéle ve 14 dnech po uplynatí předepsané lhůty,
Dastává poplatníkovi povinnost k placení úroků

K. Když není daň zapravena ani ve čtyřech ne
dělích ode dne splatnosti, má berní úřad tato daň
i 8 přirážkami a úroky z prodlení a útratami exe
kučními, které nezřídka tvoří k přímé dani citel
nou přirážku, vymáhati.

Moudrost maďarská. V Uhrách jsou
skoro celá třetina mažského obyvatelstva 24letého
analfabeti (neumějící číst a psát) — totiž 1,270 924
osob, z nichž je k volbě oprávněných 191.972.
Tito dělí se dle národnosti takto: Uhrů jest
47.830, Slováků 26.007, Rumunů 68.492, Rusínů
24.389, Chorvátů 2693, Srbů 9020, Němců 8668.
Jak sřejmo, nesnědli Maďaři ještó všecku moudrost.

„0 křesťanském soclalismn“, řečslo
vinského posl dra. Kreka, proslovená v Č. Bu
dějovicích, vyšla jako 5. číslo oblíbených laciných
„Lidových letáků“ v Praze. Je šádoncno, aby tato
řeč rozšířena byla všade až do posledních chatek
po naších vlastech Českoslovanských, aby lid byl
poučen o úkolech a cílech křesťanského socialismu.
V letáku je též úplný seznam a cenník českých
katolických novin. Při nesmírná láci „Lidových
letáků“ (4 strany) je veledůat. duchovenstvn, ka
toliským spolkům, organisacím i jednotlivcům
umožněno za levný peníz rozšířiti veliký počet
výtisků tohoto důležitého letáku. Zasílát se 50 vý
tisků i s poštou zu 88 baléřů, 100 výtisků vypla
ceně za 1 K 75 h. Stálíodběratelé8ručnímpřed
platným 1 K zu každý podíl (4krát ročně po20ex)
obdrží každých 20 výtisků franko za 25 haléřů.
Novi stálí odběratelé se přijímají do 15, srpna
1909. — Objednávky vyřizuje a nové přihlášky
přijímá: P. Frant. Svatek, vydavatel „Lidových
letáků“ v Prazesll,, Lípová ul. č. Ď.

Oves lékem protiemkrovee. Ježtojest
cukrovka vědy ještě jedna z nejzáhadnějších a zá
roveň z nejčastějších nemocí, má každý objev, který
může přispěti k jejímu úspěšnému léčení, nárok na
povšimnutí. Proto vzbudil profesorem ši. Noorde
nem na abromášdéní německých přírodozpytců a
lékařů sdělený referát o příznivém vlivu potravy
ovesné i při těžké cukrovce uejvětší pozornost
odborníků. Zdravotní rada Eduard Lampe z Frank
furtu n. M. uveřejňuje nyní v jistém lékařském
listě pojednání o léčení cakrovky ovsem, v němž
Be podává soubor neméně než 310 způsobem tím
léčených případů. Celkem jest výsledek příznivý.
Při správném léčení lze nejtěžší zjevy rychla od
Straaiti, jmoaovité při onemocnění v mladém véka,
jež jest všdy nejuebospečnější, zaznamenány jeog
nápadné účiny.

Světová meovinkal Počítacístrojek„Globus“
s okemžitými i neomylnými výsledky! Nesmírně
důležité pro obchodníky, šivnostaíky, úředalky,
učitele, studeuty i dělníky. Ohromná úspora ča
i námahy! 1 kus stojí 1 korunu 8 poučením, franlýo
sasílá každému technik Frant. V. Hodík, Srinef,
Rak. Slezsko. Objednejte! i

Rozšiřujte2x 9)
em

"Tržní zprávy.
VHradoi Králové, dne81. července 1009. 1 tl

pleniceK00-00—00-00,šiteK16-60—0000, ječme
ne K 00*00—00"—, prosa K 1400—0000, vikve K 32-00
aš 00:00, hrachu K28-00—00*00, ovsa K 11'40—13-20,
čočky K 30-00—00-00, jahel K 26-00—00-00, krup K
24*00—00"00, bramborů nových K 3*20—440, starých
K 00:00—00-00, jetel. semene červeného K 00*0—00*00
1 hl. jetelového semínka bílého K 00:00— 00000,
máku K 33:00—00"00, Iněn. semene K 00:00—0000, 100
kg žitných otrub K 16'00—16-00, 100 kg pšeničných
otrab 15-00—16-00, 1 kg másle čerstvého K 2-73
aš 2-80, 1 kg másla převařenéhoK 000—0000,
1 kg sádla vepřového K 1:00—2'00, 1 kg tvarobu
0'30—0-36, 1 vejoe K 0'06—000, 1 kopa oerele K 00-00
až 000, 1 kopa petržele K0-00——0'00, 1 kopa kapusty
K 2*60—4-80, 1 kopa cibule K 0*56—00'70, 1kopa drobné
goleniny K1:00—4-20,1 kopa mrkve vázané K 1-40—1'80,
1 kopa salátu K 0:0—00*0,1 kopa okurek 6-00—8-00,
gselí K 6-00—1200, 1 bečka třešní K 1-80—200,
1 bl brušek K 1000—120.— Na týhodní trh
v Hradci Králové dne 81, července 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 10 boktol,, šita
865,ječmene 00, ovsa 69, prosa 00, rikve 00, hra
obu 0, čočky 0, krap 8, jahel 10, jetel. semínka 23,
Iněného semene 000, máku 00. — 2) Zeleniny:
petržele 0 kop, cerele 0 kop, kapasty 80 kop, cibule vá
sané 450 bl, okurek 80 kop, salátu 0 kop, mrkve 206 kop,
brambor 36 hl, zelí 65 kop, drobné zeleniny 800 kop.
— 8) Ovoce: třešní 106 beček, brašek 8 hl, švestek
00 beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů 0 kusy,
podavinčat 425 kusf, kůzlat 0 kusů.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem jediného
roku vyplatil v 6 případechúmrtí celkem 6300 K,
získav 700 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 6 šeny od 24 do 50 let.
Příspěvek správní kačdoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, co 50 let 6 K. Každý člen 80 zuvazuje, še
splalé při úmrtí spolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
bora za svého života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záruka svým kmenem žijících členů;takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby avými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám 8ebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Oharitas“ v Hradci Králové

Dr. Frant. Reyl, Váel. Jemšovský,
předsedaj Jednatel. ©

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

| stelních rouch,
korouhví (balda

-, chýnů), nebes a
„spolkových prapo

rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,kříže. atd.
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Ředitelství
pivovaru :
v Hradci Králové

=p

upozorňuje tímto, že nabídky
pánů reflektantů na koupi po
zemkových parcel od Právovár
ního měšťanstva dlužno nejdéle

do 30. září t. r.
podati, pak-li mají ještě v letošní
valné hromadě projednány býti.
— Později došlé nabídky mohly

by teprvé valnou hromadou roku
= 1910býti vyřízeny.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská auherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem.

sw W HUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátů

v Želivě a pro 6 důstojné farní úřadyv

OBRAZY (va PLÁTNĚ,DŘEVĚ,
PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLORU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ,

ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÉ

so*e05V SYCHROVĚ. creset

Píše Jiří Sahula, Cena 4 K.

Objednávky vyřídí

Prohlašuji, že nezakládá se na pravdě po
věst, že

žehlírna Třasákova
v Pětidomech přesídlila. Pravdou jest, že přesídlila
pouze osoba, která sama odešla 7 domu, aniž by
ji někdo vypudil, jak se pomluvačně roztrušuje.
Prvví parostrojní práťelna a žebiíroa v Pét'do
mech nepřetržité dále pracaje A jest nyní me

jetkem mýn.

Fr. Třasák v Hradci Králové.

stromovité a keřovité
pro kostely před oltáře, před sochy svatých a p.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2—3 Palmy keřovité 1-3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10-15 zl. 3, 4—5 zl.

potok vlněné:átky plátnaširtinky, látkyna roby,
50 „salonní $arnituryvůbec
všechno zboží ikazovské firmy;

y

ředčímosaíky

vlašské,hotoví

uměl.ústavpromalbuzsshlo

racivnitřní,nejnovějšího,

kterémejenvZezře=

B.Škarda,

Brno.
čt,p.ochrá.

úokna„mubesplatu:.

Ů). amov

nímale!ovoulácíp

S“sklenné"flš wofagady,deko

: vlastníhospřsobu,

8u
ZaledeavýÝr.1860. Btátní esa za výstavě v Beřícich,

Nejstarší a největší závod
umělého kamonoprůmysin
na českém severovýchodě

ZdenkaJežka
provádí veškeré práce břbitcvní a dopo

ročoje svůj bohatě-zásoboný sklad |

hotových pomníků leštěných
===graniton,=

umělecké ozdoby náhrobků z nezni=
čitelné kameniny,český výrobek.

Mramorové zařízení
pro/uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

desky na nábytek,
"desky pro koželuky atd.

Račte dáti přednostdomácímuzávodu



Předplatné ma vivrí voku 3 A 50 4
» na půl vodu 6 + 4 |

Číslo 31.

Novoslovanství.
Přes všecka námaha některých nadšených

horlivců rozběhy k utužení praktické slovanské
vzájemnosti končí s malým výsledkem. Již sama
"Praha slyšela velice mnoho krásných proslovů
slovenských hostí, kteří vítáni 8 největší oká
zalostí, viděla bankety, slyšela mooho různých
návrhů, ale po řečech zas ticho, prázdno, 0
lympský klid jako předtím.

"Kramářovy sebehorlivější snaby nenesou
úspěšných plodů. Samy „Národní listy“ napsaly
s přitrpkou ironií dne 20. června t. r:

„Na slovanské poradě petrohradské stý
skáno si do loňské slovanské porady pražské:
neměla žádných výsledků! V Praze problášeny
loni nějaké zásady, přijaty nějaké resoluce, alo
rok uplynul a nikdo se po zásadách a resolu
cích neohlížel. Kde kdo v Evropě, vedl si svou,
Jakoby žádné pražské konference nebylo, ani
samotné členy konference nevyjímaje. A suma
somarom, situace ve Slovanstvě za poslední
rok dokonce se zhoršila!

Je-li možná?
"Odbývá se konference a žádný účinek?

Lidičky dobré vůle sjedou se z dalekých končin,
dostaví se v orčitý den na určité místo, řeční
si slavnostně, navrhojí resoluce, blasují o nich,
noviny json všeho piny a když se účastníci
rosejdoa do -ových domovů, je zase všecko přistarém?

Ne, to přece nelze připustit!
Vekutko se našli vroucní ctitelé myšlenky,

kterým se zdálo, že prý přece není tak zle.
Slovanská myšlenkaod pražské kcnferenceprý
přece jen učinila svůj pokrok, není zcela marno
se ejíždět, není marno řečnit slavnostně, „při=
jimat“ zásady a resolacel! A protož, na shle
danou na příští konferenci v Scfi1

Poukazováno také na těžké škody, jaké
mezi tím postihly slovanský svět.

— (o pak by se mělo dělat, aby škodám
bylo čeleno? ozývaly se nesmělé hlasy.

— Nic ee nedá dělatl zněla rozvážná od
pověď z povolaných ást. Třeba trpělivě se vpra=
vit do osada a přihlížet klidně, děj se co děj.

FEUILLETON
Chytal zloděje.

Mistr Flok se nadřel každý den dlouho do
noci, aby vyživil dratví a šídlem pět hladových
krčků. Baráčníci ve Slukově mnoho chudákovi za
příštipky platit nemohli; a jediný bohatec slu
kovský, statkář Valný, nemohl stále dávat bube
nému ševci tržit.

Když uš přece někdy nějaké boty ze statku
objednány, nastávaly pro děti hody. »Tatínek, pan
táto, vzkazuje, že nemá na kůži, abyste teda něco
napřed poslal.< Manča odešla se zlatkou a notným
krajícem chleba, Ale již druhý den: +Tatínek vzka
zuje, že nemá na floky a na maz, abyste byl tak
dobrý . . .« Do jedné Františkovy ruky vlisknuta
koruna a do druhé kousek sádla. A třetí den zas:
»Tatínek prosí, abyste mu dal něco napřed, že se
mám Honzík rozstonal.« Zase nové podarování,

Statkář se smával: »Jakmile potřebuji boty,
musím živit celý týden Flokovu rodinu. Za ty
peníze bych měl boty z bobra. Ale at! Vzdyt
jsou to chudáci.« Popřál výdělku rád, i když právě
služeb Flokových nepotřeboval.

Flok si vypomáhal k živobytí taky jinak.
Líčil na čermáčky, kosy, stehlíky, uměl zpeněžit
kožíšky křečků, koček, tcbořů, lasiček, Slukov byl
rozložen téměř v klínu velikého lesa, tak že pří
ležitost ke studiu zvěře čtvernohé i pernsté byla
znamenité; a mimořádné zeměstnání nasypalo
Flokovi často do brsti heských pár šestáčků, Ne
zbeďný čeledín Valného Francek často si Floka
dobíral, z čeho ty boty dělá. »Vidíte, mistře, to
jste mi ušil pěkaé boty za tak veliké penize! Už
teď se chce palcům ven. A jdu-li kolem cizích psů,
už na moe vyjí jsko posedlí. Co myslíte, necítí
na mých nohou kůži některého mladšího kama
ráda ?« Flok se bránil protitakovému podezsřívání
vášnivě, Kdyby bobyly nedršely v uctivé vzdá

V Hradci Králové, dne 6. srpna 1909.

Konečné není pořád ještě tak docela zle. Není-li
Slovanstvo schopno činu, je přece vždy ještě
schopno slova. Možno se sjíždět, radit, řečnit, |
navrhovat a přijímat zásady a resoluce...

A výrok z povolaných úst působil velmi
uspokojivě. Vyskytl se baťoška, účastník loň
ského pražského sjezdu a s nadšením vzpomí
nal silných dojmů, které si z českého výleta
dowů přinesl.

— Na bratřích v Čechách musíme si vzít
příklad, pánové! Jezdili jsme ta trochu po kraji.
A co jsme neviděli! Na každé stanici davy
lidu, nadšené vítání, kytice, fábory, proslovy,
objímali nás, z nároče do nárače jsrna šli! Ta
je vidět, pánové, co znamená zápal lida pro
ideu. To je, co nám scházíl Čechové nám musí
být příštěvzorem...

A s tím se konference rozešla.
Budeme na příště vzorem bratřím Slova

nůrm. Budou se podle nás zařizovat. Velmi li
chotivé pro nás. Ale půjde-li to pak rychleji
ku předu se slovanskou věcí, je ovšem jiná
otázka. Nadšený lid, hlačná vítání, kytice, fá
bory po kraji na nádražích a jinde, ohnivé pro
slovy a náruč otevřenou všemu bratrství, to
vše měli jsme už, jak víte, před půl stoletím.
A tenkrát prý idea sama dokonce ještě moc
něji — hárala v srdcích... „“

Tak a podobně stýská pisatel, jemuž se
neplodné fráze hnusí, který chce konečně vi
dětičiny, vyvřelé z vnitřní nutoosti srdce, z pla
mene srdečné lásky, jíž těžko lze se naučiti
z knihy, z tuctové výzvy, ze stádných hesel,
ze studování různých filosofických formalek.
Myšlenka ušlechtilého všeslovanského sdražo
vání masí prameniti ze spontánního nadšení,
z neumělkovaného citu, ze srdcí ideálně vzní
cených, jichž přirozený ušlechtilý pud nepo
třebuje nápovědy ani mračného poháněče.

Pánové při svém závodění o utvrzení vše
slovanské vzájemoosti o nás zapomuěli na pře
důležitého činitela v životě slovanských ná
rodů — va náboženství, Jejich řeči přenášely
se hladce pře“ nejsilnější zprubu velkých kal
torních činů Slovaostva, jako by nejsvětější
==

lenosti mocné dlaně Franckovy, často by byl proti
pcsměváčkovi podnikl útok svými průhlednými
kotníky. A Francek nejednou vyvedl Flokovi ve
liké uličnictví; nedal ostatně pokoje ani lidem
jiným.

Ve statku Volaého nastal poplach. Jednou
začaly slepice v kurníku úzkostlivé kdákat — pes
silné zabafal. Nalezlo se na dvoře zkrvavené peří,
jedna slepice zmizela. Za dve dny ztratil se ho
spodáři přes noc jeden králík, «Už není jináč, než
že nám dělá noční visitu tchoře, usoudila paní
máma. +Francku, budeš v noci hlídat, vezmeš si
starou brokovnici a klacek do ruky.«

Francek šel na číhanou rád, těšil se na to,
až se bude moci pochlubit, jak přetřel černému
zloději kožich tak, sž mu přerazil hřbet. Leč přes
všecku ostražitost čeledín příchod tchořův nezpo=
zoroval. Najednou mezi boluby poplach, černavý
čtvernožec běží přes dvůr. Už letěl klacek na ko
žich uprcblíkův. Ozvalo se bolestné mňoukání;
Francek zaklel, když seznal, že vlastné trefil šelmu
jinou a že sousedův veliký kocour v tlamé nic
neodnášel. Co s tím, mém ho dotloucif Leč ko
cour se trochu sebral a několika skoky se ocitl
u vrat.

Druhý den stržil Francek hodné smíchu.
»Vidíš, taky na tebe jednou došlo, ty vejšklibo«,
smál se hospodář. +A jeden holub zmizel přece.
Ještě to by scházelo, abys měl s tchořem nějakou
úmluvu.«

A co Francek zelenal zlostí, už nabízel svoje
služby na dvoře hospodyni Flok. »Že jste mi to,
psnímámo, neřekla dřív! Vádyťt přece víte, jak
zvěři rozumím! Na tchoře se musí hezky zchytra.
To je šelma študýrovaná. Dovede uhnout jako
úhoř. A praštit klackem nebo střelit? To nic
není. Ten mé tužší živobytí než kočka a veverka.
Tři lidé by ho musili chvíli mlátit, než by ho
sabili. Ten se nebojí ani hada; zmije zasyčí, ale
tchoř jako by nic začne ji kousat od hlavičky ži
vou, i kdyby ho štípla; na takového lejdáka musí

| BoěeeKv,Obmova vychásí v pátek v poledne,

ideály jádra slovanského lida byly záležitostí
zcela soukromoo, mal;cheraoo, jako by ty ideály
nebylo natno klásti do široce založené národ
nestní mathematiky.

A přece jen — kdo konečně z žalové, ne
poddajné skály mohutaým úderem konzelné
hole vyvodí pramen vody živé? Ten, kdo po
kládá avážlivé náboženství za velice důležitou
složku života národů slovanských, s níž se
musí vážně počítati při každé příležitosti.
Jestliže vysocí, třebas sebe učenější pánové
baví se disputačním sportem, který filosofický
„ismus“ by vzájemnosti slovanské nejvíce
prospěl, jde jádro národa, zvyklé na starobylé
a vžité tradice, Širokým proudem svojí cestou
dále, nemajíc ani příležitosti — ani největší
chuti dlouho a se vší důkladností kontrolovat
a studovat různé spletité myšlenkové theorie
filosofů, kteří ostatně sami mezi sebou Se
zoačně různí. A přece pánové k dosažení sku
tečné vzájemnosti potřebují souhlasu a podpory
nejširších vrstev. Či by ty nadhozené návrby
měly být pouze sportovním experimeutem ne
četných duševních aristokratů? Tvrdíte, ze vaše
plány mají býti lidové. Jak tedy do toho, abyste
uchvátili massy, oa které strany odeřit? Sméš
nou nezkušenost prozrazuje ten, kdo ohce ná
rodnostní problémy laštiti bez piluého přihlí
žení k náboženským proudům lidovým. A nej
větší neprozřetelnost prozrazuje takový muž,
který docela myslí, že naplní ardce prostého
lidu velikými ideály jinými, vyrve-li mu ideál
náboženský.Starái novější zkašenost jest tu
soudcem rozhodným, neúprosným; příliš vý
mlovná skatečnost nedá se oddisputovati sebe
obratnějšími slovy.

Není tudiž divu, že národovci nejoprav
dovější, nejzkušenější nevyhýbali se při luštění
národnostní vzájemnosti otázce náboženské.
Naopak kladli ua ni důraz. Uškodil snad ve
liký Strossmayer svémo národu, že pracoval
na osvobození chorvatského lida pod zorným
úblem křesťanské víry? ©Věhlasný básník
Mickiewicz těsně spojoval ideu křesťanskou
s životem a pokrokem polského lidu. A což
u nás Šafařík, Palacký, Rieger, Havlíček? Při
——
být dobrá past. Nic jiného tu nepomůže. Chce
te-li, poliknu; já ji mám.«

»sJen abyste nechytil zas nějakého kocoura«,
smála se hospodyně,

Návrh Flokův přijat, švec přinesl pasť velkou
jsko truhlu, postavil ji oa prkénko zrovna před
otvorem do kurníku, zdvihl dva příklopce a vlo
žil vnadidlo, »Ale ať se mi toho, pantáto, nikdo
ani nedotýki. Až se zloděj chytne, musí do pytle.
A to zas dovedu udělat dobře jen já sám; jináč
by nám mohl tchoř zas upláchnout. Ráno časné
přijdu a uvidíme, Za tu celou práci si vezmu jen
tu kůži.«

Tentokrát však o 11. hodině v noci Francek
hlídal zas, sle s větším rozmyslem.

Flok ráno za velikého sběhu lidí šel zkou=
mati truhlu. Zaťukal — nic. oJe tam mršina či
není? Ani žádné škrábání . . .« | Zatřásl pastí a
cítil, že se tam něco měkkého válí. +Sláva, už
lupiče mámel« prohlásil hlasem povýšeným Flok
v brdé póze, jako když generál vyhraje velikou
bitvu. »Ta šelma mizerná je všemi mastmi mazané,
To málokdo tak dobře ví jako já — člověk v těch
věcech zkušený. Tchoř se dovede chovat jako žába
v bahně, když už prchnout nemůže. Neprozradí
se ničím, aby na sebe neupozornil. To já dobře
znám. Ale už ho mám, mne neoklsme. Jděte
všichni kousek dáll« Zraky valného zástupu se
stále nedočkavěji úíříly, když Flok přikládal
k jednomu příklopci pytel a otvíral tchoři do něho
volnou cestu. »Tak' Ještě se ti nechce, ničemo
zlodějská? Já ti pomohu.« Mistr nazvedl truhlu a
něco padlo do pytle. Teď sevřel lovec otvor pytle
oběma rukama a začal tím mlátit do kamene. Di
váci se začeli po šestém úderu usmívat; taky
švec najednou ve své vražedné práci ustal. Nějaká
břečka prosakovale pytel a šplíchala kolem, Flok

»Mistře, vy jste toha tolik tuhého tchoře
zřídil! Vždyť mé jistě i celou kůži na drance,
ozval se Francek, »Ukašte to, já se té šelmy ne



vyslovení těchto jmen vynoří se před zrakem
celé proudy náboženských snah.

Dobře jest při nynějších všeslovanských
konferencích vzpomenouti ei ba průběh a po
vabu velepamátného slovanského sjezdu, jejš
pořádali v Praze r. 1848 možové širokého roz
hledu, charakteru křišťálového. Slavnostní prů
vod (i s evangelíky Palackým a Šataříkem)
ubíral se do chrámu Týnského. Zde před 8o
chami apoštolů slovanských člen prozatímního
výboru kněz Štolc děkoval Všemohoucímu, že
konečně v duši Slovanstva probudil ducha
evornosti a bratrské lásky, a prosil Pána zá
stupů, aby požehnal díla započatému a sdařiti
je nechal ku blaho národa a celé vlasti. „Líce
mužů a starců smáčena jsou slzami citů netu
šených, jimiž v shromáždění tom, posud jedi
ném v dějinách Slovanstva, dmula Se prea
každého přítomného“, praví o té památné
chvíli Jakub Malý. Palacký jako předseda ajezdo
vžil vzletného proslovu a skončil slovy evan
gelia, chorvatský koěz Topalovič břitce odsoudil
velkomaďarskou politiku Košntovu, J. Prav.
Koubek končil svoji řeč: „Pomoz sobě a Bůh
ti pomůže.“ Srbský řeholník Nikonor Gruič
za napiaté pozornosti ve svojí řeči provolával
slávu prostému lidu srbskému (velice zbožné
mu), který jediný si zachoval v jeho kraji
svatyni národnosti. Evang. farář z Liptova Mi
loslav Hodža za Slováky prohlásil, že toliko
na zásadě rovnosti všech národů může slávu
království Božího na zemi se rozhostiti. Dva dny
nato obrovský dav obcoval slovanské mši sv.,
kterou sloužil srbský arcikněz Stomatovič pod
širým nebem u sochy sv. Václava. O Božím
hodě Svatodušním nesmírný nával vlastenců
obcoval mši sv., sloužené na tomtéž místě mi
letípským farářem Arnoldem. Před sochou sv.
Václava přísahali si účastníci věrnost a vytr
valost až do těch hrdel a statků.

Zkrátka při sjezdu j v následujících dnech
po něm bylo tolik projevů náboženských, pro
jevována dachovním taková pozornost, že každý
lehce pozná, jak nejideálnější horlivci nijak
nechtěli při řešení velkých úkolů považovati
náboženství za věc podružnou — nebo jen
z milosti trpěnou. Leč v době, kdy křesťansky
smýšlející Slovanstvo tak nadšeně dokázalo,
jak si vyznání svého váží, Kramářovi slávisté
chodí kolem slovanské otázky náboženské na
korkových podrážkách, přímo se bojí přibrati
do společné úrady kněze katolické, aby poži
dovštělý tisk nezačal ostře protestovati.

Zatím však naši katolíci luští otázku
všeslovanského sblížení nehlačně, drobnou
prací, ale vytrvale, účelně, prakticky. A vzá
jemnost slovanská vzrůstá na základně nábo
Ženské utěšeně. Již na pátý rok vydávají se
u nás velice pečlivě řízené „Slavorum Llitterae
theologicae“, jež u křestanského Slovanstva
došly nadšeného přijetí, brněnská „Hlídka“
pečlivě sleduje literaturu slovanských národů,
vydává se u nás v ruské řeči „Velegradskij
Věstnik“ písmem latinským, bohoslovci naši
ve svém „Museu“ pěstají čilowkorrespondenci
8 jinými slovanskými theology, r. 1907 konal
se první sjezd unionistů, nyní se dokonal vele(E
bojím.« — »Jdi pryč, mizero, nebo tě tím pytlem
přetáhnu,« houkl švec.

»Í jen ten pytel už otevřete«, vmísil se do
sporu hospodář. Vzal rozpačitému lovci pytel, 0
tevřel a — vyňal zbytek starého shnilého melounu.
Za velikého smíchu vyskočil Flok: »Tohle mi
provedl jistě ten kostrbatý ničemal« A užse hnal
v slepém vzteku na Francka.

»Pomalu, mistře, pomalu,« pokročil Francek
vpřed a sevřel svojí obří tlapou chvějící se pravici
ševcovou, až Flok strašné vykřikl. «Víte, mistře,
vy mně nic, já vám nic. Chtěl jsem vám jen do
kázat, že umím taky lovit, Podívejte se tamhle
pod slámu, tchoř tam Ježí tiše jako spící kotě «

Mistr se vzpamatoval a vytáhl opravdu ubi=
tého tchoře.

»Teď už se nemusíte zlobit«, dodával Francek.
»Vy jste chytře nalíčil, já jsem zas chlapíka chytře
chytil do pytle a umlátil. Proč byste se zlobil,
když jsem vám tak pěkní pomohl? Vždyť za to
nechci nic.«

»Jo — ale ten meloun, partyko jedna«, za
hrozil švec — a nový smích diváků byl mu od
povědí.

»Dobře jste to, mistře, provedl,« dobřil ho
spodář odborného znalce. »Tuhle máte ještě za
svou námahu korunus.

Mistr děkoval a už se usmíval. A když vy
cházel ze dvora, řekl mu ještě poloblasně hospo
dář: »Jen podruhé lépe dodržujte slovo. | Slíbil
jste, že moje boty budou spraveny do tří dnů a
já už teď vím, proč čekám celých jedenáct dní.
Jak jste Jezl ke kurníku, hned jsem poznal na
-vašich nobou svoje holínky, Budete li v mých
botách chodit ješté týden, rozámatcháte boty
tolik, že bude správka pro vás jeátě obtížnější.
Byl jste trochu neopatrný, žel«

+Prosím vás, pantáto, odpusťte! Tolik hla
dových krků, není ani na brambory, všude bída.. .«

»No — no, jk rozumím, vždyť vás neseký
ruju. Teď jen do tobol«
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památný drohý sjezd unionistů, jehož průběh
opravňoje k nadějím nejlepším. Jeho výsled
kem nejsou pouze papírové resoluce. Sjezd ten
dal zpruhu k dalším praktickým činům, které
na základě idey Cyrillo-Mathodějské povznesoa
jak olrkevní tak národní život Slovanetva.
Příšte poukášeme na zvlášť významná jednání
sjezdu toho.

Násilnické signály letí světem.
Kde se naskytne příležitost něco rozbit,

někoho savraždit, hodit pumu nebo klidné lidi
rozeštvati, tam ochotně pracují obdivovatelé
raských zákeřnických revolucionářů 8 největší
ochotou, 8 oejohbnivějším úsilím. Vždyť tolikrát
dokázáno, že na úspěšné praktické reformy, 08
zdárnou práci reformní tací anarchisté arevc
ločně působící lidé naprosto nestačí. A ba
mižné plnění vlastních kapes ještě není soci
álně-reformační prací pro lid. Obecně jest
známo, kdo vlastně peněžně evropské národy
nejvíce ovládá. Ve Španělsku revoluční živly
jsou štvány proti církvi, proti králi, proti fa
brikantům. Ovšem nezavíráme očí před chy
bami, jichž se Španělská vláda po staletí do
pouštěla. Faktum však jest. že nejvlivnějšími
osobnostmi jsou i ve Španělsku židé. Státní
dluh španělský činí 95 tisíc millionů peset (1
pesetas — 2-15 K). Platí se věřitelům z té o
brovské půjčky na úrocích ročně 400 millionů
peset. A hlavními věřiteli španělskými jsou
židé: pařížský baron Rotechild, berlínský
Bleichrůder, Mendelssohn a pak bankéři ví
deňští. V moci židovských peněžníků jsou též
akciové papíry měděných dolů a železnic špa
pělských. Král Alfons masí býti k židům velice
zdvořilý. Jakmile semitští barsiáni seznají, še
Španělsko potřeboje nové půjčky, dají kles
nouti španělskému úvěru a poskytnou peníze
za nejtěžších podmínek. Kdo jest tedy vlastně
nejvlivnějším pánem v Alfonsově říši?

Na tyhle maličkosti španělští štváči u
bohý svedený lid neupozornili. Raději jej ibned
hnali proti továrníkům a — bezbranným jeptiš
kám, jichž celý život jest nepřetržitou obětí
ve prospěch trpících. Bezvěrecký vztek se vy
bíjel v Barceloně na velkolepých památkách ka
tolického stavebního umění. Nemocnice, kaple,
nádherné chrámy okoušely bezohlednost nej
novější kaltary. Kuěží pobíjeni, pak založen
oheň. Ubožáci drželi se křečovitě mříží, volali
o pomoc. Leč stoupenci moderní humanity po
stavili se proti záchraně nešťastných obětí a
tak za živa uhořelo mooho kněží i jeptišek.
Anglický list „Daily Telegraph“ líčí, jak da
cbovní, modlící se úpěnlivě před oltářem, byli
vrahy napadeni; chráníce nmělecké a nábožen
skó památky, nebo držíce ee kříže, byli pobí.
jeni. Když pak proti násilníkům hnalo se vojsko,
tu ubohé poštvané ženy uposlechly rafinova
néhonávodů demagogů; před postapující jízdou
lehly si na zem s dětmi; proti pěchotě nasta
vily nemlnvňata, aby tak morálně odzbrojily
ty, kteří epěchali chránit bezpečnost lidí su
rově přepadených. Počet mrtvých v Barceloně
páčí se na 3000 lidí. O řádění povstalců do

cházejí zprávy úřasné. Jeptišky sobavony, Democní vyhazování s lůžek, loupilo se jako za
bonského vpádu, kříže na hrobech poráženy,
křesťanské odznaky Šmahem ničeny, upalovali
i školní děti v řeholoím ústava. Kuěží, kteří
se banditům vytrhli, honěni po ulicích jako
zvěř. Záchranné společnosti bylo od revolaci
onářů překáženo v ošetření těžce raněných;
policisté opadnovší s koně byli na zemi dobí
jeni. Zástup 10.000 revolucionářů nesl vítězně
zahelnatělé kusy těi na dlouhých tyčích. Co
tu scházelo ještě k dokonalému kanibalství?

A jak se přitom a nedočkavou l+čností
olizovalo „Právo lida“! Psaloť: „V celém (1?)
Španělsku zuří ozbrojené povstání... revo
Jace v nejvlastnějším slova smyslu... Všecko
dělnictvo v Barceloně a v okolí je socialisti
cké a dovede v případě potřeby umírati (snad
spíš vražditi?) za svou věc.“ Ovšem ta „hrdin
nost“ neměla dlouhého trvání. Když pobořeno
85 kostelů a klášterů, konečně vzbouřenci se
začali rozprcbávat a —docela druh draha de
nuncovat. Celkový výsledek štvaní placených
demagogů jest fiasko.

„Naše signály letí světem“, napsáno ve
volebním provolání české soc. demokracie. Ano
— letí, ale všude šíří mor a zdivočilost, Jest
viděti to ušlechtilé ovoce na německobrod
ských čtvanicích a na zprávách pokrokářského
tisku o té „statečnosti“ Israelité schystalí
protikatolickým randálistům za pětníčky píš
falky, aby svedení lidé mohli důkladněji řáditi
proti vlastní krvi. „Osvěta lidu“ nyní dne 4.
Srpna napsala, že ee katolíkům nestalo ani
nejmenšího. Inu — bodejť by eoad Četa násil
níků, dobře vyovičená, začala rvát pokojné
katolíky hned! Na to byli komandanti příliš
chytří; čekali lačně, až některý katolík ao za
pomene. Pak by byly připravené klacky a ka
meny pracovaly hned — protože by se mohlo
pak v novinách lhát « větším úspěchem, že
vlastně katolíci začali násilnosti saúi. Agrár



nici dali se poštvat požidovštělým tiskem proti
pokrevným bratřím rolníkům, s připiatými
Čtverlístky spojovali svůj řev se soc. demo
kraty a pokrokáři. „Náhodon“ už dopoledne
na evojí veřejné schůzi hodně se povzbuzos
veli k boji proti „klerikalismu.“ A zjednaní
k tomu účelu výrostkové za několik haléřů
statečným evým křikem obveselovali židovské
dárce. Ovšem semitské radosti se příliš diviti
nemusíme, sle spíše tomu, za jak malý obnos
dá se „uvědomělý a vlastenecký“ dorost za
koupiti proti vlastní krvi.

Horší ještě ecény odehrály se letos v Král.
Dvoře při početí naší veřejné schůze. Sotva
se začalo mluviti, již nastal řev spojených
našich nepřátel, tlačení holemi, honění našinců;
uplakaná mládež a zděšené ženy vybíhaly ze
sálu jako z dravého zvěřince, aby nezakasily
na sobě nejmodernější koltaru. Divné signály
to letí světem. Daleko od španěských poměrů
nejeme. A kdyby se naskytla naším přítelíč
kům taková příležitost jako v Barceloně, ne
bude se lišit obraz „hrdinného vystoupení“
od tatarského řádění barcelonského ničím.
Koltura prý je na postupal
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všech evropských jasyků s donáškou do domu
v původních osnách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví
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Nové jízdní řády.

Dopis z Prahy.
Úřednické v Prase. Stavba úřednic

kých domků jest jednou z pražských otázek,
o kterých mluví se a píše již po řadu let,
stejně jako o stavbě řemeslnických domků —
z otázek, které však přes to nikterak nepo
stapojí ve svém řešení ku předu, poněvadě
nebyly vůbec praktickým řešením zahájeny.
Každý by se domníval, že příslušní činitelé
budou stavěti úřednické domky na místech
vhodných, kam by se jedině bodily, to jest za
okruh někdejších hradeb, leč chyba lávky. Se
stavbou úřednických domků tá býti započato
— v pražském Josefově! Nemůže býti opravdu
větší ironie nad podobné rozhodnotí. Jakoby
pražské radě městské nebylo známo, že oby
vatelé v pražském Josefově domábají se po
léta staveb domů řemeelnických, a to s dil
nami a byty pro třída řemeslnou, kteráž z Jo
sefova byla vyštvána do Naselského údolí, na
Žižkov a do Břevnova — následkem čehož
předměstí pražská ovšem neobyčejně zmohut
něla — — rada městská přichází do obecního
zastupitelstva s návrhem, aby domky úřednické
byly stavěny v páté čtvrti pražské. Co bude
stavěno pak na fortifikačních pozemcích?
. Mají tedy býti z prařského Starého Města
i ze sousedoího Josefova vyštváni poslední
drobní řemeslníci — ten živel, jenž jest vlastně
jádrem občanstva — a nabražení úřednictvem
po většině německým, jež má většina v Druž=
stvu pro stavbu úřednických domů v Praze?
Není přece v Praze neznámo, že zbývající na
Starém Městě pražském řemeslníci a živnost
nici, kteří doposnd vzdorují borečce stavění
přepychových paláců v obvodě assanačním, rádi
by v těchto místech zůstali a svoje řemesla i
na dále provozovali — bai ti, kteří z dlouho
letých svých působišť nuceni byli vystěhovati
se, rádi by v ně opět se vrátili.

Zdaž se však činí ze Staroměstské rad
Bice aspoň to nejmenší, sby oprávněné touhy
těchto tříd pilných pracovníků občanstva spl
nění došly?

Avi v nejmenším.
Bylo by to možné, kdyby pražská rada

městská, jakož jest její povinností, uznala sa
vbodné pro tyto třídy obyvatelstva něco pod

„niknooti a dáti poduět konečně ke hromadnému
stavění domů s dílnami a byty řemeslnickými.
To, co 8e doposad podoiklo se středu pražské
řady městské, zřejmě dokazoje, že tato otáska
na Staroměstské radniči doposud mení náležitě
pochopena. Zdá se vůbec, jakoby páni radní se

domnívali, že řemeslníci pražští mohou bydleti
v Břevnově, ne-li v Nuselském údolí či ve Vršo
vicích — — Jest, jak z tohoto zřejmo, nej
výše nutno, aby pražská rada městská konečně
pochopila —a její členové, kterým dochází
mandát do sboru, zdají se býti dosti ochotní
chápati význam otázek iširší veřejnosti se do
týkajích — že jest povinností její v této zále
žitosti pronésti konečně závažné slovo A dojíti
k činu, aby poplatná třída občanstva mohla
na dlouholetých svých působištích bez obav O

Obrana.
Krveproliti do nebe volajícíuastihlo

uši hlaeké Když měl být odsoazen vrah
Hilsner, všecka kolesa moderně-humanitářského
tisku evropského uvedena v pohyb Da jeho
záchranu. Když zoufalí ramuonští sedláci za
čali pronásledovati židovské vydřidachy, ave
řejněno v „Case“ provolání ku sbírce na ty
cizí židy. Nedávno však povražděno pod vlajkou
půlměsíce přes třicet tisíc křesťanů; a toto
strašné krveprolití zaznamenáno v novinách
jen několika řádky, jak se v časopisech od
bývá úraz koně, shoření stobu nebo rozbití bi
cyklu. O podrobnostech nepsaly téměř nic
ani ty listy, které se živí s největší chutí sen
sacemi. Nuže — vizme, jakých hrůz zakasilo
křesťanstvo od zfanatisovaných Muhamedánův!
Na př. v Adaně uteklo se 4000 křesťanů do
kolleje jesnitské. Leč mubamedánští Kaordové
zapálili budovu, tak že křesťané (ve dnech 14.
až 16. dubna) tam ahořeli. .

Křesťanští Arméni obklíčení a mačeni způ
sobem nejděsnějším. Vyrváno každému pravé
oko z důlka i useknuty prsty pravé raky; uře
zány jim uši, obnažena prsa a pak byli abo
žáci tlačeni holemi, opatřenými železnou koulí
nebo hřebíky, až padali na zem. Polomrtvým
párány vnitřnosti. Křesťanské ženy mačeny
ještě hůře, až péro se zdráhá popisovati zví
řecí týrání moslimských fanatiků. Vyrvání očí,
usekávání palců a nohou, vytrhávání nehtů,
ořezávání nosů bylo pro ženy jen utrpením
menšího draba. Hrozný pohled naskytoval se
ubohým dětem, které s velikým nářkem po
zorovaly, jak jejich matky způsobem krajně
nestoudným za živa byly znetvořovány. Přitom
zpívány od muhamedánů 8 chechtotem křesťan
ské písně. Domy kongregace sester z Lyonu
sapalovány, jeptišky postříleny. Někteří kře
sťané rozprchli se před krvežíznivci do polí,
kdež zřizovány baráky. Na 30 opuštěných dětí
denně umíralo hladem, zimnicí 8 neštovicemi.

Podobně jako v Adana řádila mladá tu
recká kultura i v jiných městech, podrobených
Uařibradu, tak že přes 30.000 křesťanů padlo
za oběť nejsarovějšímu fanatiemu. To 8e dělo
v době, kdy telegrafy každou chvíli mohou
volati o pomoc proti sveřepému násilí! A po
židovštělá žurnalistika při tak hrozných zjevech
raději pátrá a elídí, kde v které vzdálené kra
jině bylo „ablíženo“ některému nebezpečnéma
sednáři nebo anarchistovi. A surovost nevítězí
toliko v Tarecku; vědyt se protikřesťanskému
násilnictví tleská horlivě i v našich zemích.

O čem mlčel pokrokářský tisk jako
sařezaný. Z každé maličkosti snaží se poži
dovštělý tisk pokrokářský vytlouci co nejvíce
kapitálu proti církvi. Když však se stane 0
brovský skandál v táboře jinověroů nebo bez
věrců, buď vykracuje anebo mlčí jako nezbeda
schovaný v houští před policajtem.

Nyní se vede v Německu sensační vyše
třování, Berlínský magistrát svěřil na polepše
nou hochy evangelické jednotě, která k vůli
germanieaci založila si svoji polepšovna v Miel
esycě. Pro malé přestapky správce ústavu
pastor Breithaupt vyplácel hochům holí až pa
desát ran. Hoši mrskáni bičem a gamovou
holí i na chodidla, až padali v bezvědomí. Byli
dávání epootaní na rakoa i nohou do tmavého
sklepa, kde jim dáván pouze chléb 8 vodov.
„Berliner Tagblatt“ k děsným objevům pozna
menává: „Peklo Dantovo není horší, nežli peklo
v Mielczyně... Pastor Breithuupt jest věrným
žákom pastora Bodelechwingha, známého svým
karabáčem a holí v ústavech sirotčích ...
Místo pastorům dejte eirotěí a ochranné ústavy
zkušeným paedagogům a lékařům!“ Toť přece
výsva, která si zasloužila okamžité pozornosti
masargkovského tisku. Ovšem jsme vzdálení
fanatismu pokrokářského, který pro chybu
jednotlivců hned dovede ostouseti celé spo
lečnosti. A bylo by nespravedlivým a naivaím
— sváděti sarovost těch pastorů na ovange
Jické náboženství, které přece nabádá k ně
čemu jiném. Leč hledá-li pokrokářský tisk
lačně i kašdý zaoceánský protikatolický klep,
není nemístno konetatovati čas od času, které
sjevy příkrývá úzkostlivé rouškou mlčení.

Pěkné vyhiřůky na svobodu. „Osvěta
lída“ dne 97. července v potu tváři snaží se
obrátit chalupu střechoudolů; souhlasís „nat
nou obrándu“ půkrokářekých zařivců proti
klidnému lidu katolickému, nazývajíc katolický

prod „drzou provokací“. Přitom oronila něolik krokodýlích elsiček, které badí u lidí
charakterních neodolatelný hnus a přitom se
odvažuje vyložiti na krám své názory o 8vo
bodě. „Byla to emotná podívaná v neděli a
vyvolávala hořké myšlenky. Bylo mi líto(??1)
toho dobrého lidu venkovského (vždyt přece
ten lid jest „Osvětou lidu“ způsobem nejsu
rovějším papadán a zesměšňován), který tak
obětavě z daleka se dostavil, ale co říci du
chovenstva, které dělá pochopa (I) vysoké hi
erarchii na ujařmení lidského ducha, ač samo
sténá pod její tyranií 7“

Co říci tomu odhodlanému, třebaže ne
četnému kněžstva? Všecka čest dachovním,
kteří otvírají oči zaslepené rafinovanými lžemi
rudými a pokrokářskými, kteří chrání dobrý
venkovský lid před pokrokářskou zvlčilostí.
Všecka chvála dachovním, kteří trpělivě sná
Šejí sarové kopance za to, že nechtějí dáti jádro
českého lidu na pospas židovskému velkokapi
talisma a chrání náš lid před rudým vídeň
ským komandem semity Adlera! V kom jen
jiskra vlasteneckého cita zbyla, musí ta kněž
skou osvobozovací činnost schvalovati. A vy
— pokrokáři — chcete ještě něco mluviti o
sténání jiných pod tyranií? Jste příliš zvyklí
na otrocké služby i těm židům, kteří ani příliš
o vaši pomoc nestojí. Milí braši, pěkně by ta
svoboda kněžská vyhlížela, kdyby kuěžstvo
přervalo patriarchální pouto se svými před
stavenými a dostalo se pod váš karabáč, ne
bylo by otroctví horšího. Co zkusilo kněžstvo
husitské pod otrokářským bičemhusitsko-šlech
tických zemanů v XV. století, o tom se nikdy
lidu nezmiňojete. A podívejte se na pokrokář
ské agrárníky, jak už nyní chtějí rozkazovati,
co nesmí a co má kněz katolický kázati, jak
vítají s potleskem kněžskou agitaci pro politiku
strany agrární a jak zakazují fanaticky knězi
účastniti se politického hnutí katolického! A
ten šílený protestní shon agrárních zemanů,
jestliče by měl faru dostati horlivý kaěz, který
i na veřejné schůzi hájí lid před otravou ne
věry! Chytráci dovedou kněze tak zhanobit,
jako by jednal proti samému náboženství!
Jejich literární podskoky jsou nevyčerpatelné.
A jak by teprve zakroutili kněžské svobodě
krkem pokrokáři masarykovětí! Jen si čtěte,
s jakým chechtotem „Osvěta lidu“ provázela
sarové rozbití katolické schůze od soc. demo
kratů ve Vys. Mýtě! Jen čtěte, jak pokrokáři
zřejmě zakazojí docela rodičům vštěpovati
dětem náboženské přesvědčení! Jen si všim
něte, jak souhlasí masarykovský tisk s těmi
zvlčilými zuřivci, ktaří plivají do tváře českéma
lidu katolickému a 8 jakým aspokojením přijal
zprávu, že poštvaný dav zakazoval ve Žďáře
katolickým kněžím v katolickém kostele ká
zatil Vy byste té svobody hodně katolickému
kočžstvo popřáli! Asi tolik jako maďarští židé
a magaáti slovenským dachovním. Svěrací ka
zajka politického despotismu, v jakém úpělo
kněžstvo doby josefinské, jest jen bračkou proti
okovům, které vy na race kněžstvu chystáte.
A nedaří-li se savilým nepřátelům kněžské
svobody boj přímý, atekou k hadí lsti. Vlci
obleknoa 8e v beráočí roucho křesťanství a spě
chají k hierarchii, kteroo dříve topili, jako
nezvaní „zástapcové“ katolictva, aby kněze
denunoovali. „My jsme taky katolíci“, hovoří
lišáci s hlavou uctivě skloněnou, „ale co ten
kněz provádí .. “ Tak se věci mají, fabriko
na vyrábění podvodu! Kdyby hierarchie chtěla
svoboda kněžstva zkracovati dle úmyslu va
Šeho, ani byste proti ní nehlesli. V tom jest
právě rafioované balamacení, že ti nenávistníci,
kteří plným hrdlem provolávají hanbu „hierar
ohické despocii,“ sami 8e snaží způsobem po
fouchlým takovou despocii založiti, aby se lépe
dařilo jejich řádění. Leč hrozny visí hodně
vysoko. A před pokrokářskoa uvětřilou, klac
kářskou svobodou masí prchati každý, kdo
ještě všechen smysl pro svobodu neztratil.

Politický přehled.
Sněm královatví Ceského svolán bude 27.

sáří. Vláda stále doufá, še i při přemrštěných
a nespravedlivých požadavcích německých dojde
v Čechách ke smíra, a proto v srpna a září
očiní nový pokus o dohodu mezi Čechy a Němci,
aby sněm mob] vyříditi aspoň nejnatnější věci.
Ale není zvlášť u Němců dobré vůle; ti heslo
„Bez českého sněma nebade říšské rady“ obrá
tili a prohlašují: „Bez děloé říšské rady ne
bude český sněm.“ A ochoty k přiznání ná
rodnostních práv Čechům a ke klidnémo spolu
žití není ani v jiných zemích rakouských,
zvlášť v Dolních Rakousích.Ve Vídoi hodlají
Češi zříditi několik nových českých škol, coš
Němce přivádí o posledal zbytek rozumu a
rozvahy. Na protestut-pchůzi němec. spolků
v Meidlioga prudce útočeno proti počešťování
Vídoě a úřady vyzývány, aby ohránily,Němce
v Dol. Rakousích; dále žádejí Němci, aby tá
kon Kolisko-Axmánnův byl saokoidnován, aby
všichoi meněmečtí úředníci semětí a obe:ní



byli odstranění a němečtí zaměstnavatelé by
brali do práce jen německé dělníky. A něm.
křest. sociál dr. Lueger na přání těchto ne
snášelivců sděluje, že to, co bude v jeho moci,
jistě se stane ... A nejinak se booří proti
Čechům na dolnorckouském venkově. Tak ve
Švechatech slavnost česká, jíž se súčastnilo
jenom asi 200 Čechů a jež se konala v ozav
řené místnosti, byla Němcům hned velikou pro
vokací a vyzývavostí. Na 5000 Němců útočilo
na klidné Čechy, kteří v nejmenším Némců ne
dráždili a jen kordona 36 četníků, policie a
vojska podařilo 80 zantaviti zuřivost Němců.

Schůzky vladařů na denním pořádku. Car
a loďstvem svým zastavil ge na pobřeží fran
couzském a Cberbourga a přijal na lodi fran
conz. presidenta Fallióresa. Odtud zamířil
k Aoglii, kde v C>wesu byl hostem anglického
krále Eduarda. Král vítal sice cara srdečně,
ale ostatní Anglie přijala ho chladně.

Ve Španělsku jest prý klid; poslední ba
rikády rozmetány v Barceloně d'lovou palbou
a deset vojenských sondů jest v činnosti. Ale
z jiných stran se zase tvrdí, že revoluční boje
neotuchají, ačkoliv jen počet obětí v Barceloně
činí asi 1000 mrtvých a 2000 raněných. Špa
nělské listy sdělují, že od 26.—31. červeoce
bylo zpustušeno 35 klášterů a kostelů. Při
bombardování byla Barcelona z valné části
pobořena. Po porážce revolucionářů dá se oče
kávati, že revoluce skončí bezvýsledně, vzdor
potozům zbytečně prolité krve. Revoluce smě
řovala proti královské rodině a dnešníma re
žímu, ale tyto potírala tím, že vybíjela ženské
kláštery; toť jediný úspěch barcelonské revo
lace. Na marockém bojišti u Melilly podnikají
Maurové ta a tam útoky nebo přepaduntí men
ších oddílů; dle všeho chystají se k velké
bitvě. Španžlé mají nyní v Maroku 35.000
mužů; novými posilami dostoupí síla Španěl
ského vojska na bojišti na 50.000. Nápadnoa
jest veliká ztráta španělských důstojníků i je
nerálů; soudí se též, že tito nepadli koulemi
nepřátel, nýorž že byli zastřeleni ze zada špa
nělskými vojáky.

Z činnosti katol. spolků.
Nový Hradee Králové. V neděli dne

25. července pořádala katolická jednota výlet do
blízkých „Borovin“, který se tak vydařil, že dlouho
zůstane nám v paměti. Lesík ku slavnosti propůj
čil p. starosta obce Kluky, jemuž tímto srdečně
děkujeme. Jednota vyšla ve 2 hod. odp. ze spol
kové místnosti — dívky v národních krojích —
a ubírala 50 za zvuků hudby na výletní místo.
Zde předneseny byly zpěvy, výstupy a hry tak
pěkně, že výboru jednoty a přednášejícím dostalo
se všeobecného uznání. Vstupného po 20 h sešlo
se 150 K. Hudbu obstarala velmi krásně kapela
p. V. Studeného, ředitele kůru. Mezi jinými hosty
poctili nás svojí návštěvou mnozí páni a dámy
z Hradce Králové, 30 členů katolických spolků
královéhradeckých, 50 členů z Opatovic n. Lab.
(kteří nás pobavili krásným eborovým zpěvem ná
rodních písní), důst. pp. z Opatovic: Jan Širůček,
Ladislav Leder a bohoslovec ctib. p Jos. Vosyka,
členové orgapisace z Chvojence, pp. starostové o
kolních obcí a přečetní jiní hosté. Všem našim

řátelům a přízoivcům vzdáváme nejvřelejší díky.
bylo nám radostí a ctí, že jsme vás, ctění hosté,
ve svém středu viděli. Stejné smýšlení, stejné sna
šení a stejné cíle ovinují nás duchovní páskou.
Učinili jste nám zdvořilostní návštěvu, s kterou
epcjujeme jistou naději a přání, naději totiž, aby
naše nedělníepolubytíchovalov sobě kořenypřá
telství, z nichž by vyrostl silný kmen, pevný a ne
ekloněný,v dobrýchi zlýchčasíchušlechtiléovoce
přátelství nesoucí. Přejeme si, abychom při oba

lných rozmlnvách o našem spolkovém životě
Jeden od druhého se učili a tak podporovali do

brou věc, jíž společně eloužíme. Ještě jednou vy
slovajeme srdečný dík! Zdař Bůb!

Katolický spelek pre Dvůr Král.
m. E.. a okolí pořádá v neděli 15. srpna slavnost
svěcení spolkového praporu. V sobota večer elav
nostní divadelní představení „Zachycen proudem“
od dra Hermana.“ V neděli dne 16. srpna dopol.
od 8. do půl 10. hod. vítání bostí vzahradě Hau
kova domu. O *, 10. pozdravení matky a kmoter
praporu družičkami; o 10. hod. průvod do děkan
ského chrámu Páně. O půl 11. bodině slavnostní
kázání a svěcení praporu vedp. dr. Frt. Reylem
z Hradce Králové. O 2. hod. průvod městem do
Hankovy sabrady, kde se bude odbývati koncert
úplné kapely p. Jar. Můhibaura. Mezi koncertem
slavnostní řeči dra Josefa Myslivce, říš. poslance,
Jiřbo Orlického a Lidušky Kosařové« Dobrušky.
Katolíci celého Podkrkonoší, zveme vás nejurdeč
něji k velkolepé slavnosti; doufáme, že nás na
větívíte v počtu co největším. Přihlášky přijímá
jednatel spolku p. A. Góttlich, krejčí a p. V.Mahrile.

Zprávy místní a z kraje.
Bobůze městoké rady dne3. srpna t. r.

Žádostip. F.Č za udělení povolení ku posta
vení skříně domem čp. 80/81 se za obvyklých

podmínek vyhoví. — Veřejně se vyhlásí, že pro
jakty z veřejné soutěže na regulační plán labských
a orličných kotlin vystaveny jsou veřejně ještě aš
do 11. srpna t. r. v aule obchodní akademie. —
Panu E. Pravdovi udělí se povolení k obývání jeho
domu na parc. č. 2. v bloku VII. — Offorta na
nový vůz kropicí postoupí se k rozpočtu na r. 1910.
— Policejní strážníci Ant, Šídlo a Bob. Dvořák
budou pojištěni proti úrasu za obvyklých modalit.
— Žádost pp. manželů Fr. a Vil. Plesnivých za
udělení povolení ku stavbě domu dvonpatrového
na paro. čís. 348 na Eliščině nábřeží s povolením
zmirnění nezastavitelnosti parcely té, postoupí se
měst. zastupitelstvn. — Nedoplatky činž. groše a
dávky ze psů vymáhány budou politickou exekucí.

Mimořádná schůze městského za
stupitelstva v Hradci Hrálové konáse
dnes v pátek o 3. bodině odpolední v zasedací
síai. Program: 1. Návrh městské rady, vodárenského
a plynárenského odbora stran úprav a doplňků
elektrické sítě. 2. Návrh na koupi potřebných po
zemků pro zřízení schodů od kostela Panny Marie
do Komeuského třídy. 3. Návrh na rozdělení ob
nosu 3000 K, schváleného usnesením městského
zastupitelstva ze dne 22. února 1909 čís. 1689
učitelstvu obecných a měšťanských škol. 4 Před
loží se ku schválení řád pro povozaíky v Hradci
Králové. 5. Udělí se povolení ku stavbě budovy
ústava pro výrobu dětského mléka. 6. Rozhodne
se o nájmu potřebných místností pro městské
dívčí lyceum v domě čp. 190/1 (býv. Radolfioum).
7. Návrh na koupi 1/20 domu čp 126 v Hradci
Král. 8. Žádost p. K. Jandy, příručího spořitelny,
za povolení ku zřízení dřevěných schodů mezi
přízemím a prvním poschodím v rodinném domku,
který hodlá postaviti na parcelle č. 5. v bloku X.
9. Rozhodne ge o žádosti pp. manželů Františka
a Vilemíny Plesnivých o zmíroční zastavitelnosti
parcelly č. k. 348 na Eliščině nábřeží za příčinou
novostavby domu. 10. Dá se vyjádření o žádostech:
a) Václava Dittricha, pomocníka kominického
v Pardubicích, za povolení ku provozování živ
nost, kominické v Hradci Králové. b) Huga Peška,
cukráře v Hradci Králové, za koncessi ka prodeji
teplých nápojů a jemných likérů v domě čp. 140.
v Klicperově ulici. c) Otilie Eiglové v Koklenách
za koncessí bostinskou a výčepnickou při slévárně
fy. Hollman, Jindra a spol. d) Václava Nedvídka
o povolení ku prodeji sodové vody, limonád šu
mících a ovocných šťáv alkobolu prostých, ka po
dávání kávy, čaje a čokolády. 11. Dá se vyjá
dření o žádosti obce Urbanic, aby vyloučena byla
ze zdravotního obvodu Kuklenského a přidělena
ku zdravotnímu obvodu Libčanskému. 12. Návrh
na udělení práva měšťanského p. Hyoku kovi,
majiteli domu a řezníku.

Na katolický sjezd darovali: J. Milost
nejd.pán Josef Hůlka, biskup v Čes. Bu
dějovicích, nejd. kathedrální kapitola, vadůst.
sbor professorů theologie a vld. duchovenstvo
diecése Českobudějovické K 208. — Vldp. Lad.
Klouček, děkan v Dol. Olešnici 20 K. — Vad.
bie. vikariátní úřad ve Světlé od duchovenstva vik.
Ledečského ještě 6 K; po 2 K vldp. Ant. Herout,
farář, dp. Jan Brejla, kaplan, oba u sv. Vojtěcha
v Prase.

Měst. historické museum v Hradei
Králové. Dle právě vydané zprávy o městském
historickém museu v Hradci Králové za léta 1905
až 1908 byly sbírky musejní suačaě rozmnoženy.
Získána byla předhistorická sbírka p. H. Plšy,
statkáře ve Správčicích, prokopáno bylo 12 pobře
bišť koatrových a popelnicových a 2 broby ko
strové a 1 popelnicový, získány byly vzácné milo
dary zlaté, bronzové a jantarové z hrobu skrčka
v Lochenicích, nádoby z popelnicového hrobu z
Nového Hradce Králové a prozkoumána byla sí
dliště v 16 místech. V některých těchto místech
objevena byla 2 sídliště z jedné doby nebo sfdliště
s různých dob. Nádoby a jehlice nalezené v mo
hyle u Vozoic a kostra se akrčenýma nohama v
Předměřicích byly ulošeny do zvláštních skříní.
Darem dostala se museu celá řada předhistorických
nálezů, mezi nimi nejvíce kamenných nástrojů,
jichž dnes je v musejní sbírce přes 700. Sbírka
bistoricko archaeologická obohacena byla četnými
různými nálezy učiněnými při bourání starých do
mů, hradeb a pfi regulaci Labe a Orlice, dary a
koupěmi. Nových přírůstků dostalo se též sbírce
památek s roku 1866, sbírce numismatické, masej
nímo archivo, blavně zásluhou p. říd. Panlusa, od
něhož bylo v něm uloženo přes 4000 výpisků z
měat. knih a listin, výstřižků z 15 ročníků „Rea
tibora“ a jiných časopisů, sbírce autogramů t. sv.
„mrtvé knihovně“, přírační knihovmě musejní a
sbírce fotografií, Dále počalo se pracovati o pla
stickém plánu Hradce Králové jako pevnosti s roku
1866 s provedeno bylo jiš skoro celé staré město.
Plán ten zaujímati bude plocha asi 16 čtver. metrů.
Návštěv žactva různých Skol, účastníků sjesdů a
Jiných hromadných návštěv bylo 58 V roce 1908
sbírko historicko-archaeologickou navětívilo
3800 osob. Odbor musejní spravoval též lidovou
knihovou až do 22. března 1907, kdy správu její
převzal odbor osvětový a uměl. Od obce dostalo
se historickému museu každoročně subvence K
1000"—, od spořitelny roku 1905 K 400'—, roku
1906—1908po K 600 — a na vydání kancionálů
od obce každoročně K 100— a od spořitelny K

20 >— Sbírky musejaí mohly býti pro nedostatek
místa jen částečně vystaveny. Většinou uloženy
jsou ve skladištích ve třech obecních budovách.
V nové budově masejaí, která právě se staví, do
stane se jim konečně dávno již žádoucího, důstoj
ného umístění.

Projekty s veřejné soutěše na ro
galační plám labskýcha orličoýchkotlinv Hradci
Králové vystaveny jsou dle usnesení městské rady:
ze dne 2. srpna t. r. v aule obchodní akademie
jestě až do 11. srpna 1909 od 9—12 hod. dopol.
s od 4—6 odpoledne. Vetap volný.

Záložní úvěrní ústav v Hradei Král.
Stav vkladů 31. července t. r. celkem 28,097.699-13.

Záložna v Hradci Králové Výkaz24
měsíc červenec 1909. Vloženo K 11963133, vy
bráno K 108.902 85, zůstatek K 1,546618:68. —
Záruka: Závodní podíly K 71.100-37, fond re
servaí K 109.29645, fond pensijaí K 29.29956,
food přo kursové rozdíly K 14.414:—, vlastní
reality K 158.726 50, cenné papíry a přebytky
K 40031180, půjčky směnečné K 379 543.34,
půjčky bypotečaí K 1,004.73799, úhrnem K
2,164.430'01.

Spořitelna Hralohradecká. V měsíci
červenci 1909 bylo vloženo K233.72365, vybráno
K 344 43559. Stav vkladů koncem července korun
13,199 459 11. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 66.300 66, splaceno 59 801-18. Na bypotékách
koncem červenceK 10,063 146-39. Zásoba cenných
papírů K 2.774600—. Uložené přebytky korun
1,097.638-365

Do vikariátu Novobydševského!
Protest, na němž jeme ge usnesli při poslední pa
storální poradě, odložen dle vyššího pokynu na
katolický sjezd královéhradecký! Navrhovatel.

Liběamy. (Opozd.) Den 18 července byl
pro naši osadu dnem veliké slavoosti. Příchod
nového dp. faráře Petra Šimka vyvolal radostné
vzrušení. Před 18 lety týž duchovní smutoě se
s námi loučil. A nyní zase dlí mezi námi. Málo
kdy viděly Libčany tolik lidstva jako v den pří
jezdu dp. faráře. Přijel od Chlumce do Dobřenic,
kde k velikému jebo překvapení čekalo 18 kočárů
s vítajícími věřícími. Jelo se k Roudnici, kde již
bylo připraveno banderium, ozdobení cyklisté, pp.
učitelé s mládeží. U velikém množství bnul se
průvod dále za zvuků hudby a blabolu libčanských
zvonů. Iostallace vykonána za obrovského shro
máždění věřících od vsdp. vikáře. Slavnost zakon
čene ambrosiánským chvalozpěvem a udělením po
žebnání Nejsv. avátostí. Dokázali jeme způsobem
velkolepým vroucí lásku milovanému duchovnímu,
který již před dávnými lety se hluboce zapsal do
srdcí všech svojí šlechetnou povahou. Bůh mu dej
po návratu k nám všecko nejlepší!

Smiřice. Kdežto jinde oslav Husových již
ee nabažili, u nás ve Smiřicích Hasa oslavovati
teprve začínáme. Smiřice totiž byly místem pro
„pokrok“ desateronásobným zámkem uzavřeným,
proto a nás pro „národní alavnosti“ nebylo po
chopení. Nyní však je jinak. Šťastaou náhodou do
lihovaru přijat za úředníka p. Wolf (již jedenkráte
byla v „Obnově“ o tomto pánu zmínka); mladý
p. Klein již také dorostl, a tak tito dva nadšenci
počují o to, aby Smiřice očištěny byly s příbany
zpátečnictví. Proto uspořádali velikou „národní“
oslavu Husovu. Sáúčastnily se všecky vlastenecké
spolky sdejší a zokolí i se sociálními demokraty,
jichž láska k národu zvláště jest známa. Slavnost
ními řečníky byli dr. Štemberka a soc. demokrat
Wais. Měli mlaviti o záslubách Hosových o český
národ, ale zatím na milého Husa zapomnéli a pu
stili se do církve a katolického kněžstva. Vynikl
zvláště Štemberka, který mluvil o katolickém kněž
stvu takovým způsobem, že vzbuzoval u všech
nestranných lidí hnus Tak „národníslavnost“
se zvrhlavpustou Štvaniciprotikatolickou.Apřece
městská rada převzala protektorát nad slavností
onou jenom pod tou podmínkou, když řečníci ne
budou štvát proti církvi. Je aspoň o jednu sku
Šenost s pokrokáři bobatší. — Dne 25. července
konal u nás sobůzi hrabě Sternberg. Mluvil o po
litické situaci. Vývody jeho došly souhlasu pří
tomných a vyslovena mu důvěra. Schůzi předsedal
p. purkmistr J. Hojný. — Jaroměřsko chystá se ve
prospěch vídeňských Čechů pořádati velikou ná
rodní slavnost © Města Josefov a Smiřice tvoří
zvláštní odbory. Jest však zajímavé, že za Smi
řice postaven v čel této národní akce žid Klein
ml. Což v celých Buificích se opravdu již nikdo
jiný nenašel, o jebož opravdové lásce k českému
lidu vídeňskému nemuseli bychom pochybovati?
Židé již častokráte dokázali a při různých příle
šitostech poznovu dokazují, jakými jsou přáteli
českého národa. Vzpomeňme jenom na Čes.Bu
dějovice. Tamější churavý kanovník na nosítkách
dal se donésti, aby Čecbové nepřišli o hlas, šidé
však do jednoho volili Němce. — Jako v Českých
Budějovicichtaki jinde vidímeje posilňovatiřady
našich nepřátel. Kdo vydržuje Šalvereinské školy
v českých městech? Je-li tedy p. Klein tak vzác
nou výjimkou, proč při nejmenším neupozorní své
příbuzné, aby, když jit považují českou řeč sa
méně cennou, němčili pouze doma, ale ve veřej

města? Takhle každý soudný člověk je utrrsovás
V domnění, že celé to vlastenčení p. Kleinovojest



Jenom prostředkem k získání popalarity, K sú
Častnění se této národní slavnosti pozvány všechny
spolky; nebyli opomenuti ani soc. demokraté, na
opolek katolický však p. Klein zapomněl. Uznal
tedy, če členové jeho vlastenectví neznají. A přece
Jsou to dělníci, živnostníci, rololci — základ tedy
českého národa, kteří proto, že 8i váží avé knto
lické víry, nepřestali ještě býti upřímnými Čechy.
Proto žid Klein j« nejméně povolaným, aby kato=
ky z národa vylučoval, Nemá k tomu rozhodně
práva. Neni tomu dlouho, co nuceno bylo před
sedniotvo živnostenského spolko zdejšího třikráte
žádati p. Kleina, než oderadal hlas České s'raně
při volbách do obchodní komory liberecké. Sociální
demokraté vlastenci, žid ještě větší vlastenec, ka
tolik však, českého otce a české matky ayn, nepří
tel národa? Jak ubohá, jak směšnájeta nenáviet
ke všemu katolickému!

Z rychnovského vikariátu. V neděli
dne 26. července bylo město Rychnov n. Kn. svěd
kem dojemné slavnosti. Slavilf tvho dne ode všech
vážerý vadp. kanovník, bisk. vikář a děken Vinc.
Klepritk avé GOleté kněžské jubileum, K slavnosti
této dostavilo se 28 kněží z biizka i dáli, aby
tlomočili vedp. jobilantu avé apřímné blahopřání.
O 10. hodině vyšel průvod z děkavského domu
do kostela Nejsv. Trojice, kdež k zbožnému po
stucbačstvu velice dojemné promluvil vadp. ka
novník Barták z Hradce Král. Ku konci své pro
myšlené a jadrné řeči odevzdal p. kanovník Barták
p. jubilantovi dekret, jímž Jeho Exc. nejdp. biskap
Dr. Jos. Doubrava jmenoval zasloužilého vikáře
skutečným kona. radou A AsBeasorem nejd. kon
sistoře. Po té vystoupil na kazatelnu slavnostní
řečník vldp. farář Pohl z Liberka, jehož výmluvná
ústa vylíčila radosti a žalosti kněze za nynějších
tradných dob a spolu okázala ua zásluhy všeo
becně oblíbeného jnbilenta. Konečně ujel ge slova
vdp. sekretář a děkan Čížek z Dobrého a odevzdal
po kratičkém, ale vřele procítěném proslovu dar
vit. klérem věnovaný — akvostný to kalich, po
sázený drabokami. Se elzemi v oku přistoupil
vadp. jubilant k oltáři, zapěl: „Veni“ a celebroval
ta assistence přítomných 28 kněží slavnou měi av.,
kteroaž výtečnými výkony na kůru doprovásel
ředitel kůra p. Provazník se svým vyčvičeným
pěveckým sborem; vložky al. Provaznikovy, p
virtuosa Provazníka ml. a p. Wuansche úchvatně
působily na zbožnou mysl věřících. Slevnost ukon
Čena chvalozpěvem „Te Deum“ a av. požehnáním.
Po gratulaci konána hostina ve dvoraně „Nár
dům“, kterouž pečlivě vypravil chvalně známý
restauratér p. Frant. Vílovský, jejž všem kněžím
do Rychnova zavítavším vřele doporučujeme. Slav
nosti tak řídké s památné súčastnili se: vysoce
ur. pan hrabě Bohuslav Kolowrat, p. patr. komisař
Elimeš, c. k. místodrž. rada Wuanach, ©. k. gymn.
ředitel Havránek, o. k. gymu. ředitel Dr. Pražák
s Vys. Mýta, c. k. okr. šk. inspektor Chmelař,
Dr. Laoger, starosta města, se 4 radními, kato
lický spolek a jiné korporace, kons. rada Dr. Kouřil,
školoí rada Přibyl, Dr. Hogo Doskočil £ Vídně a
mnoho jiných. Při hostině pronesli vřelé přípitky
p. místodrž, rada Wansoh, vadp. kanovník Barták
a vadp. jubilant, jehoš veliká spousta telegramů
a blabopřejných dopisů došla. Jeho Exe. nejdp.
biskupu Dr. Donbravovi byl zaslán do Chrasti
holdovací telegram, tlumočící synovskou oddannost
a vděčnost. Všechny tyto důkasy vřelých sympatií
uevymikí tajisté nikdy z mysli vadp. jubilanta.
Přáním naším jest, aby milovaný p. vikář dlouhá
ještě léta v středu našem zůstal. Ave!

Knéžice u oneva ». Deub. „Hlasy
s Posázaví“ nedávno bezcharakterně napadly před
sedu skupiny naší mládeže a jednatele; prý si
chtěli ponechati pevlze vybrané oa opravu obec
ního kříže. Prý vrátili peníze teprve tehdy, ač do
stali opomínku od doktora právl! A ruka lháři,
píšícímu tak podvodně, neupadla. Zatím jest
pravdou, še oba horliví výboři mice vybrali na
oprevo 144 K, ale když jit chtěli e opravou za
počíti, tu p. starosta prohlásil, že kříž bade opra
ven na obecní útraty. Proto oba vyběrači vráti'i
každému dárci věnovaný obnos beze všech upo
mínek. Ovšem — víme dobře, že čest nemůže
dáti Jinému ten, kdo jí sám nemá A „Hlasy
z Posázaví“ svojí křiklavon lží si udělaly jen ve
likou ostudu. — Dne 27. července opustila nás
borlívá členka mládeže naší Antonie Kosinová;

slavila nčatek 6 p Václ. Víškem ze Žlebů. Kesňatku srdečně blahopřeje, v nové životní dráze
všeho dobra přeje skupina mládeže v Kněžicích.

Sloupnice. Pravdou-li, že nic na evěténe
děje se nadarmo, bes účelu, platí toavlátě o práci
a to na prvním místě o práci dachovní. Toho stkvé

ja dokladem jsom dochovní cvičení pro paní avky, konané od 18.—39. července v klášteře
Milosrdných Sester ve Sloupnici. V loni učiněn
počátek a pokns korumován dobrým výsledkem.
Letos zájem nilterak neochabl —jest to tedy pu
těšítelným znamením, že započato dílo bohomilé
a velepotřebné. Stíhá nás ovšem zs to zloba ne
přátel; leč ubrání ne dnes úsměškém ten, jenž
chce býti katoliem tělem i duší? Boď jak baď
— seupastíme od díla započatého, poněvadí jeme
vi vědomy, če duchovní oričení jsou pro ženu s

oddaloa do tuba nopřtapřelo.říanuzla přešlo, ou tobo
umetného sjevu jest dojista nedostatek poučeaí,

krátce nedostatek potravy duchu přiměřené a po
třebné. Milému exercitátoru vldp. P. Vachalcovi
C.89. R. Pán Bůb zaplaťnámahuaotcovskou páči,
věnovanou nám po cslou dobu exercicil. „Ne bo
ronenost povalečná, sjedná dacba potravu, práce
tichá a společná získá vlasti oslava“, napadlo ini
při odchodu. Této práci tiché a epolečná at Bůh
žehná, k této práci tiché a společná přiblastož 8a,
družky naše. v příštím roce počtem co možno nej
větším. — Na konec vzdán budiž ardečný dík a
Zaplaťt Pán Bůh Miloerdným sestrám | sesterský
0 nás pečujícím. — Úlastnice.

Javormiee. V „Hlasích Venkova“ doe 22.
července p. dopisovatel projevuje ne právě hle
daným způsobem svoji nelibost p faráři nad tím,
že po způsobu jiných avědomitých kněží postaral
8e 0 založení orgunisace uároduí strany katolické
Vidí v tom. roznóvání svárů. Proto ai nlevuje:
„Není tady klidu, pokoje, svornosti od té doby,
kdy p. Kubánek svoji Činaost započal“ Kdyby pan
dopisovatel chtěl psáti poctivou pravdu, musel by
psáti takto: „Nebylo u nás pokoje, svoroosti ani
tehdy, kdy o místal organisaci katol. nebylo ani
potuchy.“ Není nic známo p. dopigovateli o roz
dvojení místoíh» hasičského sbora? Není ma
známo, že minulého roku byly volby do obec. za
stapitelstva zúnyslně stanoveny na den, kdy četní
stoupenci katol, národ atrasy odejeli na sjezd do
Praby? Není p. dopisovateli prvědom> nie o těch
různicích, jež měl týž 8 mnohými osubami v osadě?
Kdo byl toh: příčinou? Což není p. dopisovateli
znám Spor, který jistý pán měl se stoupenci agrár
nimi a jehož dobra skončila u soudu? Pamatuje
si, jak tehdy „Venkov“ ostře se rozepsal a ne
pěkné jeho jednání odsoudil? Ovšem, vítr se brzy
obrátil, pán 8e přebarvil, zapomněl, co „Venkov“
o něm napsal, stal se agrárníkom a dnes jest
„oblíbeným“ s „milým“ atvupuncem agrární strany.
fanu dopisovateli není též po chuti, že p. farář
katolickými listy čelí špatné četbě. Dnes, p. dopi
sovateli, kdy nevěreoký tisk, ja.o „Havlíček",
„Kaciřské Epištoly“ a mnohé jiné surové napadají
city katoliků, náboženství potírají, ba samého
Krista bezcitoč urážejí, jest povinností řádného a
avědomilého kněze, i každého laika, aby poněné,
dobré, křesťanský názor bájící listy v lidu rozší
řoval Rádi ovšem věříme. ž- „pokrokovým“ pá
nům jest to trnem v oka. „Plete ge do věcí, do
kterých mu nič není“, tak rozumaje p. dopisovatel
dále. Kuča, řádný, avědomitý, má zajisté ua sta
rosti dachovní blaho svých svěřenců, nezapomíná
však při tom i na jejich blaho hmotné. Vědyť
přece sami pokrokáří křičí aby 80 kočxzstarsi tóž
o pozemské blaho občanstva. Pro“ jen nezakážete
také Kroiherovi a Vackovi, aby se nepleti do vo
fejných záležitosti? Aha| Ta je jiná, že? A pra
cuje-li kněz nezištně, z lásky, pak alonží mn ts
ku cti a jisté ni nezasloaží, aby byl proto v li
stech napadán. Ostatně p. dopisovatel nejlépe ví,
že jistý pán se takó rád do různých věci plete,
ovšem vždy takových, z nichž v přední řadé
kouká blaho jeho kapsy. Divíme se skutečně p.
dopiaovateli, že, maje máslo na blavě, tlačí 80
k jasu slonečnímu. Radíme, aby ve své dopisova
telské činnosti byl opatrnějším. Novinářský šotek
mohl by leccos prosraditi, co by ho mrselo a co
by též ka klidu a svornosti v obci nepřspělo.

Na vyhnání tchvřů s budov osvědčil
se v přítomné době — gramofon. Neuvěřitelné a
přece pravdivé! V obci B. nemohl hostinský K.
vypuditi tchoře ze stodoly. At vybáněl jakýmkoli
způsobem, nevybnal Náhodou poradil mu kdosi,
že tchoře vyžene „muzikou“. Zkusil to. Střelci
obklíčili stodolu, hostinský K. spustil na gramofon
Radeckého pochod — a než bylo „trio“, tebořbyl
venku. Dobrá rána učinila konec jeho „neřádnému“
životu. V aonsední obci Z již dávno vyhácěli
tchoře muzikou Občan a hostinský K., jakmile
eucitil" tchoře, že „řádí“ ve atavení, vzal všdy
barmoniku a za svoků melodických j nemelodic
kých obcházel vnitřek stavení. Ovšem — atřelci
byli venku připraveni. Tim způsobem dostal K. 7
tehořů. Dle toho nejsou tchoři „musikalisch“. (—da)

Nové ukánky spravedlivosti opo
čenského „Pokrokáře. PanV.Markalonsřeklmi při schůri v Meriříčí dne 13. června 1909, te

Jsem byl osobně vyjednávat v cokrovaru v Pod
zámčí, že buderne gázet řepu, když nám dá úrma
o Ahaléře více. Pane Markalonse, odporučojí Vám
pozaovu výrok Plutarchův — který nazval lež ne
etností otrockou — která zejména očiteli a vycho
vateli neslaší. — Mohu s čistým svědomím potvr
diti přísahou, že jsem na žádné vyjednávce nebyl.
— Pan Markaious řekl mi při moziříčské schůzi,
že mojí vinou jest 90%, „kierikálních" absolventů
e že bylo mojí povinnosti jako předsedy spolku
absolveatů bojovati proti klerikalisma. Pane Mar
kalouse, při táto kapitole zdršíme se trochu déle,
poněvadě musím nasnačiti aspoň stručně program
kultorné hospodářský, dle kterého jsem ve spolku
absolventů hosp. školy opočenské jako předseda
po 8—10 let ve veřejsém životě pracoval. Jako
učitel a vychovatel račte si zapamatovati, Že jsem
vždy bojoval řádaým šivotem a nikoliv alkoholem!
Uvádím první staťse svého kulturalho programu:
„Nástin filosofie o náboženství a celkovém názoru
na svět.“ Pracovati za nynějších poměrů poctivě
ve veřejném životů (zejména na zušlechténí cha

rekterů) Přodnáškaní a pod., jest věcí velice též

kou. Žijeme v době přechodní, v době převratů,
beujasněných a namaose pochybaých nátorů 0
účelu lidekého života vůbec. Hlavní dva proti
chůdné aměry jsou: 1. Směr, jehož stnupsnci věří
v šivot posmrtný, tj. v nesmrtelnost lidské duše.
2. Směr. jehož stoupenci věří, že smrtí tělu hmot
nébo končí i c-lý život člověka. Pokud se týče
celkového názoru na avét. kterýmě se obírala již
celá řada filosofů, růzaících se svými názory, ne
docíleno namnose nic jiného než nula. Talk m3př.
přírodospytec R. France praví: „Nikde není ud
počinutí v té směsíi soběodporující moderní vědy.“
Proslavený anatom profeasor 9chwamerdam všecky
koiby zo své knihovny naházel oa hromada, polil
petrolejem, sedl ai na vrch hromady. tat? podpálí
a sobe tak za živa opálil, protože ei zoufal, ne
moharozumemrozluštitizáhadyživota.—Spencer,
aogi. f:losof, zakladatel filosofie evoluční, pravil :
„Padesát let mým učitelem byla věda— a ohci-li
veškeré výsledky svéhn BOletého bádání sbrnoati
v jedno slovo — tu musim říci: desvýslednosí'
Daes nevím ani o puntík více, cn je elektřina a
magnetismus, co je alla, co je ether, co je lačební
proměna, co je šivot čili daše, jako před 50 lety.
Jedoa třída lidí praví: „Svět atvafil Bůh a veške
rým živočišstvem — a člověka stvořil ku svému
obraza.“ Jiná třída lidí praví: „Svět (veškeré ži
vočišstvo a člověk) povatel náslejkom vývoje (ev0
luce) sám aebou.“ Proti „filosofii“, že svět povstal
sám sebou (bez Tvůrce), staví někteří nauku čili
sákon příčinnosti — že totiž vš>, 00 ve vesmíru
se nachází, musí míti nějakou příčinu a še veškeré
zjevy jsou jen nás'edky prvotní příčiny (prapři
činy) Vidime-li např, bodiny, usuzojeme, že samy
8e nezhotovily, nýbrž že někdo jiný je učinil. Z toho
odvozojí, že ani světy ve vesmíru (naše země,
slunce, měsíc atd ) s1my sebou nepovstaly a jich
oběh sám sebou nahodila aa neřídí — nýbrž že
Tvůrce vyměřil oběžnicím zákony, dle nichž jejich
obéh se řílí A jako Tvůrce vyměřil určité zá
koay, dle nichž řídí se oběžaice atd., tak také
ustanovil zákony, dle nichž říditi se m4 člověk.
— Rozdíl jest tento: Obšžnice: měníc atd. dlé
zákonů jim vytkoutých přesně Fiditi se musí.
kdežto člověk, obdařený svobodnou vůlí (která
však jest ku slámu obyčejně nakloněna), má ze
značné Části svobodu. Jest otázkou, jaké následky
toho jsou, řídí-'i se Člověk dle zákonů svého Trůrs e
(Boha) či jedaá-li dla své vůle a svých pravidel.
— Kdyby ae lidstvo řídilo dle zákona, který na
zoačil Kristus, nebylo by jistě tolik rozervanosti
v rodinách, obcích, státech a národech! Kdyby
oběžnice měly tu moc, aby vybočily z mozí zá
konů Bohem jim vytknntých, nastal by zmatsk
(chaos) a zničení soustavy (plansty) | Kde vybo
Čuje lidstvo z mezí zákonů, Bohsm (Kristem) daných,
tam nastává také zmatek, bojí sobectví, bazeha
rakteruost, necitelnost, surovost, faleš, přetvářka,
silnájší vratvy panují nad slabšími nosvědomitě je
utlačují a vykořistují. — Slabší vrstvy, aby uhá
jily svoji existencí, musí se proti silnějším bez
charakterním třídám brániti — a odtud třídní boj.
Mimoděk vynoří 86 nám oprávněná otáska: Mohou
lidé beztrestně zákon Boží přestapovati a své bližní
prooásledovati? Kdyby to bylo možno, proč by
vlastod měl člověk své úpatnó náklonnosti přemá
hati a dobro konati? A kdyby smrtí těla hmot
ného končil i celý šivot člověka, proč by měl
moohdy člověk 8 uapětím veškerých sil (následke m
vůle nakloněné ku zlému) chrániti se zlých akutků,
když by nebylo sodpovědnosti (odplaty) za skntky
dobré nebo zlé? Pak by na tom byli nejlépe lidé
ti, kteří jsou Buroví, necitelní, mocní — a řádný,
poctivý, mravně zuělechtěný člověk byl by na tom
daleko hůře nežli svířel — Víme přece dobře, že
již sa dnešních společenských (prý osvětových)
násorů 6 poměrů jest řádaý oharakterní, citové 28
chovalý a sušlechténý člověk močedníkem v pravém
slova smyslu. A kde má člověk. zvláště který ve
veřejném životě pracuje, nabrati síly k boji pro
pravdu, epravediaost — kterýžto boj vyšadaje ve
liké obětavosti a sobezapření? Proč by tan boj
vedi, proč by si ztrpěoval život — nebyla-li jebo
povinnost (dle zákona Tvůrce) povsoášeti mravně
kleslé a přivádětí je ko vyššímu stupni duševní
úrovně? Vádyt zde sa veškerou tuto poctivou
soshu dochází obyčejnějen nevděko, pohrdání, atd.
Zde rozbihají se dvě cesty: Lidé, kteří pracují a
žiji avědomitě dle zákona Tvůrce. přejí si, aby Bůb
existoval, poměvadě nomají se óeh: za své skutky
obávati — naopak jest jim od Krista slíbona od
měna! — Lidé sobečtí, suroví, falešní nepřejí si
existence Boha, protože evědomí v tichých chví
lích šívote jim připomíná, že za své skutky špatné
budou trestáni. —Takoví lidé, slyší-li slova „Báh,
Kristae", hledí dojem atrachu před trestem za
baati malichernými světskými radovánkami anebo
brubým násilím a poplránim Božství. — Omi vi
přejí, aby amrtí těle hmotnóbo ekoačil icelý život,
aby nemosili nésti následky svých činů. — Cena
člověkaměla by se vždy posuzovati dle jeho skutků
— e aikoliv dle toho, ku které konfessi náleší
aaebo ka které „politické“ straně ne blásí. —
Žádaá konfeste ani úádná politická strava 00 ta
ková — Jisté nemůže dáti nikomu s:roky, še její
příslušníci co takoví — jsou vájební řádnými cha
raksterními lidmi proto, fe náležejí k té neb ozé
straně neb koafessil Nalezneme néjakoučást špat
ných dí urůsoých etran 1bonfesei. Pokud ve týče
4 zv. „uáboženetrí“ — (slovo „nábošenstri“ od



vozeno od slova Bůh) — má se rozeznávati: 1
Náboženství lidskosti t. j. konání dobrých skutků

dle zákona Božího. 2. Seo odenaký kaltne (obřady— bohoslužba.) 3. Zneužívání náboženství, jemuž
za dnešní doby se říká: klerikaliemus. (Slovo „kle
rikalismus“ vymyslil žid Gambetta.) Mnozí lidé (i
studovaní!!) spletou mnohdy vše dohromady, tak
že považují na př. náboženský kultos za klerika
liemua. Jsou lidé, kteří, vidí-li někoho, če navště
vnje kostel, již jej nasývají „klerikálem“, třebas
by byl řádným, poctivým člověkem. — Takový
atřeštěný názor žádný vzdělaný člověk echvalovati
nebude! — Pane Markalouse, jestliže tento nejvýš
toleraniní názor náboženskýnazýváte klerikalismem,
dle kterého — jak jste řekl — mojí vinou 90%,
absolventů hosp. školy jest klerikálních, pak mu
sím Vám zcela nepokrytě říci, že jste sapřašen do
Gambetiova chomoutu a táhmete israelskou káru!

Fr. Krejsl.
Plaňamy. Janu Grógrovi, účetníma pojiš

fovny a bývalému, dlouholetému, odbornému revi
soru padlé záložny plaňanské. Zdá 8e mi, že rozam,
pravdaa slušnost sahalají svou tvář a hořes pláčí,
když chápete se péra. Tak ae také atalo při po
slední Vaší obraně v „N. P.“ Tvrdil jste, že prv
ním zlodějem v záložně plaňanské byl kněz. Při
pomenul jsem Vám, kdo defraudaci první spáchal.
Záležitost byla před sondem projednána a faktem
zůstává, že kněz, nynější vdp. farář Velický ne
odcizil ničeho a po nálezu soudním škodu nahradil.
Pravý vínník byl soudné zjištěn v Polednovi a také
potrestán. Omlonvati někoho lehkomyslností a svá
děti vinu na nevinného, jest poubým manévrem
k zakrytí pravého stavu věci. Neopravujte soudní
výroky! V čísle 27. „N. P,“ postavil jste se do
hrdinné pósy a hlásal, žeza Vaší revise Městecký
neukradl ničeho. Uvedl jsem Vám důkazy, že
tomu tak není a že za Vaší revige defraudace 80
dály. Soudný čtenář nechť sám nyní se rozhodne,
jakou cena pro pravdu mají ostatní Vaše tvrzení.
Když nyní toto faktam popříti více nemůžete, u
vádíte na 8von omluvu, že revise v peněžních ú
stavech, není-li opřena o rovisi státní neb odborovou,
jest pátým kolem u vozu. Máte pravdu, ale pouze
ve svém případě. Dle konců, k jakým záložna do
spěla, Vaše revise byla skutečně pátým kolem u
vozu. Revisa však řádně prováděné jsou v peněž
ních ústavech vécí hlavní. Na dobrozdání revisorů
spolehá výbor; v ně klade důvěru svou valná
hromada členů, neboť zpravidla nezabývá se vý
bor — tim méně jeho členové — zkoumáním knih
a jednotlivých položek. Je-li revise pátým kolem,
co již má zjistiti pořádek v záložně? Zejména
v Plaňanech na Vás, jako ne odborníka, složena
veškerá důvěra. Krásně se vyjímá Vaše jméno na
závěrečných účtech záložny a nad ním porudek o
vedení: „vše v náležitém pořádku shledáno“,
„v náležitóm a vzorném soublasn“ a j. v. Co 80
týče Vaší hrozby, že necháte všechny ohledy stra
nou, jeat Vám volno ji splniti. Nepamatuji se, že
byste vůbec jakých ohledů kdy užíval. Jate-li
toho názoru, že mi docelé sáležitosti pranic není,
mýlite se. Vy jste zastával veřejnou fankci revi
eora a jako takový jste veřejné kritice podroben.
1 nejvyšší hlavy musí si často nechati posudek
ifbiti. Mualte mi, holenku, tedy již prominouti,
jestli bez Vašeho dovolení posuznjí Vaší revigor
skou činnost. Jest to jen důsledek, še Vy jste si
osoboval právo ne kritisovati, ale zlehčovati Čest
jednotlivých občanů a institucí. Zná-li mne kdo
čili nic, přenechávám sondu své osady. Naproti
tomu mohu Vás ujistítí, če Vás každý zná až příliš
dobře. Srovnání mé osoby s lecjakým lejdákem
Vám odponštím. Z Vašeho způsobu pšsní jsem
totiž sezpal, že nestojíte na takovém stapni vzdě
lání, abyste pochopil, še něco podobného jeat
sprostote. Nadávka ani posměch že ničeho nedo
kasojí a vydávají jen svědectví o níské duševní
úrovni svého pisatele. Z té příčiny nelze od Vás
ničeho lepšího očekávati a urasiti mne proto na
prosto nemůžete. Spíláním mue neohromíte. Odří
káte se přátelství s Městeckým pro jeho pánovitost.
Celé Plaňany však vědí, že jste s ním přátelské
styky měl. Jestliše mezi Vámi byly někdy neshody,
prosím Vás, jmenujte člověka, e nímž jste se blíže
stýkal a neměl 8 ním při 8vó zase „skromné“ po
vaze nějakých výstapů. Vytýkáte mi nebe na zemi.
Milerád Vám nechám okustti alespoň část slasti
tohoto knážského nebe na zemi a nabísím Vám
veřejněa opravdovézměnusvýchpříjmůs Vašimi,
ač já mám celé vzdělání vysokoškolské a Vy jste
prošel pouze několika třídami střední Školy, Budu
Vám vděčen, přijmete-li nabídku. Vaše extempore
o dobrém zaplacení a melovaném čertu považnji
pouze za výplod Vaší bujné fantasie. Nejkrásnější
vásk s celé obrany Vaší jest tvrzení, že ne z ka
pes poškozených členů, ale z přebytku dostal jste
odměnu za revisi při eanaci. Prosím Vás, jak jste
ten přebytek ze zkrachované záložny vyčaroval?
Vkladatelé slevili ze avých vkladů, členové přišli
o vé podíly a Vy jste s přebytku ještě obdršel
remaneraci. To jest opravdu skvostné. Narážíte-li
pa Drosda, jest v tom tolik důslednosti, jako kdy
bych já dokasoval: „Ort Kobout, Hercík aid.
(tádný s nich oemáležel ke straná „klarikální“,
nýbrž baď mladočeské nebo radikální) byli stoj
ného zaměstnéní jeko pan Gróger, byli stoupeaci
téhož polit, směru. Defraadorali, tedy Jan Gróger
má ns jejich defraudacíchpodil.“ Posnáváte.to
salto mortale ve vedení důkasů? Komu nejlíp při,

léhá„néno padonob, o tom sesVámi příti nebudu.Jen Vámuvádím na paměť následující: Rušil jste
ode dávná mír a klidné spolažit! zdejších občanů.
Jest tomu asi 13 let, kdy uváděl jste v posměch
Jména jednotlivých vážených zdejších lidi. Snad
si ještě vzpomenete na svó veršování: „Píšišvore,
přenešťastný světa tvore.“ Veřejné mínění Vás
označovalo za spolupracovníka pověstného pamíletu
„Dum, dum.“ V poslední době pak způsobem o
pravdu nezbedným napadl jste jak abor hasičů,
tak i katolický spolek a řadu zachovalých obyva
telů sdejších, ano nezastavil jste se ani před še
dinami úctybodného kmeta, zdejšího vsdp. kanov
nika při jeho vyznamenání, ač tádný znich před
Vámi vody nezkalil. Soublasiti dlužno s Vaším
tvrzením: „Áno, pane, padouchem jest, kdo beze
všech důvodů a skutečných podkladů jiného očer
uje a podezřívá.“

Městeká spořitelna ve Vysokém
tě vykazuje za měsíc Červenec 1909: vloženo

na knížky K 433.42955; vybráno K 33666472,
vloženo na běžný účet K 112.426'53; vybráno K
209-802-13;2dstatek vkladů na knížky K4,706:194'06,
na běžný účet koran 1297.355 85; úbruem K
6,008-649.94; hypotečních půjček vyplaceno K
63.896840h; splaceno K 47.335'62; zůstatek bypo
tečních půjček K 3,524.05856; směnek oskom
ptovánoza K57.721—; splaceno K 158.34965,
zůstatek K 44665475; do jiných ústavů vlo
ženo K 612.432 07b, vybráno K 951.33916; zdata
tek vkladů v jiných ústavech K 1,386 780.30;
cenných papírů v zásobě za K 2 209.266 85, záloh
lombardních K 61200; holovost pokladní K
14.760:67; obrat účetní a pokladní za čas od I.
ledna 1909 do 31. července 1909 K 27,804.550-42.

Sklad veškerých

školních knih
pro všechny ústavy

Boh. Melichar
v EXradoiIKrálové.

Knibkupectví. Zal. r.1808. Antikvariát.

Vydání Stálá zásoba Seznamy
pouze knih nových zasílají 86

předepsanáj i antikvárofeh. zdarma.

Objednávky vyřizujíse týž den kdy dojdou;
při zaplacení předem posýlá se franko.

K
Různé zprávy.

„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse vknihkupectví p. Františka Hovorky
©Žitnáulicé a oprodeji novin p. MVlčka na

Příkopech.

Připravy k V.ejezda katolíků česko
slovanských v Hradel Králové jsou již
v plném proudu. Na sjezd ten chystá se tak o
brovský počet katolíků, že Hradec Král. nikdy
tek četného sbromášdéní neviděl. Z míst, odkud
na předešlý sjezd přišlo sotva 10 lidí, z měst,
odkud nepřišel nikdo, sděluje se, že přibude po
400 až 500 účastní«ů. Bude potřebí výpravy
mooha zvláštních vlaků. Chystají se též hromadné

my veliká davy hoří tonbou praziti se v obrovský
zástup, vyslochnouti katolické řečaíky, Stisknouti
vřele ruce stejně amýšlejícímn. Reklamu za kato
lícký tisk scela zdarma obstarávají noviny polkrro
kátské, jichž malomocným, stokráte opakovaným
frázím se směje každý uvědomělý nušinec. A těchto
ovědomělých katolíků jsou jiš pluky tak veliké,
že se podiví protikatoličtí demagogové skutečné
bilanci svojí krtčí práce. Legitimace se rychle vy
hotovojí. Ačkoli jiš vyní práce jest při spoueté
přiblášek veliká, přece prosíme, aby ze všech
stran co možno nejdříve byly zaslány ostetní při
blašoí listy vyplněné. Jest toho potřebí k vůli
řádnému rozvrbu ubytovacímu a pod. Práce sjesdo
vého komité bade pravidelnější, lépe rostříděna,
přijdou-li určité správy dříve aež při předešlém
sjeadé, kdy vétáina přihlášek došla teprve několik
dní předajesdem. Uvažme, jek velkolepé účasten

ství bylo jiš při královéhradeckém sjezdu posled
alm! Proto nyní, kdy daleko větší počet návětěv
oíků ae chystá, jest tím spíše potřebí včasných
správ, aby všechněm přítomným i nejčetnéjšího
počin úšestaíků mohlo býti k úplnému napokojesí
vyborěna. Sjesdové kom:té stará se co nejpečlivějí,

aby milým účastníkům v Hradce!Král. byl pobyt
+. kašdém objedo milým. V příštích číslech podá
me + příčině zjesda některé důlešité pokyny, které

bude sáhodno dobře vi zapamatovati, na což jíž
předem aposorňajeme. Zdař Bůh|

Kde je vinem drakhotemn? V nedělidae
25. července rozhodl to soudrah Malý na chru
dimském soc. demokratickém táboru, svolaném ku
protestu proti zdražování. Silně útočil proti straně
katolické; prohlásil pak, že drahotou jsou vinni
ti, kteří volili Udržala a Šabatu, „svoje nepřátely.“
Teď už jeme tedy přišli věci na kloub! Udržal a
Šabata podle toho mají větší vliv a moc, než ži
dovětí lichváři na bursách, vůči nimž byl opatrný
soudruh hodně krotký. Udržalo a Šabato, mějte
trochu milosrdenství, promlavte jediné všemocné
slovo a hned bude všecko o polovici levnější! Či
by ani Vás židovětí millionáři nepoalechli?

Zemské podíly = výmosn osobní
dané m příjmů. Z čistého výnosu osobní daně
2 příjmů v roce 1608 obdrží letos korunní země
celkem 17,025 748 K. Prlepěvek tento rozdělí 86
mezi jednotlivé korunní země poměrně dle toho,
tnnoho-li v každé zemi vynesly r. 1908 veškery

reálně daně. Podíly zemí gestavevy v následujícítabulce:

Zomě: Výnos reá!- Podll z osob.
: nich daní: daně s příjmů:

Dolní Rakousy 53,054.683 5,766.013 K
Čechy 37.632.686 — 4,082.838 K

Morava 13,674753 1483602 k
Horní Rakousy 6,666.648 123.267 K
Slezsko 2,691 895 292.047 K
Dolním Rakonaům připadá z celého státního pří
spěvku třetina (33'81/,); Čechy obdrží 29989,
Morava871"/, a Slezsko 1729,

Síla organisace Slováků vAmerice.
Největší organisace Slovenská v Americe „Národní
Siovenský Spolek“ konal nedávno svou valnou
hromada. Spolek má 623 odborů a 27.000 členy.
Za poslední tří leta přijel na členských příspěv
cích 6 millionů korua. Na podporu svých členů
vydal přes 5 milionů. Tyto číslice jsou nejlepším
důkazem, še i Slovák, dopřeje-li 8e mu politické
svobody, vykoná věci velké Valná hromada konala
se v Bridegeport-Connu. Američani ozdobili celé
město a vítali sjedší se Slováky. Staro-ta s celým
magistrátem přišel, zástopce vlády i zástupce du
chovenstva, aby pozdravili slovenské hosty. —
Z toho už vidět, jak velký význam má Amerika
pro Slovensko nejenom v ohledu hmotném, ale i
v mravoím, badíc v ném sebevědomí.— Při valné
hromadě oznámil čestný předseda Rovalanek, že
daruje jeden ze svých domů v cené 100.000 K
pro sirotčinec nebo útulnu chudobných dětí slo
venských v Americe. Hned na to prohlásil pro
fesgor zColombia-University Papin, že jedna dáma
z New-Yorku rozhodla se věnovati 20.000 dolarů
na „Slovanský přistóbovalecký dům“, jenž by byl
prvním útočištěm blavné Slováků, kteří, přijdouce
do Ameriky, nevědí, co mají počít,

Hrabě Lůtuowo českých menšinách.
V Praze má býti zřízeno museum pro české men
Šiny. V museu mají býti uloženy předměty svědčící
o kultuře českých menšin. Přípravné komité chce
na toto usnesení lid český upozorniti provoláním
a obrátilo se na hr. Lůtzova, který nyní dlí na
svém zámku žampsšském,s prosbou, aby dal také
om svůj podpis na provolání. Hrabě Lůitzov odpo
věděl: „Jistě dám své jméno na provolání. Jako
čestný předseda spolku „Žižka“ v Londýně jsem
také menšinovým pracovoíkem a Vašim spolupra
covníkem a myslím, že postavení Čechů ve vzdá
lené Aoglii je daleko lepší, než v ponémčených
krajích českých zemí.“ Tento projev hr. Littzova
pobouřil německou žurnalistiku, a tato vrhá ae
naň vyčítají mu, že ge zpronevěřil avómu němec
kému původu. Hr. Lůtzov ovšem zůstane klidný.
Neřekl přece nic více a nic méné než čirou pravdu.
A pro tu se němečtí avětlonoši vždy hněvají.

Blekupové rumuněti proti maďari
sael. Hrabě Apponyi uařídil, uby ve všech stát
ních, zvláště středních rumanských školách vynčo
valo se maďarsky i náboženství. Rumuaští bisku
pové pravoslavní i sjednocení zakázali však kate
chetům ažívati při vyučování náboženství maďar
Štiny. Hrabě Apponyi pohrozil na to rumunským
duchovním,že jim odejme kopgruu, neapoalechnou-li
jeho rozkazu. Časopis „Lupta“ sděluje nyní, te
ramunští biskapové se rozhodli avolati církevní
koogres, v němž badou energicky protestovati
proti ministrova nařízení, jímž 6e robí nejpoavát
nější práva ramanské církve.

Proces s már. sociálními antimili
taristy skončen v Praze minulou sobotu. 36 ob
žalovaných osvobozeno, ostatní odsouzení dilem
pro svádění vojenských osobností k porušení slu
žební povinnosti, díle pro urážku císaře a členů
panojící rodiny: F. Ježek, F. Hortáo, K. Půlpán
a M. Teichmau na 5 měsíců ; A. Hatina, E. Spatný
a J. Pšenička na čtyři más; J. Bešík, R. Cač,
J. Loutoban a J. Šilhan na tři měsíce. Všem těmto
odsousencům zostřen jest trest dvěma posty mé
slčně. Svedeal mladíci a jejich rodiče mohou se
poděkorati tém, kteří je na tato místa přivedli.

Žně ma zeměkouli provádějíse v těchto
měsících: V lednu končí v Australii azačínají na
Norém Zélasdě, v Ohilé a některých úrodsých
krajinách jižal Ameriky ; v. úsora a březnu v. K

grpté a Indii; v dubna vB a Dypra a v MaléAsi; +květnu vstřední Acii, Číně, Ja
Alžiraa Maroku;v Beana v JíkachsdósehUalos



Příloha
Kultarní hlídka.

Kulturní jiskry.
Reb Havlíčkovy. Co už teď se tropí

pokrokem. c se tropí na účet jména Havlíčkova,
unora a jiných vynikajících mužů,to už jest

opravdu soustavným podváděním veřejnosti, jež by
sasloužilo přísnějšího potrestání než krádet, po
mluva, nebo sbití. Na křídlech bezdachých, ryč
ných frásl leti se v chaos, v němě se neryznají
sami vůdcové. K slávě Havlíčkově tiskne se kopa
frází každý týdea, ale skotečného Havlíčka zná

málokdo. Z Havlíčka těží plnou hratí nejrůznější
prospěcbáři a nemají ani tolik studu, abyživotopis
svého oslavence aspoň povrchně přečetli. Při výročí
smrti Havlíčkovy znovu projevena tažba, aby se

slavnému publicistovi českému postavil vPraze
pomník. A ta „Nár, Listy“ trpce poznamenávají,
jak se u nás obvykle taková resoluce o postavení
pomníku provádějí: zvolí se komité, sehere se něco
málo peněz a dále věc nemůže. K toma tmiňují
te, s jakými obtížemi byl vydán nový kritický spis
dr. Ch.lupného o Havlíčkovi: „Před 2 lety ble
dala nakladatele nejzevrobnější a nejvědeštější
česká monografie o nejpopuiárnějším českém po
litikovi: nenašla ho vůbec, a nebýti statečnosti,
ba hazardnosti autora, kierý nákladné vydání ri
skoval, bylo by ještě o jeden pomník Havlíčkův
v Čechách méně.“ Zkrátka nakladatelé dle avých
zkušeností věděli, že by spisu toho neprodali ani
n těch, kteří stále jméno Havlíčkovo vyvolávají.
Jak vypadá ta pokrokářská havlíčkovská oprav
dovost, i když pokrokář chce něco věcného o Ha
vlíčkovi veřejnosti předloditi, to patrnoz toho, že
jak spis dra. Cha'upnébo tak Masarykův o Ha
vlíčkovi jest posod u veliké zásobě na skladě.
Zkrátka bavlíčkovci se mnoho nestarají ani o spis
Masarykův, ani o knibo, která úsudky Masarykovy
poráší. — Spi, Havlíčku, v svém hrobečku! Tebe
samého ani tolik naši sokové nepotřebují, jako
spíše tvojí karrikatury k dráždění katolictva. Vě
decký spis Flajšhanaův o Hosovi a nově vydávané
spisy Husovy dočkaly se srovna tak „vlídné a
ochotné“ podpory, jako studie o Havlíčkovi. Ne
poctivé, štvavé pamflety jdou přímo na dračku.
Není to stálé braní jména pokroku nadarmo —
fabrickým, velikým podvodem?

„Vlasteneckým pokrokem“ vyhnaný český ce
stovatel. Předchůdci Vrázoví byli stavění liberálně
vlasteneckým tiskem na pranýř za to, že přijímali
na výzkumné cesty německé podpory. Známý Vráz
však odmítl nabízené subvence vládní, nepsal ně
meckých cestopisů, nepřednášel německy. Konal
přednášky ve prospěch národních menšin s Matice.

Za to se mu dostalo zvláštní odměny odosvicenců,
kteří dle svých zásad na odiv vystrkovaných by so
měli v přední řadě o takového vlasteneckého u
čence starati. Posledním jeho přednáškám věno
vala pokroková společnost zájem tak nepatrný, šo
to přímomrazivé zarášelo. Nyní denní listy pražské
přinesly veliký inserát, kterýmě Vráz nabízí za
příčinou vystěhování z vlasti kn prodeji všechen
ovůj nábytek, památnosti, sbírky — ano i akio

plikoa s nádheroými obrazy. Nabídky koupě vy
žádal si Vráz pad značkou „Emigrant,“ Kdyby se
na přednáškách připojil k Pelantovi anebo Štval po
spůsobu syna Heliova, hned by mu pokrokáři mo
dlařili. Stojí též za smínku, še pokrokářský tisk
štve i proti vědeckým přednáškám kněžského ce
stovatele Svojsika, ačkoli Svojsík svými před
náškami nepotírá žádnou českou etranu. Takvy
hitží pokrok obrácený na ruby. Vlastenecké ka

valiratví| 2Heglo nej čí kultury. Že má syn He
liův žáky až ih včalivé to patrno s pověstyč
sarového „Školského Obzora“, který napsal v č. 36.
tato uálechtiloat: „Učitelský varhaník děládojem,
jako by povatal ze spáření kostelníka a svíčková

báby. .. Učitelé varhaníci zaalonší, aby jim
pední i zadní okončiny byly utaty a otlačeny o
pitomé hlavy.“ Tak tudíž sadeklamoval list,který
se staví i proti tělesným trestům nezbedných dětí
jako veliký humanitář. Zatím však projevuje kul
tura svířeckou,ušlechtilost odkoukanoa s jatek a
černošských táborů. Kdyby v dřívějších b

zavřen jako osoba nebespečná avrému okolí. Teď
česká společnost ještě takové „ráznosti“ zatloský.
Takové svlčení pak se má pokládatiza postap ho
manity! Není ovšem divu, še agrární čtenáři ji

néholistuní roje S kojnýÉkaly podmali zvířecími projevy pokojný kato p

v Něm.Brodě.Čili ubrátia dokásati, jak už
v moderním vadělání katolíky předetibji.

V pravděmoderní res osvětyavyš

: H výko jako kro Magna, ySZ Srní ntb
vyhodaUedaRE.SVval

sám pokrokový časopis „Přehled“ uje velikou
kulturní práci pokrokářského učitele Rašína! Soud
„Přebledu““ o Rašinovi dae 30. čeřvence zní:
NZaložil knihkupectví — to však brsy opustil —
a trvale Be usadil v učitelské záložně a učitel
skými blasy a pojistkami se domohl feditalského
místa w bance „Praze“. „Nepraktičtí kantoři“ —
Jak odmítal výtky proti různým podnikům —
snad ami nepozorají, že jeho zájem o ačitelskon
orgénisaci jest jen peněžnický a že sleduje další
wvé cíle v organisaci úřednické a kandidaturou do
oboru obecníchstarších v Praze...

Jeden poznatek zužitkoval Rašín důkladně
ve prospěch své budoucí dráby: poznal, jak uči
telstvo potřebuje peněz. Zužitikova! těcht> poměrů
tak důkladně, žo dnes je velikým učitelským pe
něžníkem, velikým věřitelem a zároveň velikým
zadludovatelem učitelstva. Půjčky a pojistky jsou
celým organisučním aparatem líčeny jako ohromné
výhody a zejména mladší učitelatvo zaváděno jest
do poměrů, jež mu budou břemenem do smrti,
Učitelské podniky jeví ae jako podniky výděleč
nými. Záložna má 10 mil. obratu, za 3,800.000
půjček a vlastního jmění (po 10letém trvání) přes
600000 K, v bance „Praze“ má učitelstvopojistek
asi sa 14 milionů korun. Obchod a jen obchod je

výděím heslem — vysoké číslice — a vše to učitelstvo draze zaplatí.

Většina těchto peněžních obchodů prochází
rukama řed. Rašina. Z toho si můžeme dobře

představiti, jaký vliv měl na řady učitelstva. Býval
skutečným diktátorem, usadil kolem sebe koho
chtěl a záhy 8e kolem něho utvořila taková bašta
pomocníků, že se nikdo nesměl opovážiti něco
vytknouti. Poměry byly tak zvláštní, že omvý
ročních valných hromadách měl úspěch jen ten
řečník, který ani alovem o stávající pořádek ne
zavadil a naopak, kdo se uctivě omlonval, že ne
bude nic vytýkati. Dle toho vypadala žurnalistika.
Do redakce „Čes. Učitele“ přijata řada lidí, kteří
uměli psát ostré články proti oposici — „iopří
teli učitelstva“ — a jichž hlavní předností bylo,
že tak dovedli paát po několik let. Celá řada o

posičníků po marných snahách znechutila sipo
měry a více se o organigaci nezajímá. Letos nastal
obrat... . Na letošní valné hromadě savzněly
první tóny sebevědomé kritiky učitelských podniků
a organisačních funkcionářů . . . Ještě na letošní
schůzi širšího výboru ozývaly 8e ponížené omluvy,
Že mluvčí nemíní snad vytýkati a že jen mluví
to, co mn bylo uloženo. Na valné hromadě dele
gátů mluvilo ce již zcela sebevědomě. Ještě na
loňské valné hromadě byl řečník stěžující si do
učitelské záložny okřikont, aby s takovými věcmi
Šel do schůze záložny, letos věsk byly výtky ta

kového rázu, še 6c nenašel nikdo, kdo by okřioval.

.«» Řada řečníků snesla fakta, jež jsou dů
kazem, že záložna není tím, čím by učitelstva
býti měla. Půjčky nedějí se s ohledem na vy
půjčovatele, opatrně, ve aměra výchovné svépomosi
alidskosti. Uvůr zučitelské záložny jedrašší
než kdekoli jinde, výlohy s menší půjčkou jsou
109, a nebo dokonce 139/,, jak sám jednatel Skála

v debatě dál Diu je nucen k vůli sebe
menšípůj i 66dn sájoĚnya mimoto jenacen 86 pojistiti a pojistku zvýšiti, choe-li tvý
šiti výpůjčku. Zástupci jednot ai stěžovali, že
ložna zbytečně žene okolnosti do krajnosti,
jednotlivce ničí a še i úředníci si vedou nesp ně.

Hlavní slovo v o vede řed. Rašín, kterýmá100 podílů a lk s6 120podíly, (
ristické byly výroky jednoho delegáta: „V
nejste, vy nás vysnáváte, buďte zas tím, jak to
sliboval Rašín.“)“

Tak se teď musí pokroku a osvětě rozamět.
Jen bodně tiaio shrabovat pro sobe a přitomstýskat
na nevděčnost poddaných, kteří by z velikého me

dového bruce také rádi něco olízli. Rašínova dy
nastie vůbec dobře rozumí výposnému zaměstnání.

Zdar katolickým „Orlům“!

Poměry v sokolských jednotách byly čí
pro katoliky nesnesitelnější, jakkoli katolíci s
nim sebezáporem dlouho snášeli kopance
kářských bratří. Vzpomeňme jen, jakou bouřiroji
poutali pokrokářští bratři proti samému draPod
lipoému, když týš ponse konstatoval historickou

avda o úctě mistra Husa k Panně Marii!

kářští (nejvíce evangeličtí) Sokolové „šaslonějli

me“ o hromadný dření hrubého apodrodipamíletu Lčipogiova o spada nad Husem, kolpor
tovali horlivě kde Jaký nepootivý protikatolický

pamflet. Katol. členům Sokola nL dětky,e s0
kdyš tito Sepoů rivátně — sokolského
— účšitní č Jeli elrkevníchprůvodů.
Který KanolickýP k dle„jh zykovakýských příkos t, sl masaryko

drzedocelaboahurstumon Přlom6om telským slovem našava o
r á a ra alickě: kteříplniliborlivá

příkazy s glakyí. Mnepak — wo
, driované

Kktt.proponádyce nejoošokatyu Poněš

a

službám evangelickým. Přitom časopisy, které hor
livě Sokolůámsloužily, ještě pravidelněboboslužby
ty ohlašovaly. A za těch okolností hrabě a páno
vitě otírali se činovníci o to náboženské vyznání,
Jež mělo mezi členy Sokola největší počet příslušaíků.

Tak a jiným způsobem dokazovali vrchní
bratří, še se jim za každou cenu jedná o vnášení
koofessijních štvanio do jednot; ano namaoze
v těch štvanicích, v předplácení protikatolických
listů, ve zvaní štvavých protikatolických řečníků
byli daleko horlivější než v sledování všenárod
ního účelu Sokolstva. Tu trpělivost naše konečně
prasknouti musila; byli jeme povinni již v zájmu
svého charakteru vystsupiti proti takovému řádění,
které degradovalo katolické členy na milostivě tr
pěnou nízkou, služebnou kastu. Bylo to divné
bratrství, které dovedlo bratry tolik znásilňovatí.
Aby míra zpupnosti byla dovršena, zřejmě v po
sledním čane dála se prohlášení, že Sokol musí ge
Hditi v obledu kulturním komandem volných my
slitelů. Za takých okolností by byl pokládán od
samých pokrokářekých bratří člen katolický za
potměšilce, zu člověka nedůvledného, kdyby ne
odvodil z takového poručníkování natné důsledky.

Kdyš tedy nyní přikrošeno k zakládání ka
tolicko-národních „Orlá“, osjednou sss oheň na
střeše| Sokolové, ztratili jate už — probůh —
všecku logiku ? Vždyť přece katolíky z národa vy
lučajete; co tudíž dle Vašich zásad má katolík ve
Vašich jednotách na práci? Snad ze svoje slou
žení jen se dáti mrskat? Od koho se v národě
vyžadojí nějaké povinnosti, tomu se přece musi
přiznati i jistá práva; či ei myslí.o, že žijeme
v semi plaatážnických otrokářů?

Vždyť dokonce jiné třídění v národě sledu
jete se anášelivostí přímo obdivuhodnou. Jak je
tomu dávno, kdy si začali zřizovati soc. demokraté
samostatné tělocvičné jednoty, které pojmenovány
po cízím žida Lassalovi? Ubližovali jete v jed
notách nespravedlivé soc. dem., o sa od vás od
trhli? Soc. demokraté jednoduše řekli, že v ac
kolských jednotách se jejich mladí dělníciodcisují
straně — a bylo hotovo. A česká veřejnost
8 rmutným okem, ale zároveň s poníženou úklonou
snáší to třídění.

svedáZato všsk jaký povyk najednou se
proti „Orlům“! Na př. nynější náčelník prostě
jovakého „Orla“ Fr. Přibyl dříve byl cvičitelem
1. družstva Sokola, dobyl v Praze letos o závodech
L. ceny, při všech podnicích sokolakých horlivě
spolupůsobil. Teď však ze vzteku „národovci“ mu
posílají místo diplomu v č. 78. „Hlasů z Hané“
hromadu sprostých lží, potup a nadávek. Do jaké
kaluže až jejich fanatická zloba zarejdovala, pa
trno z nejkřiklavějších jejich lží; prý Přikryl nikdy
členem Sokola nebyl, o sokolství nikdy nic nevěděl;
docela i zfalšovali jméno, překřtivše ve správě o
závodech pražských Přibyla na „Fr. Vorla“, jen
aby veřejnost nezvěděle, že nynější náčelník „Orla“
dobyl první ceny. Pěkná sokolská Čestnost, zají
mavé bratratví učedníků syna Heliova| Ovšem že
takové bezectné výpady jen sílu našich „Orlů“
upevní. Nechť zkvétají katolické tělocvičné jednoty
„Orlů“! Ati u násv úch co nejrychleji se
organisují „Orlové“| Dle důvodnéhonávrhu mo
ravského musíme ovšem dáti i v Čechách kato
lickýmjednotám název „Orlů“| Jen zmušile vpřed!
Nelekejme se ničeho a zakládejme jednoty „Orlů“
se vším úsilím. „Orel“ katolický při svědomité
píli zamává co nojdříve pružnými křídly, až vzbudí
všeobecný respekt.

Záložna vHradci Králová

úrokuje vklady 4"/, až 4:/,*/, dle výpovědi.

Veškeré půjšky za nejvýhodnějších podminek,

Hospodářská hlídka.
Komu prospělo uosázení řepy? Snej

větší radostí bychom chtěli prohlásiti, še rolníkům,
Leč těško zatečovatí chmurnou skutečnost, která
křičí na všecky strany. Jeden odborník v „Českém
Východě“ dokazuje v polemice 6 „Hlasy Venkova“,
le přes všechen tlak onkrovarů v krajině řepař
ské korec řepy vynese o 70 K více nežtýž korec
zaselý pšenici (i při nynější svýšené ceně
nice). Je-li pravdou agráraické tvrzení, še v 
ních a západ. nebade pracovati 40 cukro
varů, pak nechť se uváší toto: 40 cukrovarů zpra
caje nejméně 12 milligný řepy, která se vy
přstuje na 120.000 korcioh. Přišlo by tam tudíž
rolalctvo o 8,400.000K, neboť o tolik méně bade
míti ceny pšenice na ploše, na níž by ze byle
sázela za jiných poměrů řepa, Také dělnictvo utrpí

ot: pladaj obdáláníjednské kotvapěsajces vy e o
o 20 Kméně než obdělání utajné plochy řepy.



Byla by tudíž ztráta dělnictva 2,400.000 K. Celkem
úhroná ztráta zemědělského lidu by obnášela asi
10,400.000 K. — Ovšem sotva asi tolik cukro
varů přestane pracovati, když právě zámožní
agrárničtí pohlaváři tolik řepy pro cukrovary na
sáseli! A utrpí-li přece jenom cakrovary značné
střáty, utrpí menší rolníci škod velikých také. A
sečtou-li se všecky Škody dobromady, nalezneme
úšasnou cifru, o kterou klesne náš národohospo
dářský vývoj Kdo chce zdárně s kartelem bojo
váti, má se na to důkladně a obezřele v pravý
čas připraviti. Agrárníci způsobili největší povyk
právě v době, kdy už bylo mnoho řepy od rol
níků cukrovarům zadáno. A pak takový boj může
skončiti úspěšně? Když agrárníci obromili národní
finance nepromyšleným a nedůsledným bojem,
chtěli teď najednou „napravovati“ chybu stejně
nepromyšlenou obstrukcí,

Laeiné hrozinky si pořídímeze sladkých
třešní velikých. Očištěné plody pozvolna sušíme
na lísce v troubé. Když zaschly tak, že Šťáva ne
vytéká, pecky se vyloupnon, ovoce stlačí a dosuší.
Nejlepší brosinky jsou z bělic. Spařené třešně lze
euliti též na úpalu sluaečním.

Jak sušlechtíme včely© Nejbezpeč
nější cesta jistě k cíli vedoucí je oplozování krá
loven plemen vynikajících vlastností trabcem ple
mene neméně dobrého. Za tím účelem vybraný
roj zbaví se všech trubců a v době páření v čas,
dokud královna nevykonala svatební výlet. na noc
postaví se někam do tmavé chladné místnosti.
Totéž učiníme s plemenáčkem, jehož trubci mají
královnu «plodniti. Příští den, když páření včel
na včelíně ukončeno, tedy někdy okolo 4. hod.
odpol., oba úly vyneseme na místo. Včely za chvíli
8e počnou prášit a ta je pravdě podobno, že se
královna spáří s trubcem vybraného včeletva. Ros
umí se, že pokus nezdařený třeba opakovat.
K tomu účelu lze několik plemenáčků salidnit a
tak si odchovat královny ašlechtilé, jež pak rojům
8e přidělují.

Jak se ochuzujeme. Správa státního
hospodářství vytěžila r. 1908 vČechách 51.218 K,
na Moravě 16896 K za kolek na karty. Kolik set
tisíc koron promrháno brou v karty. Nemineme
ge asi 8 pravdou tvrdíce, že bychom baše řeky
mohli upravit za peníze, jež se za rok prohrají
v karty.

Semenářské družstve pro východní
Čechy zve pp. členy i veškeré pány rolníky ka
prohlídce svých rozsáhlých pokusných polí, na
nichž konány jsou přesné srovnávací pokusy s růz
nými odrůdami ječmene, ovsa, pšenice, bramborů,
řepy cukrové i krmné a také kukuřice. Po
kusy rozsahem svým předčí veškeré pokusy po
dobné a poskytnou pp. návštěvníkům příležitost
se přeavědčiti o jakosti jednotlivých odrůd, jakož
i o tom, jak která odrůda se pro poměry naše
hodí. Družetvo přijímá již nyní přihlášky na osivo
a Bice: žito petkuské a schlanstedtské; pšenici
frankeosteinskou, Heine-ho sguare-head, rivelku,
pr. Harolatb, kn. Blow, ječmen banácký, Knei
felův a Bohemia; oves doupovský, lentewitzský
žlutý, Strube-ův a Hiracheho nejvýnosnější. Osivo
bude zaručeně pravé a čisté (pokud odrůdy a ple
velů se týče) na trienru a odstředivce přečištěné.

Hnejení révy m zdi. Častopřátelérévy
vinné naříkají, že keř hrozen nenasazuje a připi
sují neplodnost nepříznivému podnebí, zapomína
jíce, že róva jako každá jiná rostlina znenáhla
výživné látky z půdy vystřebe a pak z nedostatku
potravin stává se neplodnou. Chceme-li plodnost
keře udržeti trvale, musíme občas pohnojiti při
měřeným hnojivem. Obyčejně připravuje se dobré
hnojivo takto: Lejno kravské se stelivem nepro
mícbané rosředí se vodou a přidá se do tekatiny
prohršlí prachu vápenného, načež dřevěnýmkolem
se hnojivo dobře promíobá, což opakuje 8e něko
likráte, až lejno ve vodě úplně ge rozpastilo. Když
pak v podletí keř nasazuje, zkypří se půda a za
deštivého počasí takto připraveným hnojivem se
zalévá. V látě se zalóvání několikráte opakuje.

Uchování bramberů. Aby se nekazila
chut bramborů, jest nejlépe uložiti je — pokud
jsou určeny k jídlu v domácnosti, do dřevěného
popelu a ponechati pro jaro hlavně pozdní drahy
bramborů, které podrží déle chuť nezměněnou.
Jiný způsob. Brambory vloží se na 10 hodin do
vody, k níž se bylo přidalo 1 a půl proc. kyse

užiti 2 proc. kyseliny sírové a dlužno brambory
poněkud v roztoků ponechati. Po lázni té dají se
brambory odkapati, aschoouti a do sklepa uložiti.
Při tomto způsobu uschování sůstanon brambory

ani bodnoty výživné. Týš roztok hodí se po delší
dobu pro brambory. Do 100 kg vody vlijese 1 a
půl kg kyseliny sírové — a máme roztok hotový.
1 hl takového roztoku dostačí na 100 hl semčat.

Hrmivo pro kachny ipro husya vůbec
pro drůbež nad jiné účinné je řezanka jetelová,
řádně zpařená, s otrubami pěeničnými smíšená tou
měron, aby povstala drobivá, sypká hmota. Kachny
Šerou to rády a rychle tační. Píce se dává do
žlebu v podobě V prohloubeného. K ačmu se při
staví korýtko tak naplněné, aby v ní mohly
úplně ponořit hlavu a tak jim vro spůsobem
se nasytiti. |

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT
HRADEC KRÁLOVÉ,

STAVÍ

- LEVNĚ,

CL

Školský obzor.
Pro gymnasium na Velehradě. „Spolek

pro saložení a udrž. č. katol. gymoasií jinoš.
v Praze“ vypisuje další 3 podpory po 200K pro
hodné chovance soukrom. gymnasia T. J. Vele
hradského,aby jednakj méně zámošným vstup
usnadnil, jednak přání svých členů a dobrodinců
vyhověl. Spolek doufá, že štědrostí příznivců bude
s to, počet podpor ještě rozmnožiti, Žadatelé po
dejtež žádosti doložené posledním vysvědčením
školním místopředsedovi spolku, p. Jos. Sindlerovi,
úředníku bypoteční banky v Praze.

A zase dvojí konfessijní loket. Na Lom
nici židé tvoří samostatnou židovskou obec, v níž
mají školu — ovšem německou. Israelských dětí
bylo v ní jea 9, katolických 27. A přes to kato
lickým dětem v ní se nedostávalo náboženského
vyučování; byly nuceny choditi na náboženské bo
diny do školy české. Teprve počátkem letošního
školního roku začal v něm. škole vyučovati kate
cheta Strniska. Leč židovská místaí školní rada
nechtěla povoliti ani tolik, aby kříž byl vyvěšen
ve školní síni aspoň při náboženských hodinách.
Po dlouhých tabanicích teprve zem. škol. rada
zjednala náprava. A co o té israelské „snášeli
vosti“ referovaly pokrokářské listy? V takových
případech jsou tiše jako kapr v bahně.

u

=Machar :
a křesťanství.

JEL

Pod tímto titulem vyšla brožura jako
7. číslo „Čas. Úvah“. níška ta stručně
a. jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, pániloickým pohanstvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvahy čteme zajímavé do
klady o literární poctivosti, snášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
madnému šíření, aby se nejširší vrstvy
lidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářská výprava proti dokázaným pravdám.
Cena 32 stránkové brožury pouze.8 hal.
Při hromadných objednávkách větší slovy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Čas. Úvak“
v Hradei Králové.

Nejlevnější u najyirasnájší

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmíky. 
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Čís. 67.443/09.

V h | JŠ kVlidokd.
Zemský výbor království Českého zadá

ofertním řízením ma dobu od 1. ledna do
81. prosince 1910 dříví k pálení pro zemské
úřední budovy č. p. 6, 7, 8, 11—16, 176,
259, 302 a 518 III. v Praze, pak různé po
traviny, dříví a slámu pro zemské ústavy
totiž: porodinec a nalezinec, ústav pro
choromyslné a donucovací pracovnu v Praze,
ústavy pro choromyslné v Bohnicích, v Kos
monosích, Dobřanech, Horních Beřkovicích
a Opořanech,donucovací pracovnu v Pardu
bicích a polepšovny v Opatovicích n./L. a
Králíkách.

Potraviny, jež se tímto ofertním říze
ním zadávati budou, jsou tyto: housky,
chléb, maso, játra, drštky, šunky, lůj, sádlo,
máslo, mléko, smetana, cukr, rýže, ocet,
pivo, káva a vejce.

Potřeby tyto, jakož i jich druh a ja
kost jsou podrobně udány ve zvláštním
výkaze potřeby (pol. 1—3, pak 100, 102—
126), ve kterém přibližné množství celo
roční potřeby každého ústavu zvláště jest
udáno.

Dotčený výkaz, jakož i ustanovení zem
ského výboru ze dne 5. července 1907 čís.
73.360, týkající se zadávání dodávek hmot
pro ústavy zemské vůbec potřebných a
obsahující též základní podmínky, kterýmž
každý dodavatel z předu podrobiti se musí,
jsou vyloženy k volnému nahlédnutí v ob
vyklých hodinách úředních v podacím pro
tokole výboru zemského království Českého,
v úředních místnostech ředitelství (správy)
každého z řečených ústavů a byly zároveň
dodány všem obchodním a průmyslovým
komorám v království Českém.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž
jde, ucházeti se mohou též družstva men
ších živnostníků, zejména těch, kteří dle
řádu živnostenského k výrobějsou oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno jest
právo ucházeti se o dodávky pro jistý ústav
anebo pro více ústavů, po případě pro
ústavy všechny, jest mu však spokojiti se
také s tím, svěří-li se mu dodávky, o něž
se ucházel, jen částečně.

K ofertám nutno použíti blanketů k účelu
tomu zvláště vydaných, jež v podacím pro
tokole zemského výboru, jakož i u ředi
telství (správy) každého ze jmenovaných
ústavů bezplatně obdržeti lze.

Potřebná vadia buďtež složena u král.
čes. zemské pokladny v Praze. Oferty pak,
řádně vyhotovené a potřebnými průkazy
opatřené, buďtež podány do 10. září 1909
(12. hodiny polední) v podacím protokolu
zemského výboru království Českého.

Zároveň budou zadány na rok 1910
též práce řemeslnické, pokud jich svrchu
jmenovaným ústavům, vyjímaje ústavy pro
choromyslné v Dobřanech, v Kosmonosích
a ústav pro choromyslné v Bohnicích, pak
polepšovnu v Opatovicích n./L. a donuoo
vací pracovnu v Pardubicích, bude zapo
třebí. Oferty na práce tyto, pak potřebná
vadia, podány buďtež rovněž do 10. září 1909
(12. hodiny polední) přímo řiditelstvím (ří
zením) těch kterých ústavů, kde zároveň
každému, kdož o dotčené práce ucházeti
se míní, bližší podmínky oznámeny a žá
dané vysvětlivky podány budou.

Tamtéž jsou vyloženy k volnému na
hlédnutí též seznamy dotčených cen nor
málních, na základě kterých oferty jest
podati.

Z výboru zemského
království Českého.

V Praze, dne 1. srpna 1909.
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Doporučujeme

12 zinke, “ pB© kVod ap

takbilů Jakoprád, jemužpřídando vyvářky
sSAPOT3ITs

svůní fialkovou.od firmy

JOJEF JELÍNEK, NYDLÁKHRADC

KEPIXCBDKESDX

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci:
nejmovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uzmánNÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s'uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XPI 683XC8) XGE5X603

(notoný
fonogratij

desky a válce
nejsolidněji koupíte

V elektretechu. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

SESODI569663XEB3X665
KG6DR83XGEXIX85XG

Jen umělecky pracovanéSOCHY“1 ostatní

—— levněro —
absolvezt c. k. odborné školy sochař. a řesbář.

BOKONIL BRK TY HOŘE KUTNÉm
Ledničky

patentní, s nedostišnou lsolací a
výtečnou ventilací,

franko nažkaždou stanici za K 50-—
dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV. Okuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 38

W
Uznený za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kopní pramen v Rakousku veškerých

prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závoduv Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

C. k. místodržitelstvím konoessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

Největší agenda jak vnitrozemská, tak
zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x
Program

strany katolického
lidu w Čechách
89 o 2 listech dostati lze za bh

v Blskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

|hl
-——

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadůmdovolujesi dopo
ručiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

cibáře, ok pokky, pacitkály,svícny, lam ce, kro

atd. vé olestní výroby předpistnperlí

oskovním vyhovajtce Staré Předopravujev původní intenci;a
v okni zlatí a stříbřínebo protido

platko za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závsznosti koupě.

sloh © “hon K ana, Prdesruční.

žáků, máků sronnáramkůatd.:jd. 1:Botářeképrotony jídelnínáčinízestříbrapravého
bablánký vědyma skladě.

na o kk Al ná

JAN STANĚK,
paslé a olseleur

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. z.

=
B

O00000000000200000000

O00000000000000000000000

Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Taristické košile a půlvesty. —

Prádlo — Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro švadleny a krejčí.
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Kněžské kolárky a náprsemnky. 3%
+

©00000000000000000000000
C. k. místodrž. koncessovaná

Informační Kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěrahodnosti firem obchodních

i živnostníků, jakož i veškeré tprévy soukro méa“ provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

V úvěrníspolečnostzapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
za 44 až 5%=

úrok a to dle výpovědi,

G8“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. «

Joselí Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pommíků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každém slohu a provedení čistě aměleckém,
Plány a roz zhotovují úplmě bezplatně a
k ústnímu jednánídostavímse na požádánítaktéž

bez nároku ma cestovné.

Mpoho valných uznání po face a bromsořá
Mátěí modnijo s výstavy v Pardubicích.

» Závodzaloženr. 1908.bo
OT
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RP
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

„Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje we

první anejstarší odbornádílna pasířskáKara Zavadiila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jinýchkovů, od Dej
jednoduššího do nejskvostně)
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a důkladné

ahotovuje se v mé vlastnídílně
jen ručně, číměšumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci tgvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Blakupskou Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

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

Vše zasíléu jen poáenVzor lezpošty,
notovéBLAna ukásku
se zašlou.

Cnudším kostelum možnosplácet bez přirážek.
OBP“ Sta odporučenía čestných uznání po ruce. “šj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvém závodudomácímu.

kům doporučuji rychléa I provedení
Spo! odznské“ spolkovýchuté.G DOU
JAN STOUPÁ V PRAZE,

Jindřišská ul. 1.,
dopórašuje:

železné skládací po- železné mycí stolky
stele od . „K 780 Od. „K 6—

železné skříňovépo- želonénoční NÍ
stele sBdíl.matrací © železné utojnny naod.. . .K2T—datyod Ki1—
Úplně zařízená lůžka od K 38 —.

Skládacípolzísedátka

zahrad.sklád.lčnošky"aulu u táhl
od K6

zahradní patentní avi
novací zástěny K 36—

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za ceny zvlášté výhodné.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudia syn
i (protokolovaná firma)

Wv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E (bratr P, J. Hoškudiy, laráře vo Yýprachtisleh)

r

r

ZEKEEREKU

ItTŘŽLUDENÍ

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

Biskupská knihtiskárna.

Pronájem
hostince.

Za výbodaých podmímek Ise provajati
nec „uČeské lípy“ čp. 106.vDloué ul vHredel
Králové.

Pronajati lze hostinec Ihned.
Bližší informace poskytnou se ve smíněném

hostinci a k uzavření nájemní smlouvy je opráv
něne správa pozůstalosci v Hradci Králové.

VRS SH EO E KO E UHU

studentská
a spolková

v provedeníuměleckém n
E cuje při cenách nejpříznivějších

J.E. Langhans,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové.
(Adalbertinum).

Ku všem přiložitostem

| praktické dárky

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní zoslec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou. i
=

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umiloský národ —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

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

ročuje se
ku dodání oken chrá
dlovýčů od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice1 se šelemnými
rámy, sítěmi, vsasením.

NECETETKTETEBKK

PROVYCDVa.

vší závaznosti ku definitivní ohjednávec.

Založeno roku 1836.

PUUA

LO

knejsv. Srdci Páně

nabísíme (místo nné ce|kost 8 Ejvo snížené očijř 100
kusů sa 2 E.

Zásvětnámodlitha©

BikapskéImhdskémas Králové.

Nekupujte
jiný kalendář na r. 1910

ež

velký lidový kalendář Yankoran'
Cena 1K

a kapesní Kalendář Yenkovan
cena 50 haléřů, kteréž oba letos v září
vydá vlastním nákladem »Sdružení českých
katolických zemědělců v král. Českém«
v Praze za souhlasua podpory »Hospodářského
Sdružení českých křesťanských zemědělců«
a »Sdružení venkovské mládeže v Čechách«.

ný vý kalendář »VENKOVAN«budeobjemný, s řadou obrázků a povídek od

nejlepšíc "českých opísovatelů ©,a roloíků, prak
omni pokyny pro domácnost, ospodářství 8 j.výh obsahem,velikostí a úpravou daleko

předě loňské vydání. Rovněžobálkakalendářeude umělecky barvotiskem, krásně a vkusně vy
pravena. — Jeden tucet (12 výtisků) účtujeme sa
8 keran. Menší počet než půl tactu účtujeme
1 exemplář po 1 K.

Kapesní kalendář »VENKOVAN« pak
zejména bude přizpůsoben pro mládež venkov
skou, aby i ona měla v rukou knibu, z níž za
laciný peníz praktické poučení by čerpala. I pro
dospělé bude knížkou nepostrádateloou © Jeden
tucet kapesního kalendáře „VENKOVANA" účtu
jeme za 4 koruny. Menší počet než půl tuctu
účtujeme 1 výtisk po 50 hal.

Kalendáře naše svým obsahem, svou lácí a
praktičnostípředčí letos všechny kalendáře.
Již ode dneška si umiňte: Nekoupím si na rok
1910 jiný kalendář, než velký lidový kalendář
„VENKOVAN'"a kapesní kalendář „VENKOVAN".
— Objednávkyjiž dnes přijímá, Sekretariát Sdra
žení českých katol. zemědelců“, Praba-íl., Opa
tovická ul. č. 10. — Z jednotlivých obcí objed
návejte hromadně.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny|
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
MS jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení — [

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zistníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Právě vyšel obsažný spis
a

. a„Ukoly sociální
politiky"

z póraredaktora Č. U., jenž své 20leté tkošenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.

oddílu vyšetřuje rozsab pracovního pole, v II. oddílu nvádívýčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddilu
líčí nejbližší cíle sociální politikyv ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oadddíl IV. obsahuje ideový základ

křesťanskésociálníPr Spieje bohatčetnýminejnověj0šimi statistickými doklady,nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

Cena spisu 8 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
10%, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

EKuptesi důkladný sple:
=ZROADLO=

pokrokového Uslku,
Píše Pozorovatel.
a CenaK 170.8
Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
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Vzhůru na sjezd katolíků česko
slovanských!

Organisační práce katolická dařila sei
při citelné skrovnvvti prostředků v posledních
letech tak stkvěle, že to všeobecně překvapo
valo. Nejvíc byli překvapevi naši protivníci,
uteří již tolikrát katolictva kopali brob a
tak často prorokovali zkázu křesťanských ide
álá' Právě lid nejchodší, snášeje veliké tý
rání od protivníků, 8 nadšením největším a
obětavě se postavil do organisované obrany,
až žasli nepřátelé, jak veliká a nezištaá jest
láska jádra českého lidu k ideálům zděděným
po poctivých otcích našich.

Po spoustě fanatických úšklebků zveal
náš lid tvář poplvanou nábončími krve ne
české, zvedl se k bji. Poslední krajinské
sjesdy zvlášť stkvěle dokázaly, že katolické
bootí není dílem umělkovaným, že jest výru
zem čistého vnitřního zápalu, že jádro českého
lidu pochopilo stkvěle, čeho jest potřebí k zá
chrané katolické svobody.

Svými sjezdy nechtěli jsme pouze bájiti
zájmy uábožensné, dokázali jsme, že chceme
též napraviti chyby, které byly zasazeny na
šemu .ároda vypočítavým liberalismem a po
krokářstvím a že toužíme po praktických re
forinách sociálních.

A tato praktická práce pro blaho národa
vzoítila velikou zlobu našich protivníků, ponč
vadž naše kontrolu sobeckých a nezdravých
prvodů otvírala oči i tém, kteří se dlouho ne
cbávali vodit farizejskými demag gy. Proto ty
fanatické pokusy o znásilaění katolictva, proto
veliký hněv i v této době, kdy se má slaviti
veliký nepolitický sjezd katolický, na němž
bouda promlaveno o náboženských a sociálních
potřebách.

Zda kdy proti sjezdo jiné strany nábr
ženské tak nespravedlivé se štvalo jako proti
sjezdu našemu? Leč právě hněv zarytých na
šich nepřátel jest známkou, že postopujeme,
že maoho znamenáme; právě to bouření jest
nám pobídkoo, abychom tím neobroženěji své
přesvědčení veřejně vyznali. Proto nechť se
upřímní katolíci co nejčetněji účastní sjezdu
pořádaného v Hradci Králové ve dnech 28.—
ol. srpna!

Prosíme, aby zvláště z míst těch, odkud
pejčetnější návětěvy se chystají, byly do
Hradce zaslány co nejdříve vyplněné přihla
šovací listy, poněvadž v posledním týdna

FEUILLETON
Také opiritisté.

Honzík Vrankův rozblašoval po Bukové, že
jebo přítel Frantík Luštil umí citovat duchy. A
jde to prý lip než při mediánských sedánkách.
Ukéže každému ducha černého nebo bílého —
podle toho, jak si kdo přeje. Duch, který se zjeví,
dělá všecko to, co si přítel takových zjevení přeje,
A — panečku — Honzík neukáže ducha leckomu,
Jen na zvláštní protekci dostane se někomu té
pocty. Vojtéch Lackův a Karel Kubánův horlivé
Frantíkovi přisvědčovali. Takové zvláštnosti prý
ještě obec neviděla, třebaže je v ní ducheřů plno.

Lidé vrtěli blavou nad velikou mocí a černc=
kněžnickou učenos!í Luštila, který přece ještě před
šesti lety dostával ve škole pro špatné učení hodné
ran. Ten že by teď dovedl poroučeti samým du
chům? A že by tobo věděl ještě víc, než co sdě
lují učené spiritistické kniby?

Zatím šířitelé slávy Frantikovy veřejně se
nepocblubili, proč dělsjí Luštilovu faustovskému
umění tak velikou reklamu. Honzík si vzdycbl
před oběma mládenci: +Acb, hoši, ten nás doběhl,
ten s1 z nás udělel dobrý den! Kdybychom to
někde jasně vyzvonili, smál by se ném každý. No
— až bude petrefených víc, pak už na nás taková
ostude neuvázne. Kdo ještě černokněžníkům věří,
at se spálí také.« Honzíkovi se přiblásil tajné Josef
Bozvařil, kterému říkoli v obci rozumbrada. Při
každé příležitosti trousil svými rozumy, poučoval
© všem, ať už se jednalo o válku či o chov do

před sjezdem by bylo velice obtížno legitimace,
byty atd. řádně obstarati. Rychle tadíž k činu
a na shledanoa přátelé!

Významný sjezd Velehradský.

Nehlučná, ale promyšlená a pl:doá pra
covní schůze slovauských ačenců křesťanských
na Velehradá zajisté by měla vzbaditi nejži
vější zájem u všech slávistů vůbec. Posvátný
odkuz osvícených apoštolů Cyrilla a Methoda
stává se znovu vodouživou; přední theologové
slovanského světa, majíce před zrakem zářný
vzor duchovního vůdce Velkomoravské říše
Rostislavovy, usilují opravdové o náboženskou
sjednocenost Slovanstva, která má býti pevnoa
základnou k zpraze slovanské vzájemnosti
vůbec.

Při zdařilém průběhbasjezdu slovanských
theol. gů vzpomínali jsme na krásný příklad
Otce vlastí Karla IV., jehož velkolepá myšlenka
zaova nabývá životnosti. V dob), kdy již půl
třetího století slovanská liturg'e v Čechách
byla pohřbena, staral se král náš ramojediný
v Čechách vážně o její vzkříšení. V zakládací
listině kláštera Slovanského praví, že se zřídí
klášter, v němž opat a bratří badou konati
bohoslužby v jazyka slovaoském na památku
světců slovanských. Zřejmě projevil radost, jak
v klášteře „krásný jazyk český většími poctarni
jest oslavován“ Na pozvání Karlovo přibylo
do Prahy na 120 mnichů srbských, bulharských,
chorvatských, d.lmatských a roských. Založení
Karlovo tadíž stalo sv ústředním místem vzá
jemoých styků slovanských. Význam toho zalc
žesí byl pro všeslovaoské styky tím důleži
tější, že se nacházelo v nejkolturnějším a nej
bločnějším tehdejším měště slovanském. Korel
pokoušel se nenápadně o větší rozšíření slo
vauských bohoslužebných obřadů v našem krá
lovství. Vymohl aspoň tolik, že benediktini
z kláštera Slovanského mohli koaati veškerou
bohoslužba řečí slovanskou i mitno klášter na
kterémkoli místě, kde by byl Karel sám pří
tomen. Otec vlasti měl v úmysla zříditi hotovou
síť slovauských klášterů, která by zdatně na
pomábala větší vzájemnosti všeslovanskí, ná
boženskémo sjednocení slovanských národů a
tím mocoějšíma koltarnímu a politickému pc
stavení Slovanstva v Evropě.

Když se Karel dověděl po založení klá

bytka, o americkou politiku či o nové brambory.
Byl velice brdý na to, že prcběhl dvě třídy re
álky a všude chtěl vystupovati jako veliký učenec.
Spiritisté mu popletli trochu hlavu. Teď jeho zvě=
davé oči chtěly viděti něco nového. Ať prý Honzík
sdělí hodně nenapadné pod zárukou mičelivosti
svému příteli Luštilovi, že by Rozvařil tsky rád
nějského toho zmodernisovaného ducha viděl,

»Nevím, nevíme, dělal Honzík důležitou
tvář, szda-li pochodím. To už musí mít velikou
protekci každý, před kým Frantik se odbodlé
duchy citovat. Vždyť mi řekl, že by se také kaž
dému neukázali; zvlášť ne nějakému povídalkovi,
který by přišel jenom na zvědy s úmyslem škodc=
hbým, vysměvačným. Jeho duchové se ukazují
jenom lidem opravdovým. Moc by se zlobili, kdyby
je citoval jen pro některého vejšklibu, který by
pak na ně dělal vtipy. Tedy já se mu zmíním a
psk vám vzkaz vyřídím.«

»No — vždyť přece nevyhlížím jako šašek,=
obražoval se Rozvařil; oznáte mne, že jsem člověk
vážný. Ale nikomu jinému ani slova, rozumíte ř«

. — Rozvařilovi došel vzkaz, aby se dostavil
k Franckovi ve středu večer.
„© Rozumbrada | zastihl v chalupě netoliko

Francka, ale i Honzíka. =To je dobře, že se 'ném
to tek hodilo«, prohodil Francek pe uvítání.
„Matka se na mne zlobí, nechce ani slyšet o ci
tování duchů. A teď je právě z domova. Chcete
vidět ducha bílého či červeného ?«

I třebas černého, bude to zajímavější«, roz
hodl se Rozvařil; «jáse duchů nic nebojím. A —

jací 3 duchové jsou? Povědí člověkuněco zvláštního ?«

[mserty se počítají levně. |
Obnova vychásí v pdlek v poledne. |

Ročník XV.

štera Slovanského, že mocný Sroský cář Štěpán
Dušan přemýšlí o sjednocení s církví katolic
kou, poslal mu r. 1365 z Pisy list, v němž pro
jevuje radost nad jeho úmyslem. Psal mimo
jiné, že 8e těší ze štěstí každého člověka, ale
zvláště z velikých úspěchů Došana, svého dra
bého bratra, s nímž jest „účasten téhož ušlechti
lého jazyka slovanského“; vžd.£ jsou oba zre
zeni „z téhož vznešeného národa“ ; mimo to
jsou prý spojeni sladkou jednou útěchoa, neboť
i v zemi Karlově slouží se inše sv. a koná se
bohoslažba v jazyku slovanském.“ Ejhle ašlech
tilý jednotitel rozštěpených Slovanů, horlivý
únionista Karel IV.| Palacký k anicnistickým
snahám Karlovým poznamenává, že založení
Slovanského kláštera „mělo výzoam ušlechtilý
a dalekosáhlý, a nestalo se vinou Karlovou,
jestliže ho nedosáhlo, O ujednocení církví zá
padní a východní, Římské i Řecké, ježto teprv
za sto let po Karlovi poněkod zdařilo 8e,
snažili se byli papežové Římští již od očkolika
století. Karel [V. byl jim v tom nápomoceo,
neoštídaje se skotky ani slovy lichotoými, aby
pro to získal zvláště onoho mocného Štěpána
Dušana... Slovanští mnichovékláštera Emauz
ského (Slovanského) v Praze měli k toma cíli
klestiti cesta a zjednati spolo králi Římskéma
(Karlovi IV.) možnost, vlivern svým vkládati se
do církve ejednocené. Proto Karel vzal klášter
ten pod svou zvláštní ochrana.“ T+k dí aznale
o sjednocovacích snahách Karlových uznalý
dějepisec.

Kdyby byl Dušan dle přání Karlova při
vedl svoji říši k jednotě s Římem, zajisté by se
byla vzájemnost slovanská pod praporem jedné
církve znamenitě atvrdila, Slovanský živel jako
veliká součást katolického světa by byl nabyl
daleko většího vlivu na záležitosti církve ka
tolické; Slovanstvo spojené v církvi jedcé by
bývalo znamenitou protiváhou národů germán
ských a románských, jež tvořily tehdy v katc
lictvu velkoo většina, takže mohly silně pů
sobiti na směr politiky církevní. Leč — nestalo
se po vůli Karlové a následek toho byl, že
mocná říše Srbská stala se kořistí asijského
tanatického národa.

Neporozaměno Karlově snaze ani v krás
lovství. Klášter, který měl býti dostaveníčkem
slovanských vzdělanců, slovanskou akademií,
po smrti Karlově klesal na své vážnosti vinou
vlastní a netečnosti národa. Hasité sice ho
nepobořili, protože mnichové přidali se ke
straně kolišné. Leč nezavedli ve své církvi ani

eZatím jsem z nich mooho moudrosti ješté
nedostal, Snad se ostýchají. Obyč:jně dělají to,
co vidí na člověku, který si je dal vycitovat.«

+To je zvláštní.«
sInu — právě proto, že to je zvláštní, ci

tuji sam. Jinak bych šel na mediánskou sedánku.
Uvidíme, co se mi podaří později, až budou míti
ke mně duchové větší důvěru. Posud jsou zamiklí
anebo se zlobí. Leč hodný člověk se jich bát ne
musí. Za to vám ručím, že vám zlého neudělejí
nic.«

»To je všecko podivné; možná dost, že
přitom něco nového vyzkoumám a pak poradím,
jak s nimi zacházeti, aby byli sdílnější.«

*To mne bude velice těšit; já jsem jen člověk
docela prostý, vy jste učenější. K vám budou
jevit jisté věrší ochotu. Napřed musfte se podrobit
jisté ceremonii, která se nesmí kooati v m'stnosti,
kde se má duch ukázat. Kdo chce ducha vidět,
musí si dobře umyti obličej vodou, kterou tady
mám. Abyste si nemyslil, že dělám předem ně
jaké zlé čáry, podívejte se na tu skleničku! Je
v ní voda zcela čistá. A tuble nesu zároveň ručník
na utření. Je zcela dobrý. Pojdme na chodbu. A
ty, Honzíku, zatím zbasneš tady světlo Rozšehneš
teprve, až ti řeknu. Sirku musíš mít hned po
botově.« V tmavé chodbé poučoval Francek: +A
jen dobře zvlášť oči si vyčistit — a co nejvíc
vytřít ručníkem. Na rty však nesmí voda přijít.
Jen všechno důkladné, jak povídám. Jinak by se
třebas duch neukázal — oebo by se moc roz
čilil. — Tak, už umytí batovo? Tady je ručník.«

»No — už jsem dokonale utřen. Ale cítím
v očích svrbění, štípánke



staroslovanekých obřadův, ani se nepostarali o
systematické zavedení živé řeči české při svých
obřadech. Natož aby byli porosuměli velikému
významu velkolepé snahy Karlovy 0 vzájem
nost všeslovanskou|

Teprve nyní — po čase tak dloubém —
začíná se velice důležitá otázka náboženské
pospolitosti Slovanstva luštiti způsobem zdár
ným. Přede dvěma lety sešli 8e na Velehradě
přátelé idey cyrillo-methodějské ze všech slo
vanských národův; jen zástupcové pravoslav
ného Raska chyběli. A již tehdy docíleno prak
tického výsledku. Založen časopis „Slavoram
litterae theologicae“; pro kraby, ješ neznají
ruské azbaky, začal vycházeti latinkou tištěný
„Velegradskij Věstnik.“ K vůli účinnému řešení
myšlenky cyrillo-methodějské sešli 86 před
rokem v Záhřebě k poradám Bulhaři, Srbové,
Chorvati a Slovinci. Král Bulharský Ferdizand
eleduje tyto snahy s velikým zájmem. Kdo by
si nevzpomněl, 8 jakou radostí posrišil na
Velehrad všemu Slovanstvu tolik památný a
jaký projev přitom učinil?

Letos pak pořádán drabý ejezd unionistů,
jebož průběh se zdařil nade všecko očekávání.
Dostavil se i protojerej (probošt) z ruského
vyslanectví v Berlíně Alexej Malcev a bor
línský farář Geken. Malcev vzpomněl r. 1886
a přál si ze erdce, aby v novém jubilejním
roce 1910 byl položen na hrob sv. Methoda
dar lásky a jednoty slovanské. Prohlásil, še
přišel na ojesd s mím svého arcibiskupa,
samého metropolity Petrohradského Antonína, který
rád jeho cestu viděl. Zajisté toto sdělení o
stanoviska přední osoby sv. synoda pravoslav
ného naplnilo celý křesťanský svět v Slovanstvu
velikou radostí. Končil svoji řeč modlitbou
k av. Cyrillu a Methodovi, aby dali mír nám
všem a milost sjednocení nám vyprošili.

V sekci pro církev východní Malcev pro
hlásil, aby se od theoretických debat přešlo
k praksi. Církev východní ctí a oznává světce
církve západní, ctí svaté českého národa. V zá
padní církvi jest mnoho ústavů dobročinných,
sociálních a lásky bratrské! Církev východní
todíž bude vděčna, přispěje-li církev západní
poučováním a podporou k zakotvení téhož ži
vota charitativního na východě. Vzájemná úcta
vzbudí i lásko, touhu po lepším seznámení a
praktické důsledky dostaví se pak snadno.

V památných dnech ejezdových (od 31.
července do 3. srpna) řečnil P. Franco řecky,
P. Palmieri italsky, dr. Gratieux francouzsky,
dr. Rittig chorvatsky. dr. Grivec slovinsky atd.
Zkrátka z krajů nejvzdálenějších sešli se osví
cení pracovníci porokovati o díle velikého
dosahu. Důležité referáty přednášeny latinsky
a rasky.

I při podrobném probírání těžkých od
borných otázek byla vždy schůze četná. Mnoho
slibným ovocem tohoto sjezdu stalo 8e už nyní
založení „Velebradské akademie“, vědecké to
společnosti k šíření theologického plsemnictví
slovanského a k apoštolovaní v duchu slovan
ském. Akademie ta bode podporovati stadium
o církvi východní, o sv. Cyrillu .a Methodovi
a bohosloveckou literatara katolických Slova
pův. Do ustavojícího výboru Velehradské aka
ďemie zvoleni: arcibiskup lvovský dr. Szeptickij
předseda velebradských porad), protojerej

Icev, kanovník dr. Tampach, kanovník dr.
Gratieux, P. Palmieri, dr. Lacin, Mart, Jogie,
dr. Sokolowski, dr. Dočkal (ze Zábřebu), dr.
Sajatovič (z Křiševců), dr. Bocian, dr. Grivec,

(O
»[ to je vždycky, takova věc nic nedělá;

musí to být a přejde to hned. Pojďte teď do
světnice. Povedu vás na místo, kde musite stát,
chcete-li, aby se vám duch ukázal.«

Rozvařilovi přejel po zádech mráz +A odkud
duch přijde, kterou stranou 7=

>To je moc těžko uhodnout. Jakmile sví ka
se rozžehne, hned vám stojí naproti jako blesk.
Nikdo ho nevidí přicházet. Ale musíte být tiše,
pokud svíčka nebude hořeti, abyste ducha nějak
nevyplašil.«

Luštil vedl Rozvařila pomalu kolem stolu
a postavil jej před prádelmík. »Samieli, duchu
černý, ať jsi jakýkoli, ukaž svoji tvář, jakmile ta
svíce světlem ti pokynele Honzík rozžehl a —
Rozvařil užasl. Uprostřed dvou stočených věnců
uviděl černý obl.Čej se zrakem krvavým, vyjeveným.
Hu! — Couvl jedním krokem. Duch couvl také.

Teď už K němu můžete mluvit, Co vám
libo. Nezmizí vám, jen když pořad budete před
ním stát. Ani v nejmenším se bo nebojtel«

»Brr, to je strašný duch a — kravatu má
jako já,« divil se Rozvařil, obrátiv poněkud hlavu
k Honzíkovi. Duch pohyboval rty také a hnul
v témž okamžiku rovnéž hlavou na stranu. sAnebo
— anebo.. .«

Teď už vypukl Honzík v hromový smích a
sahalz prádelníku oba věnce. Objevilo se srcadlo,
jebož rám byl dříve věnci zakryt. A v zrcadle se
černála vlastně tvář Rozvařilova.
3 9No — tohle přestává všeckos, rozlobil se

Rozvařil. »Takové komedie se mnou, s človékem
dospělým,rozumnýmle

ePozor, nezlobte se, vždyt vidíte, še ten

dr. Jašek a P. Špaldák. Poslední čtyři jeou
sároveň voím oborem širšího výbora.

Mezi poradami unionistů konal apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda velice zdařiloa valnou
hromadu. Sjezd bohoslovců pořádaný tamtéž
ve dnech 2. a 3, erpna byl tentokrát zvlášť
velkolepý. Předsedal jim protojerej Malcev.
Protektorem sjezdu byl nejdp. arcipastýř Olo
moncký; mezi velikým počtem blahopřejných
telegramů byla také gratulace nejdp. biskopa
dr. Donbravy.

Ovšem slavnosti velehradské nebyly rázu
politického. Sjezd unionistů zřejmě prohlásil,
še nezamýšlí žádných akcí politických, še se
snaží najíti cestu ku blahu všech národů slo
vanských ve znamení vzájemné svornosti na
podkladě náboženském. Leč žšidovsko-německé
listy od „Neue freie Presse“ až po týdenníky
štvaly zuřivě proti ejezdo a vyzývaly ruskou
vládu, aby zakročila proti „velebradskéma
Panslavismu.“ Bylo notno ruskou vláda při
tom štvaní ihned joformovat o pravém účelu
porad. Veliká nervosita německých listů přes
to vše by mohla poočiti slovanské liberální a
pokrokářské kruhy, že velebradský stkvělý
sjezd jest velikým památníkem v dějinách slo
vanské vzájemnosti, že znamená velikou zprahu
slovanské myšlenky. Nechť září Velehrad
životodárným světlem všema Slovanstva znovu
a stále účionějil

STuizKNIHY
ČASOPISY

A NOVINY
všech ovropských jazyků s donáškou do domu
v původních oanách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Volmana
v Hradoi EKrálové.

(Založeno r. 1862).

Telefon č. 17. Nové jizdní řády.

Volné listy,
NěmeckýBrod. Mysl lidská chce míti všudy

jasno a nemůže-li, což stává se často, pro
nikoooti záhady věcí, anebo zatemňují-li ae jí
události příliš vzdálené, dává jim aspoň bro
madná jména, třídí a podle hlavních stránek
je karakterisaje. Tak v dějinách máme věk
starý, středověk a doba novou; i jednotlivá
století mají svá pojmenování. Jest století re
formace, století filosufické, století sociální. Doba
přítomná vyznačuje se jmenovitě snahami po
všestranné svobodě. Bobužel nesvědomitostí
různých spekulantů pojem svobody sevšedněl————————""———-—>-—->
černý duch v zrcadle se začíná v zrcadle taky
moc zlobit. Ještě by vám ublížil,«

»Jaký ručník jste mi to podal, vy šelmo, vy
rarášku? A já pořád, proč mne oči tolik štípoul!
Teď ještě budu mít ze všeho hodně ostudy.«

eJakou ostudu? Neuděláte-li si ji sám, naší
výřečnosti se bét nemusíte, protože by potom
nikdo nepřišel na duchy se podívat. Buďte rád,
že jsme vém po tom umytí a utření nenemluvili,
abyste se šel na ducha podívat domů. To by
přece byla švanda pro celou obecle

»Ale jste přece jenom ničemové, černější než ten
nejhorší duch, rozumíte! Takové blázny si tropitl«

»Inu — chcete-li se hodně zlobit, tedy mů
žete hned odejít a umýti se doma. Budete-li bod
nější, půjčím vám vodu i mýdlo a k tomu ten
ručník, který jsem vám ve světnici ukazoval; ne
ten zamounéný, který jsem vám vsíni podstrčČil.«

»Už se nezlobte«, omél se Honzík; »vždytť
vás přece nikdo nezval. Tuble já s Vojtou jsme
byli napálení od Francka ještě hůř. Jednoho nechal
Frantík umýti v komůrce a druhého v síni. A
pak nás necbal oba jít proti sobě ve světnici, až
jsme oba vzkřikli, Jen jsme se blýštili jsko vy
leštěné boty. Tady je vám aspoň záhada celá od
kryte, my jsme vás v stálém klamu držeti ne

nedáme, třebas by

jen schystal proti spiritismu malou medicinu.«
Co měl Rozvařil dělst? Umyl se, zaručil si

mičelivost, ješté pěkně poděkoval a dlouho pře
mýšlel, jak i velicí rozambradové mohou lehce
neběhnout.

jako vrabčácká písnička a dvojnásob bohužel,
že největší vytrabovači svobody často proti ní
dopouštějí ee nejhrabších násilností a občan
ských zločinů. Pokrokář, volný myšlenkář, 60
olalista, mladočech,sgrárník — všichni tito lidé
řeknou vám, že hlavní známkoa přítomné doby
jest svoboda. Tieickrát ne; karakterietickoa
zoámkou veřejného českého života jest otroctví
a okovy, které všichni neupřímní frásisté chtějí
vložiti na šíji probouzejících se katolíků.

My katolíci čeští máme s ostatními stra
nami společnoo vlast. „Vlast je společenstvím
evobodných a rovných občanů“, to jest mo
derní definice, kterou nemohou samítnouti abi
ti, kdož v Něm. Brodě tak smatným způsobem
se proslavili. Není však skutečně vlasti bez
stejného práva, není vlasti, kde stejnost onoho
práva jest porašována existencí násilí. Moderní
stát zajišťuje občanům svoboda spolčovací,
shromažďovací a rovnost; svoboda a bratrství
byly prohlášeny již revolucí francoozskou. Do
pouštějí se tedy mrské šalby a nízkého pod
vodu, kdož nennavně přežvykojíce besla svo
body, znásilňují právo shromažďovací, když
tohoto práva užívají státní občané vyznání ka
tolického. Proti tomato tyranství masejl ka
tolici bojovati a je zničiti, jinak by sneuctivali
sami sebe, protože by přijímali ve společnosti
místo porobenců. Pokrokáři a jejich spřeženci
v Něm. Brodě opovažaojí se prolamovati spo
lečný zákon svobody, jenž jest dán ve prospěch
všech občanův a odpovídá tlukota srdce ná
roda. Masky dolů, násilníci! ©Neopovažujte se
více blekotat a žvanit o svobodě, kterou po
ličkojete! Masky dolů, příživníci moderních
vymožeností, které nejsou určeny pro vaše ob
mezené vášně a tupé choatky, nýbrž jsvu ma
jetkem všech občanů! Nezakrývejte se, fariseové,
jménem Havlíčka, neboť on vaše zpotvořené
názory o svobodě zmrskal by bičíky azlova
tými. Vaše bratratví jest bratrstvím Kainovým,
svoboda vaše jest svobodou otrokářův a hu
manita vaše humanitou katovskou. Ušlechtilý
občan zné svoboda pravou, ale křovácké daše
pletou z ní provasy na krky bližního. Vari
z cesty, Tartafové, nebot pro vaši úskočnost
nebude pomalu výrazu a slovo zajíká se nad
vaším jednáním. Táhočte v temnota, pepodaření
žáci Havlíčkovi, neboť vysoká hlediska jeho
strhujete v trpaslické nížiny a bude-li vás po
desíti letech vzpomenato, nikdo nemůže před
vídati, s jakými výbachy opovržení badou pro
nášena vaše jména.

Katolický lid, jenž zazpíval u domu Ha
vlíčkova v Něm. Brodě, „znesvětil jeho pa
mátka“, tak vyjektaly liberální noviny a agrární
list „Venkov“, Kde a jak vylačován byl selský
katolický lid Havlíčkem z národa? Prohlásil
kde Havlíček, že katolické náboženství jest
překážkou českého vlastenectví ? To neučinil
Havlíček nikdy. Naopak prohlašoval, že nábo
ženství jest základní a důležitou složkou života
lidu, s katolickými kněžími se stýkal, proba
zenské a vlastenecké sáslahby jejich uznával,
katolickým knězem nevšední dach Havlíčkův
byl určen a objeven. Z českého katolického
lidu selského Havilček se narodil, k němu ee
blásil u jej miloval.

Naše liberální žurnalistika při každé
vhodné i nevhodné příležitosti rozkládá o
prospěchu, jenž vyplývá ze ctění velikých
mažů, ale sama stará 8e o to, aby český katc
lický lid nemohl oceňovati velikost a vlaste
necké záslaby Havlíčkovy. Naše liberální no
viny rozpor mezi českým katolickým lidem a
Havlíčkem uměle sestrojovaly a problabovaly,
jen uby mohly střílet do klerikalismu, a vr
chol této jejich neupřímnosti a podvoda uká
sal se po 25. červenci, kdy eouhiasily 6 násil
níky, kteří bránili Čechům vzpomínati velikého

echa.
Lid katolický dlouho se nechal odstrko

vati od čilého účastenství v národním a vlaste
neckém životě, ale v době přítomné, jako se
probonsí nábožensky, tak důsledně bade se
domáhat rovnocennosti v národaí výchově ve
likými příklady.

Selský katol. lid, zápase tvrdou prací
denní o skývu chleba, dovede lépe pochopiti
velikého muže ze svého středu vyšlého, nešli
pokrokářský agitátor, jenž své nadšení pro
Havlíčka epojuje se lží, násiloostmi a pomlu
vamí. Selský náš lid kolem doma Havlíčkova
v Něm. Brodě zajisté šíří čistší ovzduší české,
nežli pokrokáři a socialisté, vedení a prosáklí
živlem židovským. Či oebyl mezi davy proti
katolíkům povykujícími židovský advokát dr.
Meisner? Jmen ostatních iateligentů neuvá
díme doufajíce, že pro budonenost ei dobře
rozmyslí, mají-li přiskakovati na pomoo lidem,
jichž cílem jest docela něco jiného, neš o
pravdo76 zájmy národa a neš oduševnělá a
dobře poohopená úcta Havlíčka, který rázně
vyslovil, Ze jest antisemitoa hlavně z důvodů
národních. Židé v pokrokářské utraně činní
dobře vědí, a to nechť si oni fntelligenti dobře
promyslí, že organisovaný lid katolický jesr
velikým nebezpečenstvím pro židovskoa kapi

| talistickou těžba z práce lidové. Lid katolický



se tím také Jetají, Ze,nechtěje nikdy a nikde
rošivě zasahovati v náboženské židovské pře
svědčení, má na zřeteli jmenovité vybavení
lidových vretev s klepet kapitalistických. Pc
vrchní a mělký liberaliem jest úkolů takových
neschopen, pokrokáři a socialisté jeou vlivy
židovskými ovládání, a proto tady může vy
datně působiti toliko bospodářská práce, jejíž
disciplinovanost a jednotnost kryje se s jed
notností organisace katolickopolitické, čímž
jest zároveň jasně řečeno, které síly proti
dusící přemoci kapitalistické mohou se svo
bodně a účinně rozvinovati. Četli jsme v ně
kterých listech po dni německobrodském, že

rý katolíkům nikdo na náboženství nesahá.
o jest mrzká lež před Hospodinem. Pomíije

jíce spousty dokladů z veřejného českého ži
vota, jak jest náboženství katolické napadáno,
ovádíme hmatavý přímo doklad z aktuálaí
otázky německobrodekéa potřásáme časopisem
Hotrychtrovým, z něhož mimo jiné vybíráme
nestydatý a drzý útok na katolíky, kteří po
stavili si na polích kříž. Již jediný tento pří
klad postačí úplně a jest dosti silný, aby vy
světloval, že katolické hnatí na Německo
brodsku jest odůvodněno a že vytryskoje jako
pramen z hloubi. Jest věcí jistých německo
brodských intelligentů, považojí-li občina Hof
rychtra úctyhodným, a jest věcí katolíků, aby
se organisovali, bránili a své přesvédčení svo
bodně projevovali. Do spora německobrod
ského vmísil ee též „Venkov“, časopis pro
zájmy našich zemědělců, a postavil se bez
ostychu v řady lidí, kteří usilovali potlačiti
nejen náboženské přesvědčení katolických
venkovanův, ale také odvážili se drze opírati
jejich českost. Tento skutek agrárního lista
jest velmi výmlovný a okatě odhaluje, jakou
cenu má jeho láska k selskéma lidu, jenš prý
jest prvým a posledním předmětem jeho sta
rostí. Jest to opravdu zajímavá podívaná, která
poskytuje mnoho látky ka přemýšlení! Poctiví
a upracovaní venkované 80 svým dorostem na
své slavnosti zastaví ee u doma Havlíčkova,a
selský list evorně 8 požidovštělými pokro
káři a socialisty vrhá posměch a potopy právě
na ty občany, jichž dle programu svého měl
se rázně zastati. Není potřebí o tomto skutku
selského lista mnoho hovořiti, neboť sám na
sebe hlasitě upozorňuje, a nechť agrární novi
náři ve „Venkovo“ užívají jakýchkoli obrat
ných nebo neobratných vytáček, přece 80 jim
nemůže podařiti, aby tento těžký hřích učjak
smazali nebo vymluvili.
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Neohrabanost agrárních lší. Když již jeme
se zastavili a agrárního listu, všěimněme si
ještě věci, která jest jinou stránkou jeho pozor
nosti, věnované katolickéma lida. Jest to do
klad k tomu, jaké nezbádatelné posud echop
nosti tají se v duši agrároíbo novináře, o
němž možno předpovídati, že duševní vývoj
jeho dávno není ještě ukončen. V Praze při
zakládání křesťansko-s0ciálního „Sokola“ řečuil
také kanovník Ledochovský. Agrární „Ven
kov“ věci velmi chvatně se achopil a obvinil
katolický lid, není známo po kolikráte, že
jest přece jen stranou pracující pro Němce.
Jest prý toho důkazem, že kanovník Ledochov
ský jest synovcem kardinála Ledochovského,
jenž prý byl přítelem německého císaře Viléma
II. „Čech“ připomněl, že pro dětský a mladický
věk císaře Vilema vzbledem Kkstáří kardinálu
Ledochovského v nějakém přátelském poměru
mezi nimi nemůže býti ani řeči. Konečně jaké
přátelství ta mohlo býti, vidno z toho, že Le
dochovaký byl od německé vlády pronásledován
a žalářován. „Venkov“ však nedal se vehnati
do úzkých a hned statečně opáčil, že císař
Vilém II. kardinála Ledochovského v Římé
navštívil a z toho že jest patrno jejich přátel
ství. Že Vilém tak učinil, aby dal na jevo jisté
sadostočinění muži, pro přesvědčení své ne
spravedlivě druhdy v Německo. stíbynému,
„Venkov“ ovšem nemůže pochopiti a drží 8e
houževnatě a natvrdle svóbo důkazu, jenž o
plývá takovou důmyelnosti, že človék nad tím
přímo koprní.

Člověku, jenž mysli způsobem obyčejným,
poahá návotěva k důkazu v intimním přátel
ství mezi dvěma osobami ovšem navtačí, ale
„Venkov“, mluvě o katolické straně, ruyslí
vždy způsobem nadobyčejným a pohlavkuje
adravý rozum do posledních důsledků bez mi
Josrdenatví a otmilování,

„Venkov“ a „Cep“ nesmějí si ničeho
všímnoati, z čeho by neačinily ihned předmět
obvinění, že strana katolického lidu českého
jest německá. Tak na příklad, jakoa točnoo
kořist mohou si tyto bety přinésti z katoli
ckého ejezdu v Hradci Královél A že to ne
bude ajezd strany německé? Pomyslete si jen:
účastníci ejetda pojedou po severozápadní
dráze, která jest německé, bodou užívati ně
meckou-českých jízdojch lístků, bude tam jistě
některý hodnostář, který snad mlovil s oč
weckým ministrem ve Vídoia tim uzavřel
u ním iotimní přátelství, jako kardinál Lodc
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chovskýs Vilémema — máte agrární důkazy
pro oěmeckost sjezdu hned jako na dlani.

Agrární novinář černým němec. mračnem,
jež přivolává prý katolická strana, jest pro
následován, přestrašen a o vlast achvácen sta
rostí, pro kterou není odpočinku jen v hrobě.
Stále zvoní na poplach a vydává národní pro
klamace, před kterými katolíci, jak jim libo,
buď vážně s nastrojenou tváří, nebo s blačným
smíchem mohoa časovati: My jsme podezřelí,
vy jste podezřelí, oni jsou podezřelí. Agrární
novináři budou takové nesmyslné lži o kato
lících tak dlouho házet na hromada, až pod
nimi pohřbí poslední špetka rozumu, na místo
aby si jej sachovali proti skatečným nepřátelům
našeho národa.

+ s.
Trvalé povstání proti pravdě. Machar lže a

„Čas“ jeho lži stupňuje, když tvrdí, že syn
Heliův mluví pravdu. „Čas“ aa místo prvého
aprile odvážil se 1. srpna napsati tuto větu:
„A ta máte, Sokolíci, druhé naučení: nadávejte
Macharovi, nadávejte každému, kdo se odváží
říci pravda, a křesťanští sociálové vás přivinon
na svoji hraď.“ Machar mlaví pravdu ! V tomto
tvrzení jest „Čas“ ryzí a upřímný, ba nejapřím
nější ve své přirozenosti a povaze. Po tolike
rých lších, jež Macharovi byly dokázány, říci,
že mlaví pravdu, jest okázání vlastního nitra
a obrácení daše na rob, který byl tak pečlivě
skrýván pod spoastou pěkných a kulatých slov.
Obílený hrob se rozestoapil a dal nahlédoonti
do své hniloby. Machar lže tak, že na jeho
přednáškách zmocňoval se mravní hnus i nej
oddanějších stoupenců pokrokové strany, a byli
to professoři středních škol, byli to Masary
kovci, kteří před kolegy jiného přesvědčení
karakterisovali, ovšem hodně umírněně, před
nášky Macharovy o křesťanství těmito elovy:
NPNe,ne, to nebylo objektivní !“

Nejčeštěji cítící básník, jak dí Masaryk
o Macharovi, náš největší básník, jak stopňají
chvála omámení přívrženci z intelligence, hla
bokýmyslitei, jako něm píší kritikové, člověk
vůbec veliký, jak praví veřejné mínění strany
— a tu arčitými, nerozbornými skutečnostmi
se konstatuje, že tento člověk vystapoje v ú
loze prohnaného lháře. Zvážil „Čas“, zvážili
pokrokáři všechen dosah této pravdy? Macbar
přešel svými přednáškami přes Čechy a Mo
ravo, všude zanecbal stopu, a ta jest hrozna.
Člověk,jenžpadá,vzbuzujesoacitu toho,jenž
ho vidt padati, ale jaký pocit vyvolává ten,
jenž se zneuctívá před nošimi zraky? „Jaká
jest podetata bezecti?“ táže se slavný Hello.
A odpovídá: „Slíbíti a neeplniti. Řeknete-li
někomu: lbal jei, tento člověk cítí, že opadl
v nevážnost. (Cítí-li to Machar?) Dal své slovo
a co pověděl, nebylo pravdivo. Dáti své slovo,
snamená slíbiti. Tato dvěrčení jsou souznačná.
Snad jsou přípovědí, již netřeba vysloviti, jež
sama sebou ga rozumi. Co to jest podpis? Toť
slib. Ten,- který podepisuje, zavazuje se vyko
nati. A jaké znamení podává? Zoameaím tím
jest jeho jméno. Podpis člověka jest jeho jméno,
jeho jméno jest jeho slovo, a jeho slovo jest
jeho čest. Právě proto řeč praví: shanodité své
jméno. Ten, kdo neplní svého slova, Aanobí
své jméno. Vskutku, jméno člověka, toť člověk
sám. Dáti své jméno, toť zaročiti se svou ctí.
Jméno jest zastoupení člověka; vyjadřaje bo
v tom, co má vniterného, podstatného. Podpis
člověka, jeho jménu jest jehu odznak, jeho
pečeť, jeho tvář, jeho povaha, vše to založené
na slibu. Proč člověk, který zneužívá toho, co
mu svěřeno bylo v opatrovnictví, jest více zne
uctěn uež ten, který páchá násilí? To proto,
že věc ona avěřena byla jeho slovo.“

Machar svým jménem, jež v pokrokářském
avětě nabylo slovatno ti, dal slib, dal své elovo,
že bude mlaviti pravdu, tím více dal své slovo,
že jest označen jménem: spisovatel, jehož ú»
lohou jest osvěcovati. A jak tento slib splnil?
Předchozí hloboká úvaha | Hellova | jméno
„Machar“ žhne a spaluje, nebot opovržení jest
trestem, kteró zasahuje jméno, totiž člověka.

Ubrana.
Agrárniel jseu nejlepší křesťané.

To jste často sice s jejich úst elyšeli. Koli
kráte jste je však viděli křesťanské ideály há
jiti? Agrární list „Moravský Venkov“ napeal
v č. 89. v „Besfdce“ toto: „Katoliciem vstřikl
během století dost silova iujekci do českých
žil, že jed jezovitisia nedá 89 z České po
vahy tak lehce vywýtit. Ten protijed česko
břktrské vaší minulosti jest až příliš slabým,
vyvětralým. Ďabelsky vypočítavým bylo dílo
katolické reformace, neskonale vypočítavým
jest i doešní systém církorní : nezáleží
ma Da ničem tohk, jako na škole. Zmoc
nit se školy, zmocnit se Člověka, v mládí mu
dávat jojekce svým nebezpečným jedem —
ne jen pod kůži, ale přímo do srdce, do ko

bo o jeho soborádomí, učinit s úěho bytost
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v obory tyto spadajících prací.

nejmizeroější, bytost bezcharakterní.“ — Tady
jest vyloženo agráraické stanovisko nábužen=
ské hodně upřímcé, ačkoli sotva potěší ty
agrárnické kuóze, kteří se snažili proti křiklavé
skutečnosti, ba proti vlastnímu přesvědčeuí
lidu oamloviti, že o náboženství jest lépe v a
gráral straně postaráno než v politické organi
saci katolické. Z cirkve vystouplý H frychter,
který vydává protikřest. listy, sám písemně
potvrdil, že největší díl odběratelů jeho „Hlasů“
z Posázaví“ sestává « agrároíků. Agrárníci ve
lice čile kolportují bezvěreckého „Havlíčka“,
spojojí se proti věřícím rolníkům (tedy proti
stavovským kollegům) s bezvěreckými soc. de
mokrat), provolavají, že má býti vyloočeno
pábožeuství ze škol. Když Machar vykládal na
krám svoje křik.avé lži o křesťanství, tu agrár
nici netoliko v zájma vědy a spravedlivosti bo
neokřikli, naopak sí pochvalovali, ač nad si
Jáckými lžemi témi spráskli rakama sami u
vážlivější bezvérečtí pokrokáři. Teď kdy bade
konán nepolitický sjezd katolický v zájmo u
tvrzení křesťanské myšlenky, agrárníci jeví
nad tím tak nábožnou radost, že vydají k té
přiležitosti proti nám leták. Aspoň tak tedy
chce pornoci agrárnický tábor drobnému děl
pictvu, když tučné sabvence a diety shrábnoa
jen ti bobatší pohlaváři. Kdyby katolíci řokli,
žePráškovydietya zvýšenápensejsoavlastně
zářoým vzorem agrární obětavosti, hned by
nás problásili za nejrozumuější křesťany. Pro
testují proti vybájenémuostrašidla klerikalismu
a mrskají věřící katolíky, kteří se odvažojí
proti ngrárnímu komanda svobodně myaliti.

Protestantská spisovatelka ©žen
ských řeholich. „Čech“ dne 8 t. m. pooka
suje na spis „Německá žena", vydaný od bystré
protestantské spisovatelky Goauck-Ktihoeové.
Bpis ten velmi důrazvě a přesvědčivě doka
soje, že ženská otázka, či jak se obyčejné říká
„snaha po emaocipaci žen“, jenom tehdy může
býti s prospěchem řešena, vezme-li se náležitý
zřetel na ideu ženského řeholního života, jak
je tato vyslovena v příslušných řebolích kato
lické církve. Zřízením ženských řebolí, jak
dokazuje řečená autorka, církev katolická nej
Šťastněji pokouší ve řešiti otázko ženské eman
cipace, ježto ženám, které ať samy ze své ná
klonnosti k stavu svobodnémo, Či že jim nebylo
možno v manželství vstoupiti, zjednává přimě
řenou práciv ocbraně kláštera, okazaje jim na
důstojnost dachovníhbo,vyššího mateřstvía 8e
steratví, a spolu posvécením panenského stava
nejlépe čelí onomu pohrdání, jakóbo ve světě
„starým pannám“ zhosta se dostává.

Jest příliš uedůstojno a nespravedlivo, aby
všechna důstojnost ženy závisela oa tom, zda
se některówa muži zalíbila, čili nic. A v tomto
názoru na ženu je kořen vší ženské odvislosti
ainferiority. Goauck-Kůhneová tvrdí: Jen kdýž
dívkámbade poskytoutamožnostdejenv man
šelství, ale i mimo manšelství vásti život stejně
cenný a šťastnýlze mlovitio svobodné volbě mozi
dvěma cestami životními. A právě tito volba
jest zřízením žeuských řeholí zásadné uskateč
něna, neboť v řebolích posvěcené a ve vyšší
řád povýšené panenství zaračuje ženě takový
stav, který stavu manželskému na štěstí a ceně
nikterak nezadá.

V klášteřích nejsou „vyděděnci štěstí“,
ale ženy, které snabní prsten na race nosí
s takovou blaženosti, o níž se ženám v man
želství mnohdy ani nezdá. Tyto řeholnice jsou
jediné a v pravém slova smysla „emancipované“,
t. j. vysvobozené z rakoo možových .. . Jimi
přestala žena podle „nezměněného řáda pří
rody“ býti odkázána výhradně na može. A
nyní jsou jí dvě cesty života otevřeny (a nic
na tom nemění, kolik jich tu či onu zvolí):
cesta e mušem a cesta bez može. Z těchto dvou
možností řeholnice ukazují jednu cestu: život
bez muše. Na vrcholcích druhé cesty — s mu
žam —jeou šťastné matky rodiny. Ale e vrcholů
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doporačení vld. dachovních.
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obou těchto způsobů života musí hledět: ten,
kdo má smysl pro duševní potřeby žen, na
ty, které dule stojí a hledají důstojnau stezka
životní.“

Anglický socialista Hyndmam praví
o kněžích a řeholnících: „Rovněž vérnou prav
doa jest, že kněží a mniši v Anglii byli Jej
lepšími zemědělci a že lid bídy a strádání ne
zoal, dokud katolická církev měla své statky.
Jakmile však statky církve přešly do rokou
nových držitelů, staly se nástrojem ojařinováví.
Vyd:rání zemědělských dělníkův a licbva byly
dovoleny, a protestantism stal se přímou pří
činou Jichvy v Anglii“

Politický přehled.
Politické prázdniny chýlí se rychle ko

konci, neboť už na 17. srpen svolává předseda
polského kola dr. Glombiňski porada zástap
cův oněch sněmovních stran, které jsou pro
děloost parlamento, a J8. srpna js0n naroze=
nioy císařovy, kdy všichni ministři badnu už
ve Vídni. Dr. Glombiňski se svým polským
kolem, dosud sloup většiny vládní, podjímá 86
úxolo prostředníka mezi stranami slovan.a ně
meckými a to za souhlasu předsedy minister
stva a ministrů fiaancí a obchodo. Jejná se
tu pooze o výměnu názorů, dá-li se Či neda
oa podzim včekávati aspoň normální parla.uen
tární práce; ovšem že ge bude také jednati o

Die vý
sledků pcrad dopadla by asi také přeměna wmi
nisterstva, ač se ze strany vládní i odjinod
tvrdí, že o rekoostrakci ministerstva nemůže
býti ani řeči. K poradé této pozváni jsou také
soc. demokraté a Rusíni. 21 český klub dr.
Kramář, dr.Pacák, Mištálka, za Čes. ugrároíky
Staněk a Udržal, za klub katol. národní pouze
dr. Hraban. Německý tisk provází ohlášení
ukce Glombiňského u protestem, že se nesmí
pomýšleti na otvoření koalice, v níž by Slo
vané byli mocným činitelem, Čechům, Slova
nům vůbec že se nesmí učiniti nejmenší kou
cese. Jaku by Čechové toužili po nějakých
koncesích. Jen právo a spravedlnost jest jejich
tužbou. — Také parlamentáraí komise Slovan
eké jednoty sejde se ve Vídoi během tohoto
měsíce k poradám, jejichž hlavním předmětem
bude připojení 80 rosínského klabu k Slovan
ské jednotě.

D) popředí vstoupila oyní zase otázka
dardanelská zprávou, že úžina dardanelská
jest otevřena pro raské válečné lcďstvo čer
nomořské, což poterzojí zprávy z Petrohradu,
dodávajíce, že černomořské loďstvo očiní vy
jížďku na Středozemní moře ještě před schůz
kou sultána scarem, kníž dojde koncem srpna
v Livadii a kdež dojde i ke konečnému upra
vení této otázky. Mezi diplomaty ovšem údiv,
ale ua konec vše 86 zase arovná.

Napětí řecko-turecké se zvýšilo, ač Řecko
prohlásilo, že odmítá zodpovědnost za udalosti
na Krétě, tvrdíc, že nejednalo s Krétoa o při
vtělení její k Řecku a že k takovému jednání
ani popuda nedalo. Velmoci zakročily u krét
sxé vlády, aby zrošila všechna opatření, která
učinila od 27. července. Kdyby kretská vláda
neuposlechla, hrozí, že pošlou opět vojsko na
Kréta. Tarecko nechává velmoci zakročovati,
ale samo borlivě sbrojí a vysílá nové oddíly
na hranice řecké.

Pozorahodná jest nespokojenost v Srbsko
8 nynější dynastií královskou. Jest tu i silný
směr, který by neměl nic proti tomo, aby Ra
kousko zabrala i Srbsko a proměnilo se ve
spolkový neb aspoň trialistický stát, v němž
by Srbové až as nepatrava část ových přísluš
níků ve zbývajícím při Turecku St. Srbsku,
Macedonii a oa Černé Hoře byli pod jedinou
říší sjednoceni.

Revoluce ve Spanělssu potřena, ač tu a
tam zabonří si revolucionáři. V Maroku vedou
se dále boje mezi Španěly a domorodými Ka
byly, ovšem již ne 3 takovoo pradkostí.

Mezi Japonskem aČínou došlo k vážným
neshodám. Japonci chtějí stavěti v Mandžerska
část dráby, Čína však zdráhá se dáti k stavbě
svolení. Japonci ale prohlašají, že drábu pr
staví j bez svolení Čínya te japonské mini
sterstvo války jest připraveno na vše možné.

Z činnosti katol. spolků.
Sjezd křesnmoko-soe. mládeže v Li

tomsyšli. Velkolepoa manifestací byl 1. srpos
Sjezd křestansko-soc. mládeže v Ltomyšli. Přes
nepříznivé počasí sjelo se veliké maožství účast
níků ze váech okolních vesnic i měst. Ve spolku
vých místnostech u Čer. Orla, kdež sjezd se slavil,
bylo rušno celý den. Mladí 1 dospělí, množstrí
děvčat, vše mfsilo se dohromady. vše naslouchalo
dychtivě slovům našičh řečníků. Po zahájení sjezdu
důstp. Šavrd a a po zvolení předsednictva ajíma
se ulova řídící učitel p. Špaček Častým potleskem
provázen pojednává o stavu daešuí mladeže, S živoa.
účastí sledována jeho řeč o soc. demokratech,
kteří obtějí 8 hodin zabálet, 8 odpočívat a 8 nic
nedělat. Lonost a výstřelky mládí jsou. příčinou.
plných kriminářů. Mluví o mravním vraždění divek.

tančení na dobročinué úč-ly, o zábavách, při nichž
se baví mládež tak, že polovic jich odchazí a po
chroumanými údy. Řečoík skončil za nadšeného
potlesku. Po delší přestávce v poledae ojímá se
slova říš. poslanec Dr. J. Myslivec. Mezitlimúčast
vzrostla novými přicházejícími takže sál nem-obl
všech účastuíků ani pojmouti. „O národuhosp.
úpadku našem“ bylo thematem jeto obsáhlé řeči.
Pojednává o slovech Deakových: „Netoliko v boaři
válečné může býti národ zahlazen. Jest ješte jiná,
pomalá, neslavná smrt: hoapodářeká bída národa.“
Přesné uvedl, kolik selských usedlostí přichází
ročně na buben, mluvil o sučvencich, na které
mají patent pouze zazobaní agrárníci, o prostřed
cích, jak sanují zemské fiaance. Nadšené ovace a
blačné volání „sláva“ bylo odměnou našemu dra.
Myslivci. Nebývalý ruch nastal při řeči.sl B..dové
Všichni, kteří pro horko nebo pro množství účast
níků se dříve do sála vejíti nemonli, do posled
ního místečka se do sálu namačkali. Mladá řečaice
boed z počátku všem sympatické, může si k úspěchu
Gratolovati. Rk jest činna a jaký to pokrok od
prvních, nesmelých pokusů v loňském kursu
v Hradci Králové! Pojednala o postavení ženy
ve starověku u národů kulturních i barbarských a
přešlu bned v dobu nejaovéjší. Tisíce žen z církve
vystoupilo a tisíce jejich dětí nevědí, co jest to
modlitba. A následky? Mravní degooerace, demo
ralisace. Jedinou pomocí proti tomuto poklesu
moderní kultory jest adražení žea na podkladě
křesťauském. — Na průvod, který vyšel a dékan
ského chrámu, sice někteří výrostci uliČaieky po
křikovali, jako náš placený „stadent“, ale jin.k
vše se odbylo v naprostém klidu Jak naproti na
šemu sjezdu vypadl „sjezd“ národní omladiny.
nebo nedávný „sjezd“ strany mladočeské, na který
se sešla taková „spousta“ účastulků, že velký sál
Smetanova domu ani pojmouti je nemohl, takže
museli přejíti do uálu malóno, kde Dr. Škarda
řečoil — k 45 lidičkám, p. Laubem a místní mla
doč.skou klikou sehnaným! Jjezd katolické mlá
deže v Litomyšli jest nám důkazem, že i mládež
pochopila dobře svůj úkol. Přesto, že rámo v den
sjezdu nepřetržitě pršelo, sjelo se jinochů a dívek
tolik, še Lás to překvapilo. Zvláště dívky ze Sloup
pice, jež přijely v národním kroji, dodaly prů
vodu lesku. Proto voláme všem, kteří jakýmkoli
způsobem nám byli nápomocni při tomto sjezdu
a zvláště pinům řečníkům a slečné Rudové: Zaplať
vám to Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Usnesení městské rady dno 9. srpna

1009. Jednotě divadelních ochotníků „Klicpera“
propůjčí se městské divadlo Klicperovo k divadel
ním představením na doy 19 září, 17. října, 1.
a 14. listopadu t. r. v náhrada za večer postou
pevý v jaroí suisoč dámskému pěveckému spolku
„Eliška“ — a dramatickému sdružení „Tyl“ na
dny 24. října, 7. a 21. listopadu t. r. — Uveřejní
B3 v novinách, že pí Marie Součková, sesnulá dne
18. m. m., odkázala ve prospěch zdejšího ústavu
chudých částku 100 K. — Vzdají se diky p. Otta
Frinklovi, obchodníku, sa dar 26 K — věnovaný
ve prospěch téhož ústavu. — Povoluje Be, aby
Pravovarní měšťanstvo provedlo určité Úpravy sta
vební ku svým účelům ve flošné Lbotové. — Béře
ge na vědomí, že pí Anně Vejběrové nebylo udě
leno povolení ku vyváření jídel a kávy v domě čp.
226. — Pan Josef Vonka, řídící učitel v Loche
nicích, ustanoví se ředitelem kůra tamtéž. — VÍ
deňskému magistrátu se edóli, že Frant. Jirdáš.
ková do zdejšt obce nepříslaší. — Vzato bylo oa
vědomí, že firma Kress £ Bernard tačne V Bej
bližších dnech s úpravov spojené Orlice v trat:
od pssavadního jezu až ku kouci nábřežních sdí



proti Boromaeu. — Panu V. Rejchlovi, mistru
sednickému, povolí ae provedení úprav v domě
čp 277 na Eliščíné nábřeží. pro dívčí peusionát.
— Podá se žádost poslanecké sněmovcě na radě
říšské, aby dál ae dovoz kamene s krajin horských
do vnitrozemí k účelům veřejcé komunikace na
státních dráhách za skutečné výlohy.

Na katolický sjezd darovali:Mariánská
Kongregace dám v Hradci Král. 20 K; po 5 K:
vidpp. K. Tomsn. farář v Hloubětíně, P. Román
Ciblář, vikář řádu kap. a bisk notář v Zákupech,
pí. Zdenka Škvorová v Cbrudimi. — 1 K p. Vej
dovský, koihař v Hradci Králové. Zaplaí Pán
Bůh!

Katolický sjesd nedá spáti pokrokář
skému tisku, tak že se o oěj stará víc než listy
katolické „Osvěta lidu“ dne 11. t. m. píše, že
přijedou „meaesyUlcrikalné zfanatisovanáho lida“.
I ne, přijdou massy lido, znásilnéného krajní su
rovostí fanatiků masarykovskýh a adlerovských
v Broě, Vys. Mýtě, Žďara, Něm. Bro-lé. v Písku,
Hronoví atd. atd. Kdo vede k skutečné nu fanu
tismu, to patruo z toho, jaké uspokojení nad
protikatolickými násilnostmi jeví radý a pokro
kářský tisk. To také patrno z divébo bouchbání
protikatolických boufuic proti obrannému sjezdu
vašemu, ačkoli my 8e chováme k sjezdům po
krokářským liberálně. „Osvéta lidu“ bonem vy
tahoje z vlastní zásuvky padělané veliké «něšce
katolické círave a šlechty, mávujíc jimi nad bla
vou, aby prostomyslní lidé byli svedeni ke klam
nému uázoru, že ei „bohatá matička církev může
dovolit nějaký luxus.“ Jen ať laskavě pokrokový
tisk ty darované měšce otevře, zda-li skrývají
aspoň stý díl tohr, co bobatí židé věnují na pod
niky radé a pokrokátské. Patroé jsou na ty řá-iné
i mimořádné podpory vaši příteličkové tolik zvyklí,
še si nedovedou sjezd jiné strany bez tučného zs
placení ani představiti. Také slibuje „Osv. lidu“,
že prý trucejezd bude tichý a důstojný. Oršem
lehko dělati « nouze ctnost, když Hradec se ne
může státi Lentokrát Žďárem.

Usobmí. Pan Arnošt Dvořák, rakavičkář a
bandažist, jmenován přísežným odborným znalcem
u c. k, kraj. soudu zdejšího.

Práce za příčinou elektrického ©
světlení města pokračaje vpřed velice čile.
Zjednán velký počet dělnictva, tak že kladení ka
beln a zasypávání vykopaných jam děje Be a ve
likou rychlostí. Nové intensivnější svétlo zazáří
v ulicích královéhradeckých co nejdříve.

Žmě v nastavším krásném počasí valempo
kračují. Po žitech již se sekají na mnobých místecb
i pšenice, ječmeny a ovay. Leckde již jest z-ráno.
A tak v kraji nedávné vášné obavy již jeou za
žehnány.

Průvodce po Hradel Králové a
okoli. Sepsal L. Domečka.II vydání. Nákladem
koibknpectví B. E. Tolmana. Uhbledoá knížečka o
60 stranách, ozdobena 4 obrázky, obsabaje stati:
Hradec Králové. — Praktické pokyny, — Z dě
jin Hradce Králové. — Procházka městem. —
Prochásky v okolí Hradce Král. — | Průvodce
tento, ač jinak rozměrů nevelikých, jest katdému
návštěvníko Hradce Král. epoleblivým a prak
tickým rádcem. stejně však bude i každému Hra
dečanu milou příručkou. Ceoa 80 bal. jest mírná.
Plán Hradce Král. i s výlety z Hradce vyjde
v oěkolika dnech.

Na odvrácení germaninace českých
dítek dolmorakonských přispěl v měsící
červnu spolku „Komenský“ ve Vídni III.-3 Stroh
gasse 45, který vydržuje 3 obecné školy, školu
pokračovecí pro učně o 3 odděleních, 2 opatrovny
a 5 jazykových škol, politický okres Hradec Král.:
Hradec Král. Iož. F. Bouda 2 K. Sokolská župa
Orlická 5 K. — Hradec Král. Nový. Obecní úřad
2 K. — Nechanice. J. Rainiš, odb. učitel sbírka
13 K, Žactvo III. tř. měšť. škol 140, J Holý 1
K. — Přím Dol. Obec. úřad 11-64 K.

Nechamiee. Ct. ředitelstvo okresní hospo
dářeké záložny v Nechanicích zasílá nám tuto
úřední opravu podle $ 19: „Není pravda, že
v jedné z posledních schůzí usnesl se výbor
bospodářské záložny na tom, aby prozatím po
kladní správu vedl p. Josef Honc ml. ze Sta
rých Nechanic, ale jest pravda, Že usneseno
bylo, aby po čas nemoci účetního p. Šaronna ve
vedení účetnictví záložny zastupoval jej p. Josef
Honc ml. Není dále pravda, že do posledního
protokolu bez předchozího schválení bylo zane
seno odhlasování a tím i přijmutí p. Josefa Honce
ml. za def.nitivního účetního rolnicko-hospodářské
záložny podvodné, ale jest pravda, že po úmrtí
p- Šarouna žádosti p. Josefa Honce ml., prosa
timního účetního okresní hospodářské záložny
v Nechanicích, aby ustanoven byl definitivním
účetním, ve schůzi výboru sáložny té dne 4.
července 1909 většinon blasů bylo vyhověno a
že v protokole o echůsi posléz uvedené sepsaném
usúesení i hlasování o této záležitosti zcela správné
jest zaneseno.“ — Děkojeme upfímné ra toto
sdělení, které «bychom uveřejnili ochotně i bez
poukazu na $ 19. Teď asp:h víme, že mladičký
pán, který v odborných zkušenostech má ještě
mnoho doháněti, dostal k obecnému údivu hezky
rychle defioitivu, ačkoli na takové místo všdy
čeká celá řada zralých odborníků.

Nadlidská práce mechanických po
krokářů. Dne 1. srpna t. r. byl pokrokovou
„pětkou“ pořádán za přispění nepckrokové vět
šiny Havlíčkův programový večírek „na Hůrce“
Be vstupbým 20 bal. Dalo se tedy očakávati, že
při dnešní tak všeobecné životní drabotě chtějí
pokrokáři poskytnouti našemu publika laciovu
duševní šestákovou zábavu — myslíce si přitom,
že naše společnost dříve nic kloudnějšího nevi
děla a neslyšela. Večírek ten byl tak silně po
krokový, že nuceni byli páni realisté uspořádati
dodatečně důvěrnou debatoí schůzi, na které se
měly vyrovnat všecky nesmysly. jež tam byly
proneseny a které tam ani nepatřily. Zvláštěbyla
věnována veliká pozornost Straně „klerikální“,
která kdyby byla tak mstivon, dovedla by ae po
starati paou přednášejícímu o zvl-štní zákonitoo
odměnu. Necbceme se o takové vavříny tabati;
jeo poznamenáváme, že palma večera náleží ro
dině. jež se domnívá že takové inteligence zde
ještě nebylo Přetvořit přednášku na drsné vý
pady proti politickým stranám dovedou jen žáci
syo4 Heliova. Malinové ratolesti můžeme připo
menonti okřídlená slova jednobo potrblého pro
fessora: „S vámi Bi bošíku, zmýlil otec cesta —
on Vás snad chtěl poslati do ústavu pro cboro
my“lné“. — Noviokou jest. že se zde objevila
tlapa Habešanů pro postrach lidí a zvěře; jeví
ve před pokrokovými umazanci kolem „černého
splavu“ se probánějícími smrtelná úzkost Ne
vím, nebude-li třebí energckého zakročení po
krokového předsedy, který by včra rázem učinil
různýmtěm i oněm výstřelkům konec (on jest
zvěrolékařem) včkováním proti vzteklině a po
dobovým jiuým redubům

Holtes. (Koncert — Divadlo., Pořádanýzde
koncert p. Janem Holubem, ubsnlv. varh školy,
t. č. tidstelem kůra v Ln?i, ku 25. výročí úmrtí
našeho slavného hudebního skladatele B Smetany,
vydařil se n.d očekávání skvěle. Program pastá
vající vesměs z děl nesmrtelného skladatele libil
se všecbecně. Vynikli zvláště pí Víšová-Procház
ková, býv. člen zemsk. div. v Loblani, svým labod
vým zpěvem a al. Anna H lubova, virtonaka na
klavír svými kopcertufmi čí-ly na piano. Ze aborn
libil se hlavně damský sbor vínkem se Smet.
Oper, v němž zase vynikla pozoruhodně el. Jul.
Kralu hová z Kyšperka jako srlistku. Méněšťastný
byl však mužský sbor „Věno“; ačkoliv byl pořá
dajícím. p. Holnbem pečlivě nastudován, nevyzněl
přece tak, jak se očekávalo; ztejmé bylo slabé ob
sezení některých hlasů. Životooisná vzpomínka na
B. Smetanu, přednemená zdejiím řiditelem dívčí
školy p. V. Králem, vyslechnuta byla s n jvětší
pozorností a zájmem, takže celkově nutno se 0
animovaném tomto večera vysloviti s pochvalou,
že péčí p. Holuba k posmrtné této vzpomínce
našeho slavného budebního akladatele u nás dušlo
Koncertní klavír ochotné zapůjčila firma Ant. Pe
tr-f z Hradce Král. — Hůře však ae to mělo u
vás 8 divadlem. Ačkoliv toto má velice krásné a
vznešené ideje jak vzdělávací tak zábavné, přece
právě zde meškající divadelní „atrakce“ pí Šíp
kové nedostála ani z jedné čtvrtiny tomu. ani
onomu. A tak jeme zažili několik komediantských
večerů pro děti. Ten její ubohý repertoir a ty
ubobé výkony! Nikde žádná anabapo skutečnosti,
všude zírala na nás samá ledabylosta povrchnost.
Dalo by se mnoho ještě mluviti a napsati o zažitých
večerech, kterými nás řiditelka tolik oblažovala,
ale my sbroujeme to jen v jednu větu: „Byla's
pro nás hroznou ranon; 8 Bohem, nikdy na shle
dan:ul“

Jaroměřské české Vidmi. Veškorá
města, ubce, korporace, spolky celého okresu ja
roměřského pořádají ve dnech 14., 15. a 16. srpna
manifestační slavnost ve prospěch „Komeoského“
ve Vídni, ve prospěch českého dolnorakouského
Školství. Protektorát slavnosti ochotně převzalokr.
výbor, čestné předsednictvo tvoří zemský poslanec
a starosta okresn p. Jan Kotlant.se starosty měst
Jaroměře, Josefova a Smibiu. V sobota 14 srpna
rehraje dramatický odbor organisace soc. demo
kratické „Máj“ lidové představení k němuž zvolil
drama bratří Mrštíků „Maryšu“. V neděli dopol.
veliký tábor lidu, na němž o menšinovém Školství
dolnorakouském promluví předseda spolku „Ko
meuského“ ve Vídni, říš poslanec p. profesor A.
Velich. Odpoledne veliká oárodoí slavnost se
spoustou nejrůznějších 4 zajímavých atrakcí, jichž
vypravení převzaly jednotlivé spolky v okresu.
Nejvíce ovšem angažována jest nu slarnssti této
organisace agrárního dorostu. Rterá vypraví staro
českou svutbu a Be svými "ámaemi obstará bufet
a kavárna. Katolický spolek bude prodávati Blav
nostoí medaile | Jednotlivá města, obce a spolky
přispějí aoačnými obnosy peněžními. Živnostenská
společenstva v Jaroměři věnovala 100 K ve
prospěch českého pokračovacího školetví ve Vídoi.
Jaroměřské náměstí, na němě se bude slavnost
oabývati, bude pod vedením p. prof. H:-fmanna
a sa účinného přispění polka zabradaíků promé
něno ve výstavní park, takže i zevnějšek slav
nosti bude velmi ladný a působivý úpravousténků
s ostatní výzdoboo. Ke slavnosti bude vydána
zvláštní brožurka, jejíž aatorem jest p. prof. inž.
F. Vostárek. Současně bude založen pro celý
okres odbor spolku „Komenského“. Slavnostní ko
mité, vedeno zásadou, aby výdaje slavnosti byly
omezeny na Dejmožnější mimmum, slibuje si při

krásném dnu velkolepý úspěch mravní i bmotný.
Veď nás jedna idea: Pro české dítě vždya všude
přineseme oběť první a nejvyšší, neboť to je smysl
a obsah všeho našebo národního usilování.

Slavnost svěcení nv.kříže v Poboří
a „pokrek“. Dne 25 července vydařila se a
nás slavnost tato vzdor všem překážkám, které se
jí v cesta kladly, velmi dobře. Nasvědčovala tomu
slošná přítownost obecenstva místního i okolního.
které dalotekto veřejně na jevo, že ai váží av
víry po otcích svých zděděné a že au Dedá za
strašiti nězolika potřeštěnci, kteří sice pokrokem
všude stelou, ale v mnohých důležitých věcech
jsou největšími zpátečníky. I mlstaf ebar dobro
volaých hasičů se této (prý „klerikálaí“ parády)
v ploém počtu účastnil, což mu jen ku cti slouží.
Uo však tomo řeknesl. Ustřední jedoota hasičská?
Vědyť ona přímo zakazuje sborům edčastniti se
církevních obřadů ! Toho však my nedbime, neboť
v tom nám nemá ani Ustřední jedn sta co poroučet
a my půjdeme klidně dál i přes lento zákaz. Jame
lidri a chceme míti ve všem svém jednání svo
boda a volnost a nenecháme se nikdy a nikým
komandovat. Za zmínku stojí, jak zachovali ve
zdejší páni učitelé. Jak zvykem již bývá při po
dobných slavnostech, účastní se školní mládež a
zvláště dívky těšívají se, že půjdou co družičky
v průvodu. Tak bylo i zde. Než zase ten „pokrok*
nechtěl dopřáti trochu radosti té drobotině a ro
dičům. Páni učitelé byvše požádáni, aby dítky
k výkonu avěcení av. kříže doprovodili, odepřel
to 8 výmluvou, že prý json prázdniny a že to
není jejich povinností. Ovšem Povinností to není
(bez $ so teď nic neadělá), ale trochu dobré vůle
a ochoty k přání celé témář obce přece mělo
býti. My si toto jednání ze strany pánů učitelů
dobře zapamatujsne. Zato vřelý dík budiž vzdán
ioduatriální učitelce slečně M. Vackové, která se
vší ochotou, ačkoliv bydlí v obci sousední, pečlivě
průvod obstarela. Ze strany „pokroku“ zatakovou
opovážlivost jí ovšem důtka nemine. Po skončení
slavného posvěcení odebraly ss pak dítky za zvuku
rázné hudby p Nitškeho do zahrady pana Tomka
kde se dostalo všem dítkám, kterých bylo kolem
80, pohostění kávou koláčia cukrovím. Milé bylo
podívání na radostné ty tváře dítek tak obdaro
vaných štědrou rakru pana Mynaříka a zůstane
den tento v dtlých dětských dušich dlouho za
znamenán. Nejlépe však zachovalo se slav. obec

zastupitelstvo. Za dar, který obec od T paní My
naříkové obdržela, totiž louku v ceně 4000 K, a
kterážto i nově posvěcený kříž svým nákladem
postaviti poručila, tak že obec tím sískala na
dvojí způsob, neuznalo alav. obec. zastupitelstvo
za hodué, korporativně neb u8DoĎ deputací slav
nosti 89 súčastniti. Ovšem bylo to trocha zpáte'
nické takovou „klerikální parádu“ podporovat.
Dost možná, že zde zase rozhodoval jistý pán,
který má rád všude a ve všem první a poslední
slov; ale když „boří“. dovede se lišácky skrýti.
Jea že to vždycky přece jen nejde — jako s tou
řepou! Obecní zastupitelstvo je přece sbor lidí,
zvolených důvěrou svých spoluobčanů a jest tedy
svatou povinností přáním těchto svých sousedů
aspoň poněkud přijíti vstříc už pro trochu míru
a dobré shody občanské Inu — u nás pokračaje
všecko, i tu sl. čtenářská beseda pokračuje dosti
rychle ka svému —konci. O tom „pokroku“ příště
povíme si snad více. — Zbývá ještě upozornit na
jednoho zdejšího příliš pokrokového pana studenta,
kterému nově postavený kříž jest trnem v oku a
který by rád i hasičský sbor komandoval. Škoda
prý tobo nákladu na kříž; ovšem za 600 K by se
tak dala pořádati přednáška syna Heliova, Ma
cbara a ovšem to by bylo pro obec důležitější a
pro-pěšnější! Mladému pánu onomu patří do raky
kuiha; na kritiko věci podobné má ještě příliš
málo rozamu. Nově posvěcený kříž zhotovil pan
Šrámek, sochař z Dobrušky a bude práce tato
dělati jen čest jehu zavodu. Jest krásně vypracovan.

Sklad veškerých

školních knih
pro všechny ústavy

Boh. Melichar
v Hradoi EKrálové.

Knibkupectví. Zal. r. 1808. Antikvariát

Vydání Stálá zásoba Seznamy
pouze knih nových zasílejí se

předepnansí j ant.kvárních. zdarma.

Objednávky vyřísují se týž den kdy dojdou;
při saplacení předem posýtá se franko.



Podivnýpokrokv Ústím.Ori.Dne
31. července pořádaly abaolventky pokr. div. koly
večírek ne rozloučenou s odb. ačitelem p. Horči
čkem. Všechna čest žákyním za to,že si svého
učitele váží! Leč vno jest všem vášně pře
úmýšlejícím lidem, opakovaly týž večírek ve

prospěch děl. těl. jednoty „Lassala“. To teď —+ do , kdy 80c. demokraté svazky národní tolik
trhají !Rodiče absolventek většinou náležejí k in
telligenci nebo živnostnictru. Souhlasí tedy anad
rodiče, aby jejich dcery podporovaly strana, jež
jest tolik nepřátelská fivnostnictvu a která tolik
dráždí nevědomý lid proti intelligenci? Či euad
má v tom ruce sám p. učitel? Jestližejest to
pravdou, pak nechť to katoličtí rodičové vezmou
Ba vědomí. Ovšem my katolíci víme, že strana
pokrokářeká elouší co nejponiženějí s00.demokracii.
A jeli mezi pokrokáři plno učitelů, nechť ai avě
domíme, co všecko mnaíime na školy platit. Máme
tedy také Jistá práva a nemusíme dopustit, aby
mládež naše se přebarvovalapokrokářsky a padala
do osidel krajně nepoctivých tiskovin protikato
lických. Jestliše nyní tleskají pokrokáři úžasným

me ind „Syna pilovat nejlépe tím dokasují,m jde o pravdu a ek i
Do P skutečný pokrok, či o

Revelnce ma trhu. Minulýúterek sjelo
se na trh do Dobrašky několikrolofké sokoli
se zemčaty a žádali sa hektolitr 6 K 90 L. Po
jednon sběhlo ge kolem nich několik sociálních
demokratů a demokratek s žádostí, aby se jim
prodával hektolitr za 4 K; mimo to žádali, aby
folníci prodávali zemčata jen na mírky, totiž aby

při nákupu nebyli připuštění místní obchodníci. Toy bylo mělo za následek klesnutí oeny zemčat
ještě pod 4 K, ježto mezitím se sondruzi dohodlí,
fe za zomčata Bodlákům dají to, co sami budou
chtít. Jelikož rolníci při nynější hnilobě ranných
semčat (polovina jest jich shnilých)nemobli na tuto
cenu, ani na dotyčnou podmínku přistoupiti, do
akočili si soudruzi pro své kolegy do nedaleké
továrny; tito zanechali ihned práce a dostavili se
jak jeden muž oa trh a zde začali ohrožovati rol
niky. Na Jeden vůz vyskočila jedna soadružka a
začala házeti pytle ee zemčaty dolů. Myslela, že
uš nastalo to pravé dělení, ale, dík spojenéma
úsilí rolníků a obchodníků, soudruzi mnaili s ne

pořízenou odtáhnoati. Tak smělými — jako v Do
brašce byli sociální demokraté — může býti
jedině rudá strana. Rádi bychom viděli pány sou

drahy, co by dělali, kdyby jich továrník řekl:
„Dělníci, musíte mi ze mzdy slevit.“ To by byl
raadál, 00? Podivně se tentokráte vyjímala bez
pečnost v Dobrušce, kde po strážníka nebo po
četníku nebylo avi slechu, ano proslýchá ne, že
pozdálečí stálo jedno rameno spravedlnosti, které
se mělo prý vyjádřit: „Ať jim to rozbijou, dobře
chr .. . . udělají“ Máme za to, ze ti rolníci po
dají na úřady ráznou stížnost, aby jako poplatníci
byli také před zákonemnáležitéchránění. VPraso,
ve Vídní nebo v Pešti si soudruzi podobný výpad
Ba židovské barsy nedovolí, ač je mají u raky.
To by jim židé dali! Jak se dovídáme, podoboý

krovaljaro v opraknepane obrál se tóž v nei patrhu v . to v 
ním státě. poměryv ústav

Bozhoror ©„Spolku absolventů hu

spodářeké Školy epočenské.“ (Oposd.)Phizi sgrár. dorostu v Meziříčí dne 19. června
1909 obvinil mne p. Markalons veřejně, že prý
jsem sanovřel na spolek absolventů, když jsem
Bebylzvolen za předseda a prohlásil, že budu
jeho práci ničit. Pane Markalouse, promlavil jste
zase drsou lež, která zejména učiteli a vychova
teli venluší. — Věc má se takto: Při výroční
schůzi epolku absolventů dne 22. března 1908,
kdy provedeny volby, řekl jste mi, še dosavadní
čisoost spolku jest nedostatečná — „Ukolácká“,že
musí se jinsk zreformovati, že mum býti aspoň
6 výborových schůzí atd. — Tyto V názory
jsem Si tenkráte ihned napsal, abych je aezapo
mnél, ponávadá jsem předpokládal, že jste pro
mluvil veliký nesmysl — a dnes jest mojí povin
ností, abych věc dokázal! Pane Markalouse, táží
se Vás: Jak jeto zreformoval „Spolek absolvestů
bospodářské dkoly opočenské“? — Jakou činnost
vyvíjí spolek ud 22. břesna 1909 pod proteklorá

lem Vešeho Bo ho a člen výboru spolkuubsolvkatů „nebyl "posván do výborových
schůzí (kterých jste alibil 6), ani mi není snácmo,

teby spolek jakouakva vykonal— ba neními -ení swémo,žeby pro výrotufMěbdsí,která
je stanov a zákona mála býti nejdéle do konce

) 1909. Ze by p. přeiseda jednal tak proti
onněa mne o schůžích nevyrozaměl, o tom

poobrojí .Poea úláraMapa panereformá31 Na předsednictvíre spolku«bsojyentů, které
vyžaďtje"VšTké DAtávostí a BoĎetak ení (které
bož byste,p. Markulonse,oapřoateschopennebyli)
— jeem si nikdy nezakládal Na př. v r. 1908 při
výroční s£-jsembyl opět volaa, tuto
fuskci jsem udmítiu teprre r. 1905 oa přimlarn
jedacbo o ého pracovníka (píšemné doklady
k disposici !) předoednictví jsem přija. — V tom
Šnae,.kdyjsem nebylpředsudou,-at0ddal jsem se
dašeraí lenosti, nýbrá paal jsem bospodářeko-vsdé

vacičlánky.—Takse vácímají, p Markaionee|
tu, de jste Činnost spolki nazval nedostatečnoa

ld., snížil jste ochota a práci P, T. pracovníkůkoltarnéhospodářských,kteřísepráceténůčast

mlli v okresích: Opočno, Nově Město n. M., Ná
chod, Jaroměř, Hradec Králové, Česká Skalice.
Přednášeli: O ošotřování a hnojení lak B. Čančara.
— O významu vzdělání dívek rolnických a důle
žitosti kuraů hospodyňských J. Heinz, ředitel ho
spodářské školy opočenské. „Čeho ještě třeba, aby
chov u nás zavedeného skotu simmenského pro
spíval“, Lad. Stožický, okr. zvěrolékař. — O dů
ležitosti a významu chova králíků Fr. Krejsl. —
O zeleném hnojení J. Drahorád, — O zažitkování
ovoce Jos. Josíf, hospodářský učitel. — O důleži
tosti avýznamu vzdělání synků adívek rolnických
Fr. Rudolf. — O významu bakterií v hospodářatví
J. Josif, bospodářský učitel. — O způsobech sa
přahání skotu Em. Hofbansl, okr. svěrolékař. —
O koni vojenském a hospodářském E. Hofbanal,
okr. zvěrolékař. — O výchově rolnické mládeže
F. Krejsl. — O střídavém hospodářství F. Radolf.
— 0somenu, tělu a životě řepy cukrovky J. Heint.
— 0 pěstování pivovarského ječmene co průmy
slovéplodinyFr. Krejal.—„Čeho nutnodbátipři
pěstování ovocaého stromoví, aby hospodáři nále
žitého užitku poskytovalo“, Jar. Draborád. — 1.
Zemědělská jednota, její organisace a rozdělení
odborné činnosti. 2. Čeho by měli hospodáři a
hospodyněza nynějšíchčasůzvláštědbáti.3.Jaký
význam pro zemědělce mají hospodářako-čtenářské
besedy; Fr. Krejzl. — Odůležitosti hospodářekých
škol pro rolofky Joa. Škoda. — 1. Jaký úkol má
hospodář a hospodyně v zemědělské organisaci
vzhledem k nynějším poměrům hospodářským a
národohospodářekým. 2. Jak se máme připravovati
na zájmová společenstva roloická. 3. O vývoji a
výchově charakteru; Fr. Krejsl. — 1. O sákla
dech vzdělání. 2. O významu okraálovacích apolků
a výchově krasocitu. 3. O reformě hospodářako
společenského života. 4. O poměra lidu k pracov
níkům ve veřejném životě. O. O úkolech hospo
dáře a hospodyně v praktickém životě. 6. O růz
ných eměrech hospodářské výroby; Fr. Krejzl. —
O umění s mužem šťastně žití; B. Reichlová
z Lomů. — O umění se ženou Šťastně žíti; V.
Hák, učitel v Šedivinách. — O sestavování plc
ních dávek pro hospodářské zvířectvo J. Tanc. L.
O životních pravidlech pro dorůstající mládež. 2.
O některých životních otázkách 8 ohledem na sá
jmy hospodářské. 3. Co by měl znáti kuždý člo
věk. 4. Studie praktického lidozoalství: aákladní
pojmy lidského života vůbec a některé cesty, ješ
vedou ke spokojenosti. 6. Výchova zemědělského
dorostu; Fr. Krejsl. — O úkolech samosprávných
úřadů J. Holanec, učitel ve Vala. — O výživě
rostlin Fr. Krejzl. — Pane Markalouae, zde máte
nazpačecou tu nedostatečnon „čkoláckou“ činnost,

mimo kterou byly konány ještě praktické pokusy
„Ústřední bospodářské společnosti pro král. České“
8 pěstováním ječmene atd. — A jakou sensační
činnost oproti tomu spolek absolventů od
22. břesna 1908 — pod Vašeho
Blehorodí? — Fr. Krejal, a u Opočna.

Za uesnulou J. ©. hraběnku Marii
Ferosii Harrachovom slouženabude ve vý
roční den úmrtí v pátek dne 20. t. m. vzámeccé
kapli v Hrádku o 9. bod zádušní más sv. Také
ve všech patronátoich chrámech Páně na Sadovako
a Jilemoicku budou tébož dne konány smuteční
boboslužby.

Seznam milodará ve prospěch
hořelých v Čachotimě. P. T. p. Bobuslav
Liehtenberg D. Krupá 10 K, Jablonec o. Jiz. kost.
sbírka 20 K, vdp. Fr. Vacek, n. 0.Č Budějovice
6 K, dp. Jindřich Dudek, farář Mladočov 2 K,
dp. Jan Mašek, kaplan Mlsdočov 1 K, Cetoraz
kostelní sbírka 7 K. dle výkazů dřívějších 1006 K
42 b, dohromady 1051 K 42 h Véem úlechetným
dárcům upřímné: Zaplať Bůb mnohonásobně:

Různézprávy.
»„OBNOVU« V PRAZE

doslatiIso©kmihkupoctvíp. FrantiškaHovorky
vŽitnáulici a vprodejínovin p. M.Vlékana

Příkopech.

De které školy dáme dítě? Nato
v prvé řadě sdůrazniti potřebu praktického vzdé
lání a odporučoje se proto stadium na školách
odborných. Hodlá-li se „lo věnovati stadiu vysoko
Školekému neb dráze úředniczé, budit dáno do
gymnaeis neb do reálky, alo nejlépe du jednotaé
školy střední (reálné gymuasium), aby se mohlo
později rosbodnooti 8am0 pro ten neb onen obor.
A nemá-li stadovati, tedy do úkoly měšťanské, jež,
správně-li js vedena, skýtá nejlepší přípravu pro
všecka praktická porolání, a potom do učení a
přísluáné školy odborné. Z měšťanské školy (ze
III eř., jako také ze III. reálky meb gymnasia)
může jíti do české vyšší obchodní úkoly v Plani
neb v Brné, do dvontřídoj obchodní školy v Čse.
Budějovicích, Hoficích, Kolísě. Mělniov, Praze,
(Mar. Horách. Přerově, Třebíči, Uh. Hradišti Vys
kově), do pražské jednoroční obchodní školy Česko
aloranské obchodnické besedy, du odboraých škol
průmyslových, jsko: odb. úkoly pru spracování
dřera v Obradiaj. (ve Val. hMesit.éí), odb. úk-ly
pčo umělé zámečelctví v Král Hradci, odb. školy

sochařské a kamenické v Hořicích, odb. školy pro
slataictví, broušení drahokamů a rytí do draho
kamů v Turnově, c. k. odb. školy pro zpracování
drahokamů v Praze, odb. školy pro umění slatni
ckó a příbuzné živnosti v Prase, odb. školy ke

ramické (brněířeké a kamnářské vBechrní a voZuojmě), odborné školy pro tkalcovství v Humpolci,
Jilemnici, Král. Dvoře, Lomnici n. P., Náchodé,
Rychnově u.K., Ústí n. O., Strakonicích (v Braě,
Frenátátě, Prostějově), do II roč. stát. školy prů
myslové ve Št. Hradci, do II. roč. nižší odborné
školy pro stavitelské a strojnické sámečnictví a
do II roč. odb. školy pro elektrotechniku pří c. k.
technologickém průmyslovém museu ve Vídni; je-li
žáku 16 let, po přijímací skouáce do učit. ústava,
lépe však jest vystadovati reálku nebo gymnasium
a potom jíti do [V. ročníku učit ústava a doplniti
maturitu; je-li. mu 17 let, do pomologickéhoústava
v Troji u Prahy (r Bohonicich u Brna). Ze IV.
tř. měšťan. školy, kursu, kde takový stává, jakož
i ze IV.tř. střední školy po přijímací zkouáce do
učitelského ústavu. vyšáí reálné školy vojenské,
námořní nebo kadetní školy, vyšší průmyslové
školy v Praze, Plzni a Brač, do obchodní akade
mie v Hradci Králové, Chrudimi, v Praze, Brně,
Prostějově, do hospodářské ákoly střední v Chra
dimi, Roudoici, Přerově, do vinologického a po
mologického ústava vyuč. v Klosterneaburgu, do
lesnické školy v Bélé, Jemnici, do čes. dvoutřídní
reviraické školyv Píska, sladovnickéškolyv Praze,
libovarnické školy v Praze, uměleoko-průmyalové
školy v Praze, do malířské akademie v Praze,
akademie výtvarných umóní ve Vídni atd. Pro
dorost rolnický máme zimní hospodářské úkoly.

Praktické vzděláníčídelší studie1
Národní Rada Česká v Brač podává k bédlivé
úvazo rodičům: Nejeme nijaké proti tomu, aby
mládež naše dávána byla na stadie. Némců, Po
láků, Židů studuje poměraě více než nás a ve stát
ních službách je pro ně stále dosti míst. Jest je
nom na nág, aby teké pro naše bratry a By0y
našla se mís'e a není třeba více, než trvati vády
a všude pevně na svém právu, abychvin na če
ekou otázku, českou žádost, dostali óeskou odpo
věď, české vyřízení, a vláda bude musit vyhovéti
prokázané potřebě. Rozumnému roloíku, dovedné
mu živnostníku povrde se však vídy lépe, než na
avůj plat odkázanému učiteli a útedníku. Kolik
tento má sluiného, ješ protráví, s néhož mic ne
zachová, tolik onen ukládá. I jest vóra zvlaštal,
že otcové naši tak neradi věnují děti Brómu po
volání. Anglický živnostník zakládá sí nejvíce na
starém oprslém štítu. Ten jest mu chloubou, své
dectvím, že závodje starý asolidní. Naši tivnost
níci toho stále nechápou. Poněradí sami musili
zápasiti, než dodělali se blahobytu, dají synka na
studie, jako by stadie byly hračkou,jakuby stu
dovaný člověk nemasil pracovati, « raději polom
avůj závod savrou. Zapomínají, že 8yo, jemuž
otec sdělí svoje zkušenosti, jení se Šivnos.í do
stane ibnod zákazníky, nebude mnnit již tolik zá

ti. Řemesla mají dosud zlaté das. Oršem tře
„ aby řemeslník měl vkus, uměl počítati, sby

se řemeslu věnovali boši bystří a nejbystřejší, a
nikoli jenom ti, jimž nedařilo se ve studich a jimž
přirosené nepůjde ani v femeale. V čen však
svláště chybujeme, jest, že nevěmujemo se obaho
da. jenž jest základem bohatství Židůr, Aa
gličasů, Američanů a jiných národův. [ vystadu
je-li nás boch obchodní úkolu a tředa ob
chodní akademii, jest opět jen úťedalkem v to
várně či jiná kanceláři, spokojí se 100, 100, 200
korenami měsíčního plata, jejž ma uděluje prů
myslník nebo obchodalk praktik Nejinak Lyostat
ně dělají ubsolventi našich škol hospgdářekých.
Otec dá synka do hoapodiřaké školy, synek vaz
nevěnuje se sdědánému hospodátetrí, nenajno v0.
kostatek, nepokusí se o samostatně hvepodařetví,
nýbrž jde do služby a sloaží do smrti chytřejšímu
prakti ovi, který snad nemá au: desátý díl vó4u
mostí. Nikoli ke službě, alebrž k Bamostetaé práší
masí mládož našs býti vedena. Kdo od píky za
činá, často v životě nejvíce dokáže. Noni ljaké
haabou. stojí-li akademik za palcem a oDelahuje
zákazníky, chopili se iaženýr kladiva, jest však
hanbon, povalují-li se doma, nedovedou-li 60 nži
viti. Kdo má zavedenou živnost trublářsnou, kroj
dovakoa, kupeckou, o tom uejdflvo přemýdlej, ne
bylo-li by pro synka nejlépe, klybys ma ji jedava
odevzdal. Jest-h še k Tvojí femeslná zdatnosti
přidraží ae synovo vzdělání odborné a obchodní,
snadno z dílny řemeslnické vznikoe podnik tu
váraí. „V práci a vědění jest naše apaveni!“ Ni
koli v ponbém vědění, nýbré v práci a vědění.
Bez prace nejsou koláče! Na £> nebudiš sapomí
náno, i kdyt jedoá se o dávce. Nemát-li dosti
jmění a dáš ji do ústava, kde Ti z ni vychovají
slečna, budeš nebobý Ty i dité Troje. I divou
dejm. vadělání praktické, aby, kdyby se uepro
vdala, měla svůj životní úkol a dovedla 80 udáviti.

Dobrá práce márodní. Píše se nám:
Jit několikráte ponkáral jsem na to, áe dobře uj
tnovaní jednotlivci v maálichuzaviraných a vůbao
obrožených mistech jsou pro tamní menéiny pod
porou velikou a daleku cennější, než by 8e na
první pohled zdálo a neš jsou různé akce ve
prospěch meušin pořájané smérem pocbybným
(ovšem tedy nikoli vácohay). Taková fena, jakou
je trotnovské vášená paní Jebavá, má více zá-lab
než 100 sokelek. Zámožný jednotlivec vjos pos il



než 10výletůpořádanýchna posilnění a
Porabasení oaěiuěů, a Miehěvýletních cházejí po
silněni, ale menšina zůstává vydánaústrkům a pro
následováním zdvojnátododným | Záánžný jedno
tlivec, proslulý průmyslník, neodvislý inteligent,
toť jsou a zůstanou uhelné sloupy vašich menšin,
ale — mají býti též podporovány českou veřej
postí, která je však obyčejně — ignoruje. Trut
novský průmyslník český p. Frynta, který nyní
petent. perovými žiněnkami do postelí proslol
v cizině tak, že občržel i první ceny na výsta
vách ve Vídni, v Paříži i v Londýně, sestavil a
patentovati si dal jednoduchý, ale velice praktický
vak cestovní, o němž odborníci vyslovili Be 00
nejchvalněji. Buďme takových snaživých našinců
všude a vědy pamětlivi — podporujme český prů
mysl a tím dobrou naši věc vůbec|

Prohlášení oslavoveného athelsty
ma smrtelném loži. SlavnýspisovatelJindřich
Heine, který se avojí nevěrou nijak se netajil,
dal naposledy před smrtí svou významnou lekci
svým přátelům. R 1848 oavětívil chorého básníka
jeden z jeho přátel v Paříži, který podalo avé ná
větěvě tuto zprávu: „Našel jsem Jindř.Heine-ho
vPaříči, ale v jakém stavu! Ležel na semi na ží
něnce, skoro slepý, v nesmírných bolestech, stižen
nevyléčitelnou nemocí míchovoa. Jeho záda byla
samá rána. Když mi řekl, že se jič neuzdraví,
"dodal svým pevným a silným blasem, který ma
sůstal přes nesmírnou zesláblost: „Příteli, Jindřich
Heine vám prohlašuje: prozkoumav a uváživ vše,
co bylo řečeno a napsáno 0 nadpřirozeném u všech
národů, došel jsem k závěru, že existoje Bůh,
který soudí naše činy, Že naše duše jest nesmr
telná a že po tomto životě bode jiný, kde dobro
bude odměněno a zlo potreatáno.“ Ano, to prohla
šuje Jindřich Heine, který tak často sapřel Ducha
Svatébo. Pochyboval-li jste kdy o těchto velkých
pravdách, odboďte od sebe tyto pochybnosti. Json
pošetilci, kteří atrávivše svůj život v nevěře a v
bludu, zapřevše Boba svými slovy a skutky, ne
mají odvahy přiznati 80, že se mýlili. Co 8e mne
týče, cítím potřebu sříci se prokletého bladu, který
mne dlouho zaslepoval. Nyní vidím jasně a ten,
kdo mue vidí a mne zná, musí přiznati, že nepro
náším těchto slov snad proto, še by mé schop
nosti intellektnální byly oslabeny, neboť nikdy
nebyl můj duch jasnější a má alla větší než v
tomto okamžiku.“

Ste let farářem. Ve farmí budověšvý
carské obce Genlle nachárí se obraz kněze, ne
eoucí následojící nápis: „Antonín Haasech, první
farář v Geuile, biskupství lutyšské, žil 100 let

fako farář a zemřel roku 1586 ve věku 126 let.“Vypravnje se o něm, še ve věku 73 let navštívil
je) generální vikář a žádal na něm, aby složil
avůj úřad. Farář ge otázal: „Jak stár byl poslední
papež, když zemřel?“ Odpověď zněla: „Tak jako

vy.“ Farář odvětil: „Nuže, když někdo v mých
letech může ještě apravovati celou církev, pak ani
já nejsem stár pro naši vesnici." Po mnoha letech
přišel sám biskup lotyšský do Guelly, aby faráře,
jehož povašoval za dětinského, pohnul k odeboda
na odpočinek. Dával mu různé otázky, jež farář

všecky bystře a bbitě zodpovídal. Konečněšádal
biskup na faráři: „Vyjmenujte mi avaté svátosti“
Farář tak učinil, ale opomenul uvésti drahou, ov.
biřmování, a to přes několikráte biskupem opa
-kovanou stojnou výzva. Konečně stal 83 již bi
skup netrpělivým a pravil: „Vy všsk stále vyne
cháváte sv. biřmování.“ Tu odpověděl 110letý fa
rář: „Po dloohá léta nepřišel žádoý biskup do

«Guelly tuto svátost udíleti, proto jsem Be domní
val, že ji asi církev zrašila.“ Biskup pochopil a
soznal, že má farář rozum na svém místě. A farář
Haasech působil dále, až se dočkal věku 125 let.

Běsnost měmocká proti Čechům
rozpoutala se v Dol. Rakousích na celé čáře.
Vrchním araažerem štvanio na rozbíjení českých
zábav i hlav „v zéjmu německého rázu Vídně“
jest posl. Malik. Vídeňský magistrát zavřel
tiskárnu, v níž se doposud tiskne „Vídeňský
denník“, poměvadi prý si suusellé atěžonali na
hluk strojů, ačkoliv po léta byl tamtéž mnoběm
rozsáhlejší závod německý. A ministeratvo ob
chodu neodůvodněné opatření magistráta a místo
-dršitelatví dokonce ješté schválilo ... V Sim
meringa konala se v neděli česká školeká slav
Boat, ale zároveň povolena německá trucalavnost.
Na ochranu Čechů použito sice na 800 pěších «
jízdních strážníků, ale ká rota, když ne
mohla pozabíjet Čechů, pustila se aspoň do poli
"úle,která však rváče brzo rozehnala .. V Heru.
alau měle ee konati 9. t. čonká schůze. Ale před
stanovenou hodinou přitřblo několik aět-bde
aěmeckých výrostků, vyrazili dréře a obsadli
mnístnost, kamž Češi nepuštění. Před místností

heli rváči němečtí na Češích. násilností. A
dyž přijely silné oddíly jísdní policie, jaula

te pravá bitva |mbai a obraty „půmefivi“
videbakého, jichá tu bylo 5000. Vrch. palicejní

opolitortěžcepen a m syretalků rŠeno. R ní i i i

k% oil zkudon erot okr Vnesli kasti,
kudyje také Boro í Šea odi.Matk ptohudni.

on výlet nepovolí adal rráčům rozkasy,
obsadili všecky dunaj roni, aby účastnícivýletu

Vystonpili. Na výzru Malikovu horečně se v okolí
sgitaje. A úřady nezakročují, nezatýkají a trpí,
aby byly přestupovány předpisy trestního zákona.
S Čechyby se jimak zatočilo, kdyby ohrožovali
bespečnost Němců. Ale všeho do času — i ně

mecká zpupnost pomine. Sám křesť. soc. „Reich=
post“ odsuzuje to rváčství německé, které škodí
především Vídni.

Jak čeliti německému násilí. Ná
rodnostní boj v Dolních Rakonafeh vstupuje v novou
fási, fási bezobledného násilí a potlačování české
menšivy. Zvláště poučný je případ, který 56 ode
hrál v Rapšachu. V této ryze české obci v bý
valé šupě Vitorazské měla se konati ustavající
valná bromada odboru spolku „Komenský“. Hejt
manství Cmuntské schůzi vzalo na vědomí, povo
lilo však také na pozdější oznámení do téže
místnosti o hodinu dříve schůzi německou, ku
ktoré sezváni Němoi až z dálky několika mil.
Aby zabráněno bylo krveprolití, Dyla česká schůze
pořadateli odlošena. Nyní všechny německé listy
v Bakonskn i Mši německé pojednávají o pří
padu tom a protestujíce zároveň proti zamýšle
ným novým českým školám ve Vídni, dokazují,
že České školy jsou nebezpečím nejen pro říši
rakouskou, ale i pro Německo. Ve Vídni je prý

bů více než v Prase obyvatel a dostanou-i
české školy, je veta po Kakousku. Z těchtopře
kvapujících a soudného člověka přímo omračují
cích úvah vysvítá jedno důležité poučení: Něm
cům na pomoc spěchá celý národ německý, neo
blížeje se na hraniční sloupy, jen aby ndusena
byla menšina chudá, bezbranná, pouze s chutí
k životu a právem na své straně. Nemělo-li by
býti povinností všech Čechů dobré vůlé pomábati
ze všech sil týrané, pronásledované menšině,
která dokázala chní k šivotu a která také všechny
podmínky rozvoje má? Obranný její spolek „Ko
menský“ čile se má k světu e jen jediná obava
ztěžuje jeho práci, že mu nedostatek prostředků
překazí rozvoj a zničí také dosavadní jeho úspěchy.
Neboť aepřízeň moených snese se jen tehdy, ba
de-li státi za svatou naší věcí v Dolních Rakou
aích všechen český lid. Podporujme proto ze
všech sil a při kašdé příležitosti spolek „Ko
menský“ ve Vídni III., 8 Strobgasse 45., dolno
rakouskou to matici školskou.

Z Německa se hrezí, že by bylodobré
na zkrocení Čechů,kteří nechtí trpěti buršáckých
provokací, aby vláda německá vyzvala Čechy v Ně
mecku bydlící (na 50.000), aby se do tří dnů ode
brali za hranice. Tohoto blasu sotva uposlechnou
něm. úřady, neboť odpor českého lidu jistě byl by
takový, že by vláda naše musels sáhnouti kustoj
ným opatřením proti příslušníkům německým...

Prušácké baleny v českých zemích
už jako by měly právo domovské. Vzduohoplavci
něm. důstojníci fotografají ni « hůry české krajiny
a obyvatelstvo ještě s ochotou pomábá jimbalony
skládati a ne drábu dopravuje. Mezi Újezdem a
Rapoticemi spadl minulý týden prušácký balon,
z něhož důstojníci chovali se k obecenstvu téměř
hrubě. Kdyby čeští (rakouští) vzduchoplavci sarej
dili ai někdy do Pruska a fotografovali ai tamní
krajiny, jisté by Bi to německé úřady nedaly líbiti
a vyrazily by nezvané hosty hned. Ale u más jest
k prošáckým samosvancům ploo ochoty, jako by
už království české bylo částí německé říše...

Práce Jeho Exe. Práška pro národ.
Prášek nic neodpovídá na Poznámky „Práva lida“
o ministerské pensi, zvýšené na 16.000 K.
Agrární tisk, který se kasal, jak všecko srefor
muje, koktá rozpačitě na omluva Práškových ve
likých příjmů, že jiní ministři ve výslažbětaky
dostávají veliké pense. Leč pokrokářeký agrárajk
Alfons Šťastoý lomí ve svých „Selekých Novinách“
rokama nad tím, že v době agrárnické obstrukae (1)
nejvlivnější agráraík bere od vlády přepočetný
roční dar S00© K. Dodává k tomu: „Neštěstí
pro strany a národy, nemají-li náležité zástupce.
Pak musi odnášet za ně, jako atrana našeza své
předáky a tské i jiné, neboť £>, co ne ta právem
předhaznje nám, platí i o stranách drobých. Ale
proto, že nikde se děje něco nepřlstojaého, ne
musí so to dít i u nás. Zdá se, že ta dnešní hra
bivost je po celém uvětá. Je tn slo, které pat
ným pochopením pocialiemu se v lidstvu tak za

kořenilo, že to bude stát mnoho práce a velkých
Škod, neš se ho lidstvo zase zbaví. Náš předák
ale nemá prý, jak některé listy sdělují, na po
něsích dost, jemu jedná se ještě o titul. Nechce

děd býti oprostým občanem, ale chce býti „modréve.“ Edoš by mu tu radost nepřál, kterou by
tim měl. Ale jedná se o to, že se to má státi za
elatby vládě nám nepřátelské prokázané, což za
zajistě bude jen na škodu národu a vlasti. Zadarmo“
bo baronemnendělejí;to dá rozum.Maníjimtedy
posloušit, ato hodně. A národ a vlast atrpí také
bodně. To je význam těch pensí a hodnosti.“ Teď
uš agrárnický tisk £ louže novylese, i kdyby
pojednou Práška zo strany vyloměil. Vždyť tak:
dloubo trpišl u Práška a omloavál to, co vytýšal
jiným. „Prášek jednal proli agrárnickémuprogra

mu — a-bylhodný, m agrárnítisk l
Jako v — ale Prášakíbylbedny. Ketola
vyčítal internacionalism, ale Pzážek, který šam-:

|dlouho do noci s ožmédko-šídorekými

————

£en4 R.. (del B0Áí

sločincům — ale kapitalista Prášek
křesťanem atd. Ta
palistiky.

Nejméně ohudých majíŠvédsko,Norskoa Švýcary, Ide sí chudí lidé po čas svého života
ušetří tolik, že nemusejí padnouti domovské obci
na potíž; lidí podpora potřebojících Jest tsm ve
lice málo. — Na Islandu přikazují se zákonem
chodí jednotlivým lidem bohatším za bosty. Kdyby
si některý takový host stýskel, obrátí so hněv
veškerého obyvatelstva proti hostiteli, Va akuteč
ností však ci žádný host nestýská, ježto všude
jsou dobře hostění. — Rovněž i v Japonsku pi

padneI chudý teprvena 8000 duší. — Jak jinakn nás

byl vzorným
máte opravdovost agrární šur

Král reklamy zemřel. Jeden z nejge
niálnějších podnikatelů Spojených států, Charles
Parson, zemřel nedávno v Novém Yorku ve věku
54 let. Narodil se v Herliaville v Arkansasu, Jako
chudý bocb přišel do Nového Yorku a počal svoji
dráhu jako poslíček v botelu. Tehdy měl tři do
lary týdně, nyní vládl 44 miliony dolarů. Kariéra
toboto muže byla by románová, kdyby nebyl šil
právě v Novém Yorku. V botelu nesloužil dlouho,
neboť byl prohlášen nezpůsobilým u řiditel hotela
jej vyhodil na ulici. Několik neděl trpěl největší
nouzi, až se nad ním emiloval malý obchodník ve
čtvrti Bowery a přijal jej za nepatrný plat jako
poslíčka. Přes to, že mu bylo tehdy teprve16let,
jevil jit obchodního ducha a zvláště v oboru re
klamy. Tebdy — v polovině šedesátých let —
byla také v Americe reklama ještě v plenkách.
Nedocházelo porozumění, jak veliký význam může
míti pro obohod inserát, plakát a různé reklamní
triky. Charles Parson byl sotva tři neděle v ob
chodě svého dobrodince, když se mu podařilo pře
mluviti jej, aby dal natislenouti malé lístky s fremou
a krátkým oenníkem. Tyto llutky rozdával pak
Parson na nárožích ulic a poněvadž text byl velmi
obratně oapsán, dostavil se sáby překvapující
úspěch. Kapci se hrnuli a obchodník, rychle roz
hodnut, jmenoval z vděčnosti svého poslíčka spo
lečníkem. Nyní octl se Parson ve avém živlu. 70
procent příjmu vydávalo se na inserty a jinou
reklamu. Parson uzavřel e časopisy smlouvy a vy
nalezl nový způsob inserování, jenž sa stal vzorem
a dopomohl mu k ohromnému jmění.

Obyvatolstva ma zemi čítá se kolem1
a půl miliardy dnší. Z těch náleží kolem 425 mil.
ke kavkazskému, as 606 mil. k moogolskému, 200
mil. k etiopskéma, 2 mil. k původ. americkému a
210 mil. malayskému plemeni. Obyvatelstvo toto
mluví v 3604 řečech a přisnává se ke 100 roz
ličným náboženským vysnáním. — Každého roku
smírá průměrně 36 mil. lidí, každého dne tedy
98.630, každé hodiny 4110, každé minuty 68 a
každé vteřiny 1. — To ae opět vyrovnává stejným
počtem nově narozených, bs ještě větším. — Prů
měrné stáří člověka obnáší 33 let. Ctvrtá část lidí
zmírá před 7. rokem, polovice před 17. rokem věku
svého. Teprve z 10.000 lidí dosáhne jeden stáří
100 let, se 500 lidí dosáhne jeden80 let, ze 100
lidí jeden 65 let. — C) do náboženství je asi
400 mil. křesťanů (as 200 mil. katolíků, 100 mil.
řeckého a rorněš 100 mil. protestantského vyznání),
12 mil. židů, 680 mil. aajatekého (bndhiet.) nábo
ženství, 268 milionů mohamedánů a 200 mil. po
hanů.

Za 100 tisíc kerum jest výher,které
zakoupeny pro českou loterii ve prospách sbudo
vání sanatoria pro taberkolosní na Pleši u Dobříše,

Výhry ty jsou skutečně v té hodnotě, ano převy
Šují Ji, pondradě čeští výrobci a dodavatelé rádi
ve prospěch lidumilného podniku dodají zboží nej
lepší jakosti. Proto kašdý — když alyší „věcná
loterie české vo prospěch atavby lidového ana
torla" — může s klidem věnovati tu 1 korununa
zakoupení losu. Cizácké loterie věcné z Pešti,
2 Vídně, z krajů německých sice stále zaplavují
naše kraje, ale „výhry“, když někdo jí jest ob
šťastnčn, jsou tak malicharné, že vzbuzujíodpor
proti věcným loteriím. Na Českou loterii tento
Odpor vztahovati se nemůže, nebot za velice cepná
výbry v obnosu skutečně 100.000 koraa račí český
spolek pořádající lotorii a čeští dodavatelé výher
těch.

Důstejničtí a úředničti ranti.
Ministerstvo války navrblo (císsří, aby z důstoj
nických zástupců učinil praporečníky a prosadilo
nyní, že čekatelé na hodnost důstojnickou neb d

řednickoou vojskaa kadeti Ra zesvazku mažetva, kamě doposad byli ni, a
sřízena pro ně zvláštní třída aspirantů. Budon
vědy představenými oslovování „pano“, úestné ří
zení, stanovení o prosbách, hlášení atd. je stejné
upraveno jako pro důstojníky 10. a 11. hodnostal
třídy. Také úprava platů bylí před nedávnem pro
vedena, čímž úplně odlučují se oi dosavadiíhopoměru k možstvu. .

Stálá osperantská kancelář by
fena vo zvláštní mistnosti kavárny „Uaioa*v P
(Ferdinandova tř.), kde jest též úřadovna
ního aratučeských Keperantistů Bohema |
Es tista. Š oěke

dong Rai ; , podáváinfoggace.fkům i nově de ustavujícím kronšků

$obloete



veškeré dotazy týkající se I. Kongresu Ceských
Esperantistů, který bude se konati ve dnech svato
václavských letošního roku v Praze. U příležitosti
této prvé manifestace, k níž doly jiš přiblášky
i z ciziny, bude předvedena esperanteká jedao
sktovka ns sceně smíchovského intimního divadla.
Vedle této budcu předvedeny dvě jednoaktovky
české. Přiblášky o vstupenky možno již nyní za
stlati kanceláři kongreaního výboru (Praba I. 342
Esperanto-kafejo Uni-o Ferdinandova tř.).Vzbledem
k tomu. že toto divadelní představení jest první
toho drahu v Čechách, jest jisto, že všichni přátelé
Esperanta použijí této příležitosti,aby poznali jeho
ohebnost a libozvačnost též na jevišti.

Některá udělení v příčiněželezniční
dopravy. Větší opolečnosti moboužádati snížení
jízdného. Má-li se jeti vlakem přes 60 kilometrů
cesty a zaručí-li se účas.euství nejméně 300 osob
k jízdě tam i zpět, nebo 2. má-li 8e jeti ponze
v jednom směru, nebo 3. zaplati-li se vypočítaný
obnos pro jízdu pravidelnými vlaky (nikoli rychle
vlaky) nebo zvláštními vlaky. může se dosíci sní
žení jízdného a to: 1. snížení 50%, pro jízdu
na místo i zpět v uzavřené společnosti. vykonají-li
se obě cesty běbem tří dnů; 2. snížení 40%, při
společné jízdě tam i zpět. koná-li se jízda spáteční
průběhem tří dní. — Žádosti o snížení nutno po
dati nejdéle 8 dní před zamýšlenou jízdou onoma
ředitelství atátních drah, v jehož obvod příslušná
trat náleží.

Upozornění účestníkům králové
hradeckého sjerdm. Část slavnostníhokapes
ního kalendáře „Křesť. organisátor“ oa rok 1910
již vyšla proto by mohla mládež nacvičiti píseň
mládeže, jež se při sjezdu bude spívati. Organi
sacím mládeže bodou ihned zaslány po objednávce
bromadné. Cena 70 bal. za kne, obraz sv. Otce
Pia X. za 10 bal. a na kartoně 40 hal. objedna
telům kalendáře. Objednávky přijímá Josef Polák,
redaktor, Hradec Králové (Adalbertinum) aneb
Biskupská knihtiskárna.

Pomníky a hrobky, polní
kříže, sochy do obcí,

vše v umělém provedení.

pečlivost v provedení.

Za kuchařku
neb hospodyni

nejraději na fara, žádá intel. slečna v s.áří
40 let, milé povahy, obou zemských řečí úplně
mocná, která vykázati se může očkolikaletcu
prakeí jak ve vaření tak i v hospodářství.

Traní s«provy.
V Hradoi Králové, dne 7. orpna 1009 1 cl

p'enice K00:00 —00*00, šita K 1560 — 17:60, ječrre
ce E 11*60—00"—, prosa K00:00—00"00, vikve K 00:00
aš 00-00,hrachuK00"40—00'00,ovsaK1100—12'00
dočky K 0000—00:00, jehel K 26:00 —00'00, krap
28-00—41-00, bramborů nových K 4'00—4 80, starých
K 00-00—0000, jetel. semenečervenéhoK 000—00"0n
1 Dl. jetelového semínka bílého K 00-00— 00000,
máku K 00:00—00:00, |něn. semene K 00 00—00'00, 17'
kg žitných otruh K 166)—1580, 100 kg pěeničných
otrab 15-00—16:60, | kg másla čeretvého K 2b6
aš 3:00, 1 kg másle převofeného K 000—0000.
V kg sádla veptorého K 191—700, | kg tvarob:
(26—0 36, 1 vejce K0-06—0'07, 1 kope oereleK 0090
aš 000, 1 kopa pstršele K0-00—0'00, 1!kopa kapusts
K 280—3 60, 1 kopa cibule K 0:50—00*60, ! kopa drobzé
zeleniny K1 00—0 09,1 kopa mrkve vázané K 1 63—200,
1 kopa salátu K 0'0—000, 1 kopa okurek 800—500,
zelí K 400—13'00, I bočka třešní K 2 60—3:40,
1 bl brašek K 700—760. — Na týhodní trh
v Hradci Králové dne 7. srpoa 1909 odbývaní
přivezeno bylo: 1) obilí: pěsnice — hektol., žita
41, ječmene 03, ovsa 39, prose 00, vikve 00, hra
chu 0, čočky 0, krap 0, jahel JO, jetel. semínka 9'/,,
lněného semene 000, méka 00. — 3) Zeleniny:
potršele 0 kop, oerele Okop, kapnsty 75 kop, cibule vá
sané 460 bl, okurek 96 kop, salátu 0 kop, mrkve 280 kop,
brambor 120hl, sel 130 kop, drobné zeleniny 320 kop.
— 3) Ovoce: třešní 60 beček, brašek 15 bl, švestek
00 beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů 3 kney,
podevinčat 424 kusů. kůslst 0 kusů.

Kupte si tento sple:

KareliV. jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 8 K.

Objednávky vyřídí
Biskupskáknihtiskérna v trade! Král.

Panu

Alich. Šimáčkoví,
majiteli závodu knihařského

v Hradci Králové.

K jubileu 20letého

trvání závodu blahopřeje

oddané

dělnictvo.

SOCHY, RELIGFY,
OBRAZY (xx rLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ,

ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÝ

005605 V SYCHROVĚ. 252605

-= = Palmy -= -=
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře,předsochy svatých 2p.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2—3 Palmy keřovité 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10—15 al. 3, 4—6 zl.

g sMešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za | litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

zz W HUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátů
v Želivě a pro četné důstojné farní úřady

v Čechách.

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

Oslava Husova —... . . . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu) <- - * « * * ,
Vírajakovíra .. 8,
Husité jindy a nymí . . . .44,
Moderní náboženství Masary
„kovo. < < + < + 4 8,
Česká konfesse 24,
Svobodnáškola 16,
Proti Volné myšlence. . . . 8,
Inkvisice církevní . . . . .24,

tok prof. Masaryka na církev
katolickou ... ,

Přihromadných objednávkáchznačné
slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

U
JS

Zalnžzno T. 1660.
1 Státní cemua výstavě v Beřicici.

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprámysie

[na českém severovýchodě

ZdenkaJežka
Provačí veškeré práce břbit vnífja dopo

nčoje svůjbohatě zásobený sklad

hotových pomníků leštěných

umělecké ozdoby náhrobků z;nezni
čitelné kameniny, český |výrobek.

Mramorové zařízení
provuzenářesřezníky, kavárny, cukráře,
:deskyjna nábytek,
"desky pro holeluhy (atd.

Račte dáti přednost dumácímu závodu!

NÍ ———



O počátcích poštovnictví na
Hradecku.

(Použíto spisů dra Wintra, Svátka, Solaře,
sákonníků atď.).

HradecKrálové,městodrahdyv nábožen
ském obledu po Praze v Čechách nejvýznam
nější a v politickém drahé (prvním bývala
Kotná Hora), bylo ode dávna kaltaroím stře
diskem pro velkou oblast království Českého.
Důkazem toho jest starobylé poštovní zřízení
hradecké, jehož vznik sahá do prvních let 16.
století. K několika málo poštám zřízeným roku
1526 na cestě z Prahy do Lince a Vídoě při
bylo r. 1530 nové poštovní spojení mezi Pra
bou a Vratislaví, zavedené k jednáním dipic
matickým. Za tuto novou stálou poštu, jejíž
směr bral se přes Hradec Králové, obdržel
pražský poštmistr Ambrož Taxis ku svému
složnému měsíční přídavek dvou rýnských
zlatých. Touto cestou asi došel památný list,
psanýa daný královnou Marií (vdovou po králi
Ludvíkovi) v sobotu r.1531 před drahou postní
nedělí Reminiscere, zaručající četoá privilegia
bradeckým.

Již r. 1536 činí se zmínka o prvním poš
tovním zřízenci v Hradci Králové, kde msgi
strát zavřel „pošta“ (postbota) Freandla; král
Ferdinand s hněvem píše do Hradce, by poštu
hned pustili, neboť „dokud on sedí, naše poštu
by byndrována býti mohla.“ Z toho jest vidno,
že nová dopravní instituce, vlastně její před
stavitel netěšil se velké lásce hradeckých,
právě jak tomu bylo v sousedních městech
Dvoře Králové, Jaroměři a Nymborce, neboť
poštmistr Hebnšot ze Dvora Králové vede si
stížnost do jaroměřských a nymborských, že
ani za drabé peníze nechtějí koní pošté dodá
vati, Nedivme se této nelibosti k poště, jež
byla skrz naskrz německou; zřízenci její byli
vesinča Němci, kteří nenalózali žádné obliby u
obyvatelstva českého, jež činilo poště překážky
co největší,

Hradecká psaní byla dopravována z Prahy
přes Braodýs, Lysoa a Chlumec; směr tento
pokračoval z Hradce do Jaroměře, Náchoda,
dál přes Dašníky a Kladsko do Vratislavě. Ne
této čáře poštovní dopravovali psaní poštové
(postboti) koňmo, pro něž moseli státi pohc
tově v uvedených stanicích čerství koně. Spo
jením tím dostali také bradačtí obsílku k soudu
králově na hrad Pražský r. 1547, aby se zod
povídali pro účast a spiknutí za války šmal
kaldské, jakož i list králův ze dne 94. září
1547, jímž některá privilegia bradeckých byla
obnovena.

Puštu sloužila nejprve jen k dopravě psaní
státních a úředních; teprve od r. 1571 rozší
řena byla její působnost na listy soukromé,
jež však většinou i dále dopravovali poslové
obecní, cecbové (zejména pak řezníci). Jak
hradečtí císařské pošty užívali, není zoámo,
leč zdá se, že, jako v jiných městech, spíše
se poště vyhýbali. Válka třicetiletá uvedla
v niveč pracně založenca soustavu poštovví
vůbec. Se zprávami o poštovnictví v hradec
kém kraji shledáváme se až v roce 1638, kdy
císař Ferdinand III. nařídil zoovuzřízení slez
aké pošty, pro niž ustanoveno bylo Šest poslů,
z nichž jeden měl „běžeti“ z Prahy do Nym
borka, drabý do Bydžova, třetí do Náchoda,
čtvrtý do Kladska, pátý do Frankensteinu a
šestý do Vratislavě.

Jak často a v které dny toto poštovní
spojení bylo obstaráváno, dovídáme se teprve
z řádů poštovních, jež byly r. 1698 všeobecně
zavedeny a na poštách vyvěšovány. Dle řádů
těch odcházela vratislavská pošta z Prahy vždy
ve čtvrtek v 10 a v neděli v 9 hodio ráno a
docházela do Praby v tytéž day o 9. hodině
ranní. Poštovní úřat v Hradci Králové co ta
kový aveden jest na mapě Můllerově zr. 1790,
jskož i na mapě Wielandově z roku 1726 a to
na slezské sisnici vedoucí z Prahy přes Rudu
nice, Lysou, Nymburk, Král. Městec » Hradec
Králové do Slezska; všech pošt v Čechách
bylo jen 47. :

Dle mapy Elfeowaogerovy bylo r. 1780
vjech pošt v Čechách 87, 2 nichž na kraj hra
decký připadalo 10 pošt a to v Městci Král.,
Hradci, Jaroměři, Náchodě, Trutnově, Hostin
ném, Nové Pace, Jičíně a v Milovicích (u Hc
řic). Jelikož království České dělilo se na 18
krajů a území Chebské, náleželo Hradecko ku
krajům 8 nejčetnější dopravou poštovní. Hra
deo Králové sám tvořil jit tehdy důležitou

čt stran a to ku Praze, Chradimi, Vysokéma
$to, k Milovicím a Jičínu, k Jaroměři 8 od

bočkou k Trufhova a Náchodo.
Dle Ebersova místopisu poštovního z roku

1756 obnášela doprava poštovoí z Pr by do
Hradce 18poštovních mil a byla třetinou cesty
s Praby do Vratislavě. Pošta ještě se dopra

vovala jen dvakrát týdně sem i tam; doprava
do Vratislavě obnášela 4 dny; hradečtí dostá
vali svá psaní asi v pondělí a v pátek.

(Dokončení.)

Žáložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4*/,až 4:/,*/,dlo výpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Kulturní hlídka,
Kulturní jiskry.

Víra a pověra. Jako ve spojitých nádobách:
čím více kde klesá pravá víra, tím silněji se tam
zakořeňuje pověra a naopak. Za nynější propa
gandy bezvěrecké „Volné Myšlenky“ vzrůstá ú
žasně — pověrečné hnutí spiritistické. Když Luther
to nejvíce lál „papeženským pověrám“. bujely
v Německu jeho vlastním přičiněním tak komické
pověry o ďáblu, že ani fantasie zanedbaných čer
nechů by taková poblouzení nevymyslila A ruka
v ruce 8 postupem protestantismu v Čechách krá
čely tak děsné pověry, jakým neboldovali ani naši
pobarští předkové. Veliké pověry bují právě nyní
v Paříži. Vykladačky karet mají hojoou žeň. Zdá
se však, že v Berlíně, kde tisíce a tialce děti jest
nepokřtěno, vede se takovým „prorokyním“ ještě
lip. V protestantském tem městě vydělávají bá
ječné obnosy hádačky a vykladačky karet, jichž se
tam živí přes 800. Ve čtvrtích, kde žije věřící
cbudina, tomu modernímu podvodu ge nedaří; zato
však v elegantních čtvrtích, kde jest ploo intelli
gence, je v předeloích prorokyň po celý den živo.
Roční příjem takové obratné podvodnice páčí se
ba 10000 až 50.000 marek. Vskutku hodné vy
soká daň z lidské hlouposti.

Věda a umění.

„Prodaná nevěsta“ dočkala se dne 8. t. m
pětistého představení v „Národním Divadle.“ Roli
Mařenky sehrála slavná naše umělkyně Emma
Destinnová, která má velikou zásluhu oa uplatnění
nesmrtelného díla Smetanova v New Yorku, kdež
sama též v titulní roli zpívala. Kdy konečně po
tak častých stycích pyšné a osvícené Paříže s kruhy
českými konečně věuují Francouzové „Prodané ne
věstě“ větší pozornost? Vždyt přece v Paříži
s velikým applaausem se uvádějí na scéou různé
operetky pochybné ceny, v Rakousku skládané.
Po všech úsilných pokusech přátel českého umění
Paříž posud tek málo porozuměla Smetanovu kři
šťtálovému umění! — Dne 12. května, v den 25.
výročí smrti tvůrce „Prodané nevěsty“ provedeno
bylo na Vyšehradě Mozartovo R.gniem.

Orgán Obecné jednoty Cyrillské „Cyril“
prožným vzinachem usiluje o zvelebení hudby po
svátné. K poslednímu číslu (7.) přidána velice
cenná příloha hudební: výbor preludif, fugi faget
a slavnostaí sonata pro varhany od Fr. Musila,
Krásné melodie, v duchu reformy budby chrá
mové složené, odporučujeme pilné pozoraosti všech
něm přátelům církevní hudby. Naleznou zde vyšší
umění než v moohých sbírkách z Německa nabí
zených. „Cyrill“ uveřejňuje úvahu o hlaholském
zlomku, nalezeném v knihovně král. kanonie Stra
bovské. Fragmeot ten jest vsácný tím, že jeho
liturgický trxt jest provázeu zpěvními notami;
veliká a svého druhu jediná rarita, která zaslouží
zvláštní pozornosti! Dále v 7. čísle „Cyrillu“ po
kračuje se v bistoricko-kritické úvaze o písni
„Vetalť jest této chvíle.“

Cyriilský sjesd v Plemi pořádá „Obecná
jednota Cyrillská s místními pěveckým: abory
chrámovými dne 9. a 10. září t. r. Ohlášeny isou
přednášky zvlášť zajímavé. Program pěvecký a
hudební velice vybraný. Přihlášky k účasti, na
obědy a nocleby přijímá p. N. Kubát v Plzni. Pro
kněží jsou připraveny nocleby v konventu fran
tiškánském.

Theoreticko-praktický mávod ku sdokonalení
hry houslové vydal ředitel kůru v Rychnově n. K.
Alois Provasník. Novinka ta jako stručná, bystře
sepsaná pomůcka ko každé škole houslové zaslouží
vřelého odporučení.

Neberte jména vědy nadarmo! „Volná My
šlenka“ sáhla rychle po nové, protikřestanským
opiem nasáklé hrosince. Německý professor Jensen
ve svém „Gilgameši“ snaží se svojí až příliš volnou
kritikou dokazovati, že celá bible, Starý i Nový(i!)
sákon jsou vlastně babyloaské pobádky. To je
přece náhlá pochoutka ve zmrtvělé sezóně! Jen
tedy rychle jest potřebí české čtenáře s takovým
objevem sesnámiti! Protože výzkum jest proti
křesťanský, není naprosto potřebí nad aim 00
vážněji samysliti. Čtenáři „Volné Myůleaky“ jsou

zpracování stejné tak, že nesáhoou po vážné kri
tice „Giigameše“! V Německu zatím odborný

kritikou: „Když Gilgameš vyšel tiskem, naši hi
storikové a orientalisté ani nemakli Všeobecné
odmítnutí naších učenců uvítalo Gilgameš Autor
Gilgameše staví totiž nikoli jeden křivý systém,
ale celou vazbu křivých systémů; nejsou ma známy
všeobecné vědecké zásady a plete se do věcí,
kterým naprosto nerozamí.“ — Tak! „Volná My
šlenka“ ovšem tento úsudek skutečného učence
svým čtenářům neprozradí, poněvadž by se ti pol
učitelové, studenti a sgrárníci mobli naučit opravdu
svobodně přemýšlet. A to by bylo pro propagandu
voloých myslitelů volikoa ranou. Ovšem zároveň
ten orgán, který má plná ústa „ryzí vědy', za
mlčuje soustavně, co velikého pro věda vykonal
katolický učenec dr. Musil, ačkoliv i v daleké
cizině sami protikřesťanští odborníci vzdávají na
Šema kněžskému badateli nejvyšší čest.

Cyrillské exercicie © Borohrádku konati se
budou 23. srpna 1909. Podrobnější zpráva uveřej
něna bude v budoncím čísle Obnovy. Dnes zatím
upozorňují se na sjezd ten ti, kteří sjezdu účast
niti se zamýšlejí, aby mohli učiniti včas své dis
posice. —

Vatikán dostaveníčkem učenců. Přímo úžasná
je práce, s jakou papežové zbudovali proslulou
vatikánskou knihovnu, poklad vědění; zde dovoluje
se učencům, kteří přinesou doporučení vyslance
nebo university pracovati, atudovati. Jest to jedna
z nejdůležitějších koihoven všeho světa. V ní jest
asi 30).000 tištěných děl. Rukopisů asi 32000,
mezi nimi 4000 teckých, 900 hebrejských, 1000
arabských, 500 syrských, 80 aethiopských, tolikéž
tureckých, ano i čloských, atd.

Sjezd přátel církevní hudby v Chotěboři
ve dnech 9. a 10. srpna.

Slastné okamžiky zažili jsme v pohorakém
městě Chotěboři, které vydalo jakei bilanci své
pěvecké zdatnosti a vyspělosti. Sjezd zahájena
v pondělí budebním večírkem v „Panském domé“,
který se stal dostaveníčkem elity chotěbořekéi
venkovekéó. Dostavili ge: uroz. p. brabé Dobřenský
2 Dobřenic s rodinou, p. říšský poslanec P. M.
Záruba, c. k. okr. hejtman Vichr, c. k. okr. in
spektor Zeman, zemaký posl. Adam, c. k. vrchní
berní správce Houba, členové městské rady, ře
ditel měšťan. škol Kostka, 35 kněží z blízka i
z dáli, 40 ředitelů kůrů, starosta židovské obce
se svými souvěrci, něk lík pokrokářů; zkrátka
byly zastoupeny veškery vratvy obecenstva. Pra
storný sál byl do posledního místa naplněn.

Přítomné vzleínou řečí uvítal místoí farář
vdp. Vino. Lašťovička, raduje se z tak velikého
účastenství. Po té promluvil předseda diec. jed
noty vadp. dr. Jos. Mrětík, arciděkan a vikář
z Chrudimě, který již 23 sjezdů konal po různých
městech královébradecké diecése. Vyložil v obsažné
své řečí účel cyrillských jednot a poukázal na
výtečně dirigovaný časopis: Cyrill. Oběma pánům
dostalo se hlačného potlesku.

Program večírku byl pečlivěsestaven; každé
číslo bylo vděčným posluchačstvem aklamováno.
Of-nbachův „Orfeus v podsvětí“ byl precianě a ú
chvatně přednesen. Rovnéž tak operetní scéna pro
ženské hlasy, „Pensionát“ vypraven skvostně. Jed
notná róla zazpívána bezvadně. I Nedbalův:
„Hloupý Honza“ těšil se všeobecné pozoraosti.
SL Kryšpíoova z Poděbrad zapěním Fibichovou:
„Holubičkou z duba“ a Pickovými „Maraýimi ná
mluvami“ dokázala, že jest výtečnou sopranistkou,
která i nejtěžší překážky překonává. Její výška a
čistota blasu byla předmětem velikého obdivu.
Doprovod obstaral chvalně zoámý virtuos na klavír
p. H fao z Poděbrad. Palmu večera odnesl si
dp. Josef Zelinka, katecheta z Poděbrad, který
svým iabodným, jasným tenorem elektrigoval
všechoy posluchače, takže frenetickým potleskem
byl přinucen přidati 6 skladeb. Bouře potlesku
zabnrácela dvoranou — P. Zelinka stal se mi
láčkemvšechI

Rovněž i pí. Hoffmanová « Poděbrad jeko
výborná altistka získala si sympatií všech. Pan

špar, ředitel basiliky sv. Václava na Smíchově,
svým precisným výkonem na flótau představil so
co uistr prvního řádo.

Zdařilý tento večírek zakončen „Daliborem“,
fantasií pro salonní orkestr.

Neradi loučili jsme se s místem, kde nám
poskytnut požitek eminentné umělecký. V úterý
ráno o '/„ 9. bod. sloužil vadp. Dr. Mrátík slavnou
měj av. sa assistence důst. p. faráře z Javoraice
Frant. Kubánka, rodáka chotěbořského, důst p.
P. Jos. Rosslera, kaplana z Vel. Ouříma a důst.
p. Alex. Novotného, kaplana s Chradimě. Na kůru

vsácnými hosty „missa jubilaci solemnis“od skla

datele Říhovakého s Ohrudimě.Věecky spduvásel pa paeumatických varhanách p. Ant.
ředitel kůra z Kutné Hory, ns nějš může b
Kotná Hore věta -právem byšnos. Jeho
překvapovala, Duch náš salétal k nebeským vý



ščinám,když tento mladičký virtaos zahrál Guil
mantovo slavnostní praeludium ze sonsty čís. 6.
opus 80 c moll. Děkujeme p. řediteli Ledvinovi
zajehoúchyalnýpřednaaa téšímege,žebademe
míti brzy zase příležitost naslouchati jeho pre
cisní hře.

« Místní p. ředitel kůru Hoffmann, který všecky
-zpěvy dirigoval, dokázal, jak veliký talent se
"v něm skrývá.

O 10. hodině konány odborné předoášky pp.
ředitelů kůrů: Karla Ungra £ Něm. Brodu: O pů
sobení ředitele kůru v kostele a ve veřejnosti,
p. Heřmana z Vyšehradu a p. Kašpara ze Smíchova:
O vatikánském chorálu s prakt. okázkami a jebo
cvičení. Referáty byly velice obšírné a důkladně
propracované, takže teprve o '/,2. bod. odp. byly
skončeny za přítomnosti 72 nadšených poslncbačův.
Po té byl apolečný oběd v botelu „Firkušný“,
jehož se aúčastniln 64 hostí. Vřelé přípitky pro
nesli: vadp. Dr. Mrštík a místní ředitel kůru p.
Hoffmann, který všem účastníkům poděkoval. Po
obědě konána společná vycházka do malebného
údolí Doubravky za vedení vdp. faráře Laštovičky
a p. boteliera Firkušného. O '/,7. bod. več unášel
nás železný oř do našich domovů. Vděčně vspo
míoáme na Chotěboř a voláme: Zaplať Bůb a na
shledanou|

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT

HRADEC KRÁLOVÉ,
STAVÍ

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,

DL

Hospodářská hlídka.
Stav řepy dle nynějších zpráv Ústředního

spolku pro průmysl cukerní je letos průměrně o
třetinu menší než loni Průměrná vába je lets
v Rakonsko-Uhersku 164 gramů, kdežto loni byla
222 gramů, je tedy letos o 58 gramů menší. V Ně
mecku jest o 50 gramů meoší, ve Francii o 63
gramů menší; cukrový obsah je o 1—2 procenta
oižší než loni. Pokles výnosu řepy vysvětluje se
letošním počasím, pro vývoj řepy velmi nepřízni
vým.

Doba sklizně velký má vliv na jakost
pícnin. Sečeme-li příliš záhy, je pícnina vodoatá,
zdloubavě zasychá, málo aklidíme. Sečeme-li pozdě,
získáme více píce, ale méně živné. Sklidíme tvrdou
dřevinu, jež málo živin Snadno rozpustných ob
sabuje a půda se bez užitku vysiluje. Je tedy
důležito, aby každá pícnina sklidila ee včas, t. j.
v době, kdy obsahuje nejvíce živin, dá poměrně
mnobo a dobrého sena a snadno se suší. Doporu
čuje se tedy kosit jetel, když pole zčervená, jetel
rozkvetl. Vojtěšku třeba kositi, jakmile první květy
se rozvinou. Ligrus kosme, když květy v polovici
klasu plně se otevřely. Směsky a zelená píce kosí
se, jakmile vývoj tak postoupil, že pokosy uspo
kojují, byť snad ještě plně nerozkvetly pícniny vy
seté. Kde se nečeká druhá žeň, tam pole hned po
sklizni plýtce pobráme, aby půda nevyschla a ne
zatyrdla.

Ušetříme krmiva nejdrařsího a nej
lepšíbo měrou netušenou, když nekrmíme dobytek
jetelinou nepřipravenou, nýbrž jetolinu s pole sve
senou na sečkovici dáme pořezati na hrubou ře
zanku, smícháme ji s řezankou slamovou a tím se
dobytek krmí. Čím mladší jetel, tím více řezanky
slamové Be přimíchá, čím starší jetel a tvrdší, tím
meoší dávka slámy se přidává, neboť po odkvětu
jetel strácí posvolaa živiny, svlášté bílkoviny.

Kdezpozorujete mely, pověstena břebík
pějakou láhev se širokým hrdlem a do láhve na
lejeme terpoztým. Výpary terpentýnu szapudí moly
i můry je zplosující v krátké době.

Čer+l v sýru rozmnožujísoblarněza do
parných měrou velikou. Nejlepší prostředek protiv

nim jest třezalka, kterom vrstevnavě mezi sýr na
klademe. Červi v sýru takovém če nikdy neukášou

Žihavky jsou adravou pící pro vepřovýdo
bytek. Rozsakají se na drabno, posypají se šrotem,
jímž se má krmit, s spaří se horkou vodou. Ko
přivy mají dobrou chuť kořemnow a podobají 8e
špenátu. Jsou pící na bílkoviny bohatou.

Cibale proti vrabecům. Jednoduchým,
ale výtečným prostředkem proti škodám spůsobe
ným vrabci pa ovoci, zejména na třešních, jest
cibule. Tato ae jednoduše v prostředku na dvě pe
lovice rozřízne a takto rozkrojené části upevní80
sem tam na strom Proti zápachu cibulí spůsobe
nému mají ptáci takový odpor, že se stromu tomu
úplně vyhýbají.

Niumečnice jako léčivá bylina. Zkvětů
zpracují včely množství dobrého medu a vosku,
2e semen dobývá 8e olej, který jest drahý a ble
daný, neboť bo používá malíř a mydlář. Monka ze
semen jest záživnější než ostatní. Z lodyh získati
lze vláken lesku hedvábí.

Máta pepraá, jinak zvanábalšám,máta
pepřová nebo koření větrové. Jest to bylina vy
trvalá, roste místy v příkopecha na březích; pě
stuje se v zabradáct, kde anadno zdivočuje. Vy
žaduje výslunné polohy a skypřené půdy. Nejlépe
se množí dělením starších trsů. Záby z jara vy
sazují Se sazenice na vzdálenost 10 cm, načež se
pilně okopává a pleje. Koncem června žne se po
prvé, na podzim podruhé; nať suší se ve stínu a
uschovává se v plechových krabicích. Upotřebení
jest různé: Nejčastěji užívá se odvaru nebo ná
Jevu (200 g na 2 -3 špetky listů) ráno a večer
po koflíku. Podporuje trávení, zapuzujs nadýmání
a dávení, odstraňuje Špatnou chuť a zápach z úst.
Thé 8 octem požíván“ po kávových lžičkách staví
chrlepí krve; tbé mátové so šalvějí a pelyňkem
pomáhá od lišeje. Mátová či větrová voda, již v Jé
kárnách připravují, po lžicích užívána pomáhá při
slabém trávení, větrech, rbeumatické borečce;
také se jí upotřebuje ke koupelím a obkladům.
Oleje mátového užívá se po 1—2 kapkách; lihu
mátového po 10—15 kapkách na cukr a 3—4krát
denně v podobných případech. Ku povzbuzení
chuti při slabém žaladku větrech a lehčích 74
chvatech křečí dobře poslouží pokroutky mátové
čili větrové, připravované z cukra a silice mátové.
Čerstvé listí mátové přiložené na čel: tiší bolení
blavy. K témuž účelu připravuje ge ze silice (oleje)
mátové menthol, kterýmž nebo jehož lihovým roz
tokem natíráme čelo a apánky při migréně.

Nejiernější a nejvirasnétší

© dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,

dě
v Hradci Králové.

Žádejte cemmiky.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Český

slovník bohovědný, seš. 3, právě vyšel; obsahuje
str. 97—144, celkem 96 sloupců. od hesla Adora
torů kněží spolek aš Agapy. Sešitu je připojena
dvoustránková Církevní mapa Afriky jsko příloha;
je provedena ve čtyřech barvách ve vlastním zá
vodě (V. Kotrba) a avědčí o tom, že v kartografii
netřeba se obraceti do cižiny, když doma tak do
konalých map poříditi si můžeme. Z textových
ilustrací ovádíme: Aelst, Čaloun tkaný „Zázračný
rybolov“ dle kartonu Rafielova, Aeneas Silvius
(papež Pius II. podobizna). Faksimile jedné stránky
Konáčova překladu Kroniky Aeneaše Silvia (počá
tek o Rokycanovi s dřevořezbou, představující Ro
kycanu, sloužícího mši a podávání pod obojí). B.
Pinturicebio: Papež Pius V. (Aeneaš Silviu8) v An
koně r. 1464. Fakeimile drobnomalby z modlitební
koihy biskupa Aetbiwalda. Nábrobek arcibiskupa
Afrea v chrámu Notre Dame v Paříži. Na 10 ceš.
předplácí se K 14 i s poštovní zásilkou. — Rádce
duchovní. Časopis kněžatva Českoalovanského. Řídí
F. Vaněček. Roč. 16., čís. 8. a 9. — Rajská Za
brádka. Časopis pro křesťanskou mládež. Řídí V,
Špaček. Roč. 18., seš. 9. Roč. předpl. 160 K. —
J. B. Šťastný: Domovníkův syn. Třešně, Povídky.
Laciné obrázkové knihovny mládeže roč. I., sešit
3. Za 20 hal.

Z nakladatelství Unie v Praze. Raisovy
spisy III.: Paničkou. II. vydání, seš. 19.—25. Díl
IV.: Rodiče a děti. Seš. 25.—27. po 32 hal. Hai
sovy spisy jsou každému zvlášť odporučitelné. —

Šimáčka sebrané spisy. DÍL 13.: Uřezaček.

oprázek z opuštěného světa. Seš. 107.—109. po82 hal.

Nákladem J. Otty v Praze. České knihovny
zábavy a poučení sv. 26.: S. Newcombova Aatro
nomie pro každého. Přeložil dr. B Mašek. Seš.
5. a 6. po 24 hal, — Frt. Heritesa sebrané spisy
IV.: Maloměstské povídky II. Seš. 4. a 5. po 30
bal. — Slawieche Roman-Bibliotyek. Ukrainische
Ervůbler. Přeložil W. Horoschowski. Seš. 2.—4.
po 32 hal.

Časopis katol. duchovenstva. S přílohou

Řídé dr. Fr. Kryštůfek, dr. J. Tumpasa. a dn. A
Podlaha. Ročník 60., seš. 6. Nákladem koíž. aro:
knihtiskárny « Praze IV. Roč. předplatné 9- K.

Museum, časopis bohoslovců, českoslovan
ských. Pořadatel F. Kunka, nákladem „Ráže Su
šilovy.“Roě.43., čís.4.a 6. Administracev Brně.

Jubilejní pout Moravanůde Říma roku
1908. Sestavil L. Kolísek, farář v Předklášteří,

Cena 1-26 K.
Jako příloha k Růži Eardské čís. 1.

Katolický učitel. Orgán Katol. spolku čes.
učitelů na Moravě. Ro'ník I., čís. 6 a 7 Boění
předpi. 120 K zasílá ne administraci do Krčmaně
u Olomouce. Vychází desetkrát za rok.

Věstník Jednoty katol. duchovních
diecéze brněnské. Ročník IL, čís. 3 a 3 Řídí L.
Zavadil, farář v Křižanově. Předplácí se ročně4 K,

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořadá F.
V. Vaněk. Ročník VII, čís. 9. a 10. Vychází 10
Čísel do roka nákladem R. Roppa v Pelhřimově
za 660 K.

Vývoj tederalismu v Rakousku od r.
1848. Náklademrevue „Naše Slovensko“, ve pro
spěch Českoslovanské jednoty. Cena 1 K.

Slovanský svět. Zeměpisnýa statistický
obraz současného Slovanstva. Napsal professor L.
Niederle. Seš. 1. Za 48 bal. Nákladem J. Laich=
tera na Král. Vinohradech.

Lidové a levné byty, zákonné předpisy,
úlevy a výhody ve příčině zřizování lidových a
rodioných domků. Se 4 obrázky. Napsal Ed. Srb.
Vyšlo nákladem B Melichara v Hradci Král. jako
IX. sv. Melicharovy bibliotéky.

Velegradskij Věstník. Žurosl dlja ras
prostranenija stremlenija k sotdineviju cerkvej.
Vycbází čtyřikrát v roce za roč předpl. 1:60 K.
Redakce i administrace v Praze II -200

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčníklidový.
Řídí A. Rejzek T. J. Roč. V., čís. 4. R dakce
a administrace na Sv. Hostýně na Mor. Roční
předpl. 1 K.

Národní Hospodář. Věnovaný zemědělství,
národ. hospodářetví,hospodář. průmyslu družstev
nictví atd. Vydává a řídí P. V. Kredba Roč III,
čís. 8 Vychází 20. každého měsíce. Redakce a
administrace v Žižkově. Roč. předpl. 10 K.

Ve službách zrálovny: VěstníkMariánských družin českých, Roč. II., čís 2. a 3 Řídí
T.varyšstvo Ješíšovo v Praze, nakladem Mari
ánské družiny. Vychází čtyřikrát do roka za
předplatné 1-60 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný
zájmům křesť. charity, zvláště opuštěným dětem.
Řídí A. Hoffman. Administrace na Král. Vino

Hrdinky. Napsal J. Ježek. Hlasů katol.
spolku tiskového roč. 40., čís. 1. Cena 80 bal.
Nákladem© Cyrillomethodějského© kuihkupectví
v Praze.

Rukojeť dějin Všeobecných. Sepsal dr.J. Prášek. Seš. 13.—15. po bal. Nákladem
J. L. Kobra v Praze.

Máj. Týdenník. Se sudými čísly vydávají se
zároveň čtrnáctidenní sešity. Předpl. na čtvrt roku
280 K. Roč. VII., seš. 45. Vydává Nakladatelské
družstvo Máje v Praze.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!
= -=

z:Machar :
a křesťanství.

Pod tímto titulem vyšla brošura jako
7. číslo „Čas. Úvah“. Knížka ta stračně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, pásiloickým pobanatvím římským a
mezi obrodem, jský přivodilo křesťanství.
Ku konci úvaby Čteme zajímavé do
klady o literární poctivosti, spášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura hodí se právě nyní k hro
madnéma šíření, aby ee nejširší vretvy
lidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářeká výprava proti dukázaným pravdám.
Cena 32 stránkové brožury pouze 8 hal.
Při bromadných objednávkách větší slovy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Čas. Úvakh“
v Hradci Králové.



Doporučujeme

takbilý jako prádlo,jemuž

při k do vářkyvy

sBAPODTssvůní fialkovou.od firmy
JOSEFJELÍTEKnypLák
V HRADC ALOVE

663X

ž Jan Horák,?
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou ?
zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských,
tná uzmání zvláště z kruhů vele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s'uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učíáte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

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

(enotony
fonografi,

desky a válce
nejsolidnějí koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Bradec Králové.
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Jen umělecky pracované

SOCHY*;i ostatní
zařízení chrámové

levně provádí ———

absolvent c. k. odborné ikoly sochař. a řezbář.

BORONILBEK Y HOŘE KUTNÁ,

n
Ledničky

patentní, s nedostišnou Isolací a
výtečnou ventilací,

franko najkaždou stanici za K BO-—
dodává

(c. k. dvorní továrna nábytku

KV. Skuherský, Hradec Králové,
upci na všech místech hledáni.

OXXX

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dleOrd.listu č. 8., str. 33

wbiskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového náčimí ve výrobnách nejetaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

1CIOOOOCX XX)OOOOOOCX

C. k. místodržitelstvím konosssovaná.

Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

XKXXXX

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

váren atd.

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

zahraniční,

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

» Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

KIOOOOOOOCX

strany katolického
lidu v Čechách
89 o 2 listech dostati lze za bh

wBiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

. rr ro SMICH

Veledůstojnému
duchovenstvu a

úřadům+ovolujesidope-.
račiti veškeré kostelní nádoby a;
náčin a to: monstrance, kalichy,;
cibáře, nádobky, naténky, paciikély,
svícny, lampy, kaúitelnice,kropeaky |
atd. své olasiní , přede i
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závrunosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdes rudní.OC nj

protony, tabatěrky, jídelní náčiníze stříbra pravého |
i častého vždy ma akladé.

Steré zlato, stříbro a drahokamy kupuje sa nejvyšší ceny

JANUSTANĚK,
pasiř a cisoleur

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.|

O00000000000000000000000

Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu I*. Marie.

Taristické košile a půlvesty. —

Prádlo —Deštníky. — Šaěrovačky,

Přípravy pro švadleny a krejčí.

líměžské kolárky a náprsemky.
200000000000700000000 2000000000000000-0009000000000000000000000000o o

C. k. místodrž. koncessovaná

Informační Kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchedních
i šivnostoíků, jakož i veškeré zprávy soukromé

UW"provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

Šeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradci Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

za 449o až 5%.=
úrok a to dle výpovědi.

pap“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti

V
o)

pi

EASA) 9

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
' náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nalo
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě aměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnohopochralnýchuznánípo rucea brozzová
státní medailie s výstavy v Pardabicich.
ORP*>Závod založen r. 1898. Ze. |
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Založeno r. 1860

Vyznamenán státní medailii.

„ Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje te

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

k shotovení veškerých ke=
stelních nádob -zestříbra,

bronzu a jiných kovů,odnějjednoduššího do nejskvostnéj
žího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vie přesné, čistě a důkladně

uhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš umožněno
mi dodati veledůstojnéma du
chovenstvu práci trvalou 4
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky json Jeho
Biskupskou Milesti reride
vány,

Mešní nádoby jem v ohni
uzlatím za ceny vélice levné.

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

Vše zasíli - jen posvěcené
Vzorky, r. spočty, nákresy i

hotové zbožína ukázku 0
“ se zašlou.

Cnudším kostelum možno splácet bez přirážek.
PRE“ Sta odpořučenía čestných uznání po race. “ili

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
Adůvámuzávodu domácímu.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné vedení

odznaků spolkových aid.pro„DOM
| Koberce| JAN. Záclony

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

| Haveloky. — Pláště do deště.i Přikrývky
flanelové, se srsti velbloudí.

Pokrývky
Da stoly a lůžua.

Župany v každé voli (sti.

Železný nábytek
Zbytky koberců

sa značné nejíovnějt aanižená<nan:.

——.
Továrna na cottagová amerieká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrák spol.
w Hradci Králové.

Budapešt,VIII.kerJózsel
kórát 15 s. — Praba,
Ferdinandova tř. 45. —

Vídeň VII., Mariahilferste.
86.

ODIZZZINUITIMUTITNZIKTIMIMIIUCZEKTICUJEIIACZIICHI

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
i (protokolovaná úrma) i

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E (bratr P, J. Neškudiy, faráře ro Týpraohtisloh)

je P. 1. veladůstojn. duchovenstva |;

iSO ráj vavělěnnýa často vytnamenaný i
i výrobní závod i
jvšech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.

senapožádánífrankozašlou.K U

KŘÁŘÁŘÁŘÁŘÍÁRÍÁÍ

Litanii
knejsv. Ordci Páně

©notami
nabízíme (místo dosavadní cemy sa 100
kusů 3 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Žásvětná MOdlithA Pxxs100 kastPáně 100 kusů
za 80 bh(místo za K 120)

Biskupská knihfiskárna
w Hrado: Králové.

JÁRA
První český katolický závod ve Vídní.

o

František kuber
n Dílnakuvyšívání

a zhotovení ku

stelních rouch,
„korouhví (balda
„ chýnů), nebes a
-*polkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vovénádoby, kfížeatd.
10 »Videm,
VII o., Kaiser

strasne 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Ku všem příležitostem

praktické dárky
7770 78 velicelevnécenynabízí G

Tv Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
aoudnÍ ztulec a odhadce

—

Aa dan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
od

—umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. zvnové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje 60
ku dodání okemchvá

jchod nejjednoduěšíhoaš kbohatémufi

Právě vyšel obsažný spls

„Úkoly sooiální
politiky"

z péra redaktora C. U., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěto. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálo.

„ Čena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Uvah“, přímo objednávající u administrace,
10, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Alelier sochařsko-řezbářské
OK s3 pro práce kostelní ::

J. NUNIAKA V HRADCI KRAL.,
Z SLEZ. PŘEDMĚSTÍ,

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

rámů ud. atd.

Re

| Opravuje a obnovuje staré
| kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jakovýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
KS jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

W“ — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zistaíka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obslaha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Legitimace nu
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati ze levně08 u

v Biskapské knihtiskárně v Hradci Králové,

Kupie ui náč katolický organisnění
kopesní kalendář

Křesťan. Organisátor
na r. 1010. Pírců mlá
Každý kato- od dr.
lík má jej etiny a VL.
míti. Vazba Hornofa. - 

celopiátěná - Cena velice
vkusná. - - mírná. - - 

ulce, vdp. dr.
Šapkyatd.

V organisačních prácech ne atelný. Obraz
sv. Otce Pla X. za b, na kartoně 80 h,
objednatelům kalendáře pouze 10 h, na kart. 40h.
1ex. poštou i s obrazem1K, jež možnosaslati
veznámkách.Méněnežtucetpo 80h bezporta.
Odjednácby přijímá J. Polák, Hrodsc Králová

* Adel - , aneb . k Asiské: ,



Přidýlalní na čtvrt rohu a k sok |
> ma půl rohu CA — Ah

Katolíci, vzhůru do Hradce Králové!
Na všech stranách vzplanul proti katol

ctvu fanatický boj, když naši protivníci seznali,
že nedáme si nadáze drzých kopanců libiti a
že statečně dovedeme ojrážeti lži, šířené proti
pravdě Kristově. Odpůrci naši jako sopky po
čali proti nám chrliti lávu vzteku, když se
přesvědčili k svému údivu, jak obrovské pluky
posud se řadí pod prapor Svatováclavský.

Zděsili ee Moabité obrovských řad našich
t.lik, že začali bráti útočiště k zákeřným pod
skokům, k pomlovám bezectným a k surové
mo násilí.

Začali balamotit lid, že náboženství kře
stanské u nás není ohroženo. Neřekli však, jak
velice jest ohrožena svoboda těch, kteří víru
Kristovu vyznávají. Ti, kteří zřízení německo
židovské rabínské školy v Praze nechali na
pokoji, přímo běsnili proti založení českého
dívčího gymnasia katolického. Ti, kteří dovo
lují i nezralým jinochům na schůzích zlehčo
vati starší uvědomělé muže pro jejich konger
vativní přesvědčení, prohlásili, že nemají rodiče
práva vštěpovati dětem od mládí přesvědčení
náboženské. Lidé, kteří tleskali židovskc-ru
ským zákeřným vrahům, odvažovali se říkati,
že bojem proti kutolictvo přinášejí svoboda.
Proti katolickým průvodům fanatikové mečeli,
do očí katolíkům plivali, docela zakarovali
katolickým kněžím v katolickém kostele kázati,
na schůzích nám Činili násilí, zakazovali kně
žím veřejnou práci; tleskali, když ve Francii
katolické duchovenstvo bylo oloupeno, kdyš
jeptišky z vlastních lidumilných domů byly
vybnány. A přitom nepřestávali farizejsky lháti,
jak prý církev jest násilnickáa jak nesousv0
bodu i lidem věřícím.

„Český Učitel“, officielní orgán učitelstva
pokrokářského, napsal 30. prosince r. 1908:
NOdpadniž censura slova mluveného i tištěného,
aby voloě mohlo se mlaviti proti bohům a
Boho.“ Básník Machar napsal proti svým ka
tolickým odpůrcům: „Tito lidé musí býti po

stavení mimo všechny zákony jako škodná

FEUILLETON
Bodrý strážce.

Nebylo snad na světě lidumilnějšího policajta
nad starého Vořecha v městečku Květnově, Spa
třil-li staršího vandrovoího na náměstí, ani se ho
na knížku nezeptel. Leda někdy zastavil takového
dlouholetého běhouna, živícího se výhradně maší
rováním, někde za městem, nebo při vstupu do
ulice. Problédl knížku a jako pravý přítel lidu dal
dobrou radu: »Svejdo, stará vojno, nechoďte dál
do města, jděte radši kolem bumen. Na náměstí
stojí mladší policajt a ten by vás tak snadno ne
pustil. Vždyť máte knížku prošlou.« Přes to při
důležitějším úředním úkonu uměl se postaviti do
tak přísoé a důstojné pózy, jako by byl nejmíň
presidentem krajského soudu. Zadrnčely paličky
na velikém, zchátralém bubnu. Vořech s učenou
tváří otevřel pomalu dekret radničních otců a četl
hlssem povýšeným, jako královský vyslenec při
šedší do vzbouřeného davu: »Vědomost se dává
od slavné městské rady, že . . .« Při posledních
brozebných slovech »kdo by se proti tomuto vý
nosu provinil...< zvýšil ještě svůj hlas okvartu,
až šel mráz po těle. Jakmile však zastrčil paličky,
aby se soural sbubnem dále, již to byl zase starý,
dobrácký Vořech.

»Co jste to bubnoval, pane Vořechuře tézaly
se tetky, které vyběhly ze dveří pozdě.

jste si zvolili dobráckou radu. Kde pak ti páni
rozumějí bídě chudého člověkal A kdyby se ti
bldpáci aspoň napředzeptali člověkezkušenějšího|
Teď jsem musil vybubnovat, že do žní nesmí
nikdo kozy vegku oa mezích pást. Co si počnou
chudáci, o tom ti rozumbradové na radnici nepře
mýšlejí. No — U tomu dali! Darmo mluvit.« A
zese po chvilce nesl se po ulici přísný úřední hlas:
oVědomost se dává od slavné městské redy . ..«
Hrozba pokutou znovu pronesena hlasem mocným,
vysokým, šířícím postracb. Po dotvrzení slov

zvěř a koma přijdou do rány, masí je abodit
ve jméno lidskosti, poznovu ve jménu Krista
sarzého. A ve jménu češství, žije-li jen atom
lidského cita v něm.“ Takové a podobné výzvy
tištěny v době, kdy už stejně jmé:o Kristovo
bylo otevřeně tapeno, kdy prováděno proti ka
tolictva rabiátství. Jak by se tadíž teprve pro
tivníci naši k nám zacbovali, kdybychom jim
byli vydání na milost i nemilost, kdybychom
měli přijímati svobodu z rukou jejich ? Natno
jest se rázně postaviti proti těm, kteří vší
silou se namáhají, aby byly odstranény zákony,
které zaručojí katolictva ochrana.

Viz, katolíko, jaká zloba žene protikuto
lické fanatiky proti tábora nušema! Lidé, kteří
pro různost názorů při schůzích do sebe sekají,
hlavy si krvaví, bned se sdraží dohromady
jako přátelé, jedná-li se o to, zasaditi kato
lictvu rána společným útckem. Nevolají ta
kové zjevy po uvědomělé a soustavné sebeo
braně katolíků? Při úporném protikatolickém
boji jen takový katolík může býti proti obraně
pevně sorganisavané, který uenžívá svého
zraku a sluchu, který nechce pozorovati, jak
požár protikatolické vášně na všech stranách
hoří.

Ale mají se snad báti takového bezohled
ného boje katolíci, kteří jsoa ochotni v orga
pisovaném šika proti sokům vystoapiti? Nikdy
nel Vždyť jest nás počet tak veliký! Tak o
brovské množství by mělo prchnouti jako bez
radcé ovce před vlkem? Vědyť právě ze stra
chu před velikými četami katolictva a před
jeho avědomělou prací záchrannou provádějí
nepřátelé tak zlobcý, skoro nepříčetný zápas.
Kdekoli se vážně pracovalo, tam organisace
čile vzrůstala. Mají se davy tak obrovské u
leknouti zlobných pohledů nepřátel? Nás nadto
sílí myšlenka na pomoc Boží, v kterou naši
sokové doufati nemohou a nechtějí. Katolík
v plné důvěře bode volati se žalmiston Páně:
„Hospodin osvicení mé a spasení mé; kohož se
budu báti? Hospodin ochránce života mého;
kobož se bodu strachovati? Byť se postavili
proti moě vojenští stanové, nebudef se báti—————————-
jedním úderem do staré teletiny následovala zase
demokratická kritika radničního dekretu.

Ješté bylo štěstí, že květnovské obyvatelstvo
celkem vynikalo podobnou bodrostí jako Vořecb.
Městečko bylo zapadlé, daleko od dráhy vzdálené,
nezkažené moderním hamižným zápasem; život tam
byl vpravdě sousedský. Málokdo prozradil otcům
města, jskými si je přeje Vořech mít. A když sc
přece starosta dověděl něco o lidumilné výmluv
nosti Vořechově, obyčejně mávl rukou: »Co s tím
sterým chudákem počít? Něco přece ještě zastane;
boní kluky ze štěpů, přetáhne někdy rákoskou
Vincu Dloubalova, když po napití tancuje příliš
divoce čardáš na náměstí, šupáka odvede vždycky
v pořádku, na cikány dává pozor dobrý. Jen bo
nechejte, ať se vymluvíl Zle to stejně nemyslí.«
A bývalo by jistě veliké pozdvižení proti starostovi,
kdyby byl Vořecha přísně potrestal.

Když policajt vkročil do dveří chalupnice
Klánové, bned ho upracovanéá žena vítala: Při
jde-li policejt do chalupy, bned se má vyprovodit
venl«

»Ba — a zavřít za ním dvéře, nejlíp na
klíč, aby se už nevrátil. To víte, že málokomu
potěšení přináším, Tady mám nějaké lejstro, pře
čtěte si to; prý jste něco nedoplatila. Nějak to
spočítejte a tady se mi podepište. Já bych šel
s takovými příjemnostmi nejradši k bohatým.
Zkusil jsem na vojně, zkouším teď taky, trampo
tám dobře rozumím.«

Jednou však bylo dobroty Vořechovy velice
zneužito. Mladší policajt šel kamsi daleko s po
silkou; bezpečnost a dobrý řád Kvétnova spočí
valy teď výhradně na bedrech Vořechových. Obje
vila se v městečku mladá, heská dívka v průvodě
starší ženy — s kytarou v roce. Na očích měla
černé brýle. Dojemným blasem zpívala po domech
i chalopách: »Jaký bol mi srdce vvívá, hdyš vodne
mladý, krásný květ.. .«

»>Cbudioke — k mladičká a už le
litovalibedří květnovětí a omládi bujné ry.
Někdosi souspábyzapánímly: -Pin Běh sečchrá

Imserty te počítají ievmě. |Obmovavychází v pátek v poledne. Ročník XV.

srdce mé. Očekávejž Hospodina, zmažile čiň:
a posilni su srdce tvé, a očekávej Hospodinal“
A protož race k díla dalšímu!

Leč k práci mosí přistoapiti nadšené pc
vzbuzení, jest potřebí posíliti daše mdlé, jest
dobře nerozhodným ukázati zřejíně, jak veliké
šiky staví se na obranu svatých ideálů. A za
jisté takové posily a povzbazení dostane se
našincům na velkolepém sjesdu královéhradeckém
ve dnech28.—31. srpna.

Nechť každý věrný katolík český spěchá
do Hradce Král. popatřit, jak ruka k ruce
vinou tisíce a tisíce nadšených vyznavačů víry
Kristovy, jak veliké davy všech stavů vyzná
vají horlivě náboženské přesvědčení sv. Václava,
sv. Cyrilla a Methoda, Otce vlasti, Arnošta
z Pardubic, Tomáše Štítného a všech jiných
katolických zvelebitelů našeho království! Sjezd
bude avlášť významnou událostí v dějinách
českého katolictva vůbec. Nepřinese toliko po
vzbuzení, ale i mnoho poučení; učiní nový ve
liký krok v pevném sečlánkování organisace
naší. Promluví oa něm od srdce k srdci řečníci
slovataí, v odborných schůzích vykonají 86
praktické porady k dalšíma rozmachu, k další
soustavnější ještě práci na základě křesťanském.

Protož vzhůru oa ejezd! Jestliže různé
krajinské sjezdy v diecési naší vykazovaly tak
velkolepou účast, nechť sjezd pořádaný pro
všecky české katolíky jest zářivou koranon a
úspěšnou výslednicí sjezdů těch. Jestliže na
náš sjezd zavítají stejně smýšlející krajané
z daleké ciziny, nechť 3tím větší ochotou pc
spiší do Hradce ti, kteří sem mají daleko blíže!
Nechť ti nadšenci, kteří již velký počet účast
níků přihlásili, seznují, že na jiných místech
jest zápal pro sjezd rovněž veliký! Dojemně
na nás působí předběžná zpráva, že z venkov
ské kollatary černilovské přijde na 2000 účast
níků. Jestliže tedy jediná koliatara v počtu tak
hojbém chce nadšeně manifestovati své pře
svědčení, zajisté že v kollaturách jiných nalezae
bojně následovníků.

Vzhůru na sjezd! Kdo jen trocho můžeš,
přijď se poučit a potěšit v krubu apřímných—————————-
niti naše děti, aby jednou do takového neštěstí
nepřišlyla

A cbvějný, elegický hlas rozplakával sou
citné ženy dál a dále. Kde dali holce víc, tem při
dala ještě truchlivou písničku o jednom nešťast
ném myslivci. A kde byla dlaň nad všecko oče
kávání štědrá, tam ješté slepá zazpívala o nešťast
ném sirotečkovi, který v zimě na brobě své matky
zmrzl, sněhem byl zasypán, až jenom ručka ne
božáčkcva ze sněhového pokrovu vyčaívala. »Ta
ková to dovede zazpívat scitem, když sama chu
dák . . „« ozývaly se hlesy. V tichém jindy měs
tečku nastal přímo veliký rozruch. Roznášely se
zprávy seosační. Jedna pověst tvrdila, tohle že jí
udělal milenec, když jej dívka odmítla; nalil jí
ničema do obličeje vitriolu. Ona mu to věsk
z lásky křesťanské odpustila. Ani ho nežalovala.
Drubá pověst hlásala, že tu slepotu má ubohá už
od narození. Jinde zase výmluvný jazyk tvrdil,
že ta holka pochází ze šlechtického rodu. Takovou
slepou ziskuchtiví příbuzní o všecko připravili a
naposledy ji vystrčili, jelikož si mysleli, že slepá
hraběnka nebo princezna by jim nedělala čest.
Takoví jsou ti vysocí páni! »Jen si dobře té be
rušky nebohé všimněte! Má nóbi způsoby jako ba
ronka. Kde pak by se mobla některá chudá naučit
tak krásně na ty housle brnkat jako tahlel« Z ná
městí přivál vítr pověst, že dobročinné, zámožná
paní Vohralová už o dalším osudu té dívenky
dobře rozhodla; vezme prý ji k sobě, nenechá ji
světem se bídné plabočit.

Na soucitném vzrušení měl policajt Vořech
lví podíl. Vypil před příchodem nebohé krásky
dva kalíšky jslovcové a tek jeho lidumilné srdce
tolik změklo, že dívku sám všemožně odporučoval
dobrým lidem; ba i několik slziček si s očí setřel.
oJem se podivejte ne to ubohé stvoření! Pamatujte
si: Daes mně, zejtra tobě! Radujte se s radují
cími a plačte s plečícími! Kdo tekové osobě dá

jako by jivému dal sjatku.« A lidé prakticky
E erusva, še « policajtemsoublasí. .

A kdyš



přátel! Vshůru zvedněme prapor Svatováclav=
ský, setřeme z něho všechen rmut, všecko
bláto, ješ naň naházeli naši nepřátelé! Nechť
prapor ten zavlaje brdě v nové kráse k potěše
všech lidí dobré vůle!

Pomíjená opora národnostní.
Vídeňské randály proti českému obyva

telstva zprožily u nás pozornost věnovanou
naším vyděděncům na Danaji. Velice chvali
tebná jest podpora spolku Komenského. Zá
alošná jest snaba o zbudování Českého domu
ve Vídni.

Leč při všem tom patentované národní
krahy jako by nevěděly, jak důležitou pod
poron české národnosti ve Vídni a vůbec všude
jinde jest české kázaní v kostele a vůbec česká
duchovní správa. Buďme pamětlivi toho, že
v Čechách za germanisace v době Josefinské,
kdy i školství v čistě českých krajích bylo
poněmčeno, jádro českého lida cítilo se v ko
stele doma; zde se posilovalo v lásce k řeči
mateřské. V uherském Slovensku není možno
učiteli posilovati v dětech lásku k slovanské
národnosti; jakmile by se o takovém pokosu
politický úřad dověděl, hned by bylo 8 uči
telem zle. Zato však lid slovenský nabývá
národnostní posily v kostelích, kde mu káží
stoupenci Hlinkoví. Věru výmluvná jsou stračná
slova, napsána na objednávce zdejší Biskupské
tiskárně: „Račte, prosím. zaslati do Uher na
ukázku „Oltář“ na adressu: Johanu Telbiez,
Pfarrer in Weitzenried per Szikevicza, Kras
soszórény, megye in Uogarn. Je tam úplně
česká farnost rozsáhlá, čítající 3000 duší, a
nemají tam téměř žádných kostelních písní
českých. Proto žádá o ně tamější p. farář. Byl
jsem tam na av. missii; je to opuštěný český
lid, který ani neví, kde leží Česká země. Před
kové jejich se tam přistěhovali před 80 lety.“

Jistě tam sotva jest česká škola. Hle —
a kostel může zcela dobřa udržovati v lidu
české cítění, podává opuštěným českou kniho
takovou, po které prostý lid nejraději sáhne.
Proč se Vídeň lak houževnatě staví proti roz
šíření českých bohosložeb? Rozhodně tak ne
činí z nechati proti katolictví. Vždyť jest tam
nyní režim křestansko-sociální. A přece i hie
rarchie vídeňská tolik nerada slyší neustálé
poukazování oa nalehavou potřebu, aby české
bobosložby byly zuučně rozšířeny. Odmítavé
stanovisko Vídně proti českým katolíkům tudíž
se vysvětloje pouze obavou před posilou české
národnosti. Nač pracně vydržorané školy „K«
menského“ nestačí, to doplňují dle možnosti
čeští kazatelé. Když se jednalo v Praze o zru
šení německých kázaní v jednom kostele, hned
sedly i německe-židovské redakce na koně a
mávaly mečem proti té „smělosti“. Sehnáni i
židovští buršáci, aby vyplnili prázdnotou zející
lavice. Němci zkrátka velmi dobře pochopili,
jak silnou národní posicí jest kostel, v němž
se káže německy.

Jak se vě-k chová valná část samých ví
deňských Čechů k šlechetným soahám jednoty
sy. Methoděje ve Vídni? Kdyby 8e aspoň proti

k lesu. >To jsme na to káply«, libovala si stará,
»=Ten mladý policajt je jako ras; taky by nás
probnal, A dědek Vořechův se ještě za nás při
mlouval.«

»Kolik to, tetka, bude dělat asi dohromady ?«
»>No — troufám, že dobrou pětku, Ještě

jsem to dobře nespočítsla.«
»Ja vám dám pětku! Už jste mne jednou

pořádně okradla. Ukažte všecky peníze hned, spo
čítám si jesuma. Vy bystechtěla polknout vždycky
všecko.«

3No — no, ty vvžle jedno! Nebýt mne a
mébo 1ápsdu, musela bys posud vydělávat vašemu
Hon(kvvi na kořalku v cihelně. Pěkné máš uznání
s osubou, která s tebou tak poctivě myslíl«

»I mlčte! Já vám rozumím. Nebýt mne,
vláčeia byste se s flašinetem dál, pokud by vám
ho siarý neroztřískal.«

»=No — no, radši dávejme pozor, nejde-li
někde četník.«

Za dva měsíce zase lkala dívka neznámého
rodu v Květnově nad ubohým sirotečkem. Prsty
bloudily v strunách, plašily elegické akkordy. Na
jednou v jedné síni «bjevil se před nimi Četník.
Stará žena vykřikla. Hlas holce selhal, jako při
nedobrané písničce kolovrátku; obrátila se a chtěla
utéci na dvůr. Tam však zabafal pes. A četník
současné vykřikl: „Už tu branži mám; počkejte,
čela.kol Vy jste se mi napily krve víc než tucet
cikánů. Pěkně jste se uměly vyhýbat. A teď alou
se mnou| — A covy, stará parolo, tady děláte!«
obořil se četník v hněvu na policajta, +To vy ne
víte, jak už dlouho po té vykoukané sebrance

mele
'eAle vždyt je ta holka chudák slepá.«
oPěkné slepá, když se dovede vyhýbat ši

kovné celý měsíc četníkům a krást jako Babinský,
Bylo by potřeba, abyste aspoň z polovice tak
dobře viděl, jako ta zlocéjka. Aspoň by vás nikdo
tak nenapálil. A ted, panenko, maršl A vy, babko,
taky! Hledďie, jak pěkně na cestu vidí,« |
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Akciový kapitál: Boservní fondy:
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Stav vkladů
koncem července K 23,097.699'13.
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Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Filiálka v Semilech.

ZkdáŘh:

té akci mevystapovalo! Každé sbromáždiště
české, které není pastí na demoraiicování lida
a kde se naopak pěstojí evahy ideální, má býti
vítáno každému upřímnému vlastenci.

Všdyť Němci i bezvěrečtí úporně se namá
bají, aby faru německou nedostal Čech, žádá-li
o ni zároveň Němec. Kopojí ve smíšeném území
hostince, krámy, ba i baráky, pokad jen mohou,
aby „německá država“ byla rozšířena. A kdyby
ve Vídni v některém kostele měla řeč německá
ustoupiti české, zdvihnoa se proti tomu i ši
dovsko-němečtí volní myslitelé. — Jest todiž
akce jednoty sv. Methoděje pro náš národ bez
významnou? Myslí si pánové, že ten Čech,
který ve Vídni ztratí ideály náboženské, mocněji
se přidrží ideálů národnostních? Zkušenost po
včaje o pravém opaka. Trocha frází těžko na
hradí prázdnotu v srdci. Silně vyvinutý cit ná
rodnostní kráčí ruku v roce 60 zdravým, hla
boce založeným citem náboženským, jak nás
poučují nesčetné příklady z dějin. Přepraco
vávat náhle katolické Čechy do Vídně přišedší
na „pokrokové národovce“ znamená dávati je
do svěrací kazajky. Když zčak začal vycházeti
ve Vídni katolický týdenník Čechoslovanů dolno
rakouských „Pravda“, tisíce a tisíce rakou po
něm sáhlo s největší dychtivostí, jelikož list ten
odpovídal všestranně tužbám českých vyděděnců.
Katoličtí poslanci čeští dne 16. t. m. vyslovili
8e proti našemu obeslání chystaného sjezdu
katolíků rakouských ve Vídoi. Puakázali přitom
na Štvanice protičeské ve Vídni a prohlášeno,
že na ten čas nelze s německými katolíky ani
v kaitarních požadavcích společně vystapovati,
pokud tisícům duší v českých menšinách odpí
rají se služby Boží v jazyku mateřském. Tak
zvedli naši poslanci vůči Vídni výstražný prst,
který nutí německé křesť. sociály k nejvážněj
šímu přemýšlení. Pánové ani nejumělejšími vý
mlavami nedokáží, že o dachovní potřeby
Čechů vídeňských jest dostatečně postaráno.
Zákon Božský i lidský v tomto obledu mluví
zcela zřetelně. A bade-li úsilí českých katolíků
korunováno zdarem, pak přiměřeným rozšíře
ním českých boboslužeb posílí se český živel
ve Vídni víc než četnými tábory a protesty.

Dopis z Prahy.
Mrhání peněsipoplatníků. Desetičlenná de

putace král. hlav. města Praby vrátila se z vý
pravy do Polska opět do Prahy a pražskéma
poplatnictvu možno uvažovati o tom, jak ma
ličkost 30.000 korun, které na výpravu byly
vynaloženy, za neutěšených nynějších časů bude
obecním důchodům uhražena. Nijak nechceme
vytýkati, že by se snad na výstavu do Čensto
chové v Polsku nebylo mělo jeti — sta
novisko naše v této věci jest známé. Na vý
stavu mohl zajeti starosta s některým náměst
kem, ježto starosta i náměstkové mají na
repregentaci veliké tisíce, a nabylo by bývalo
nutao, aby na chudé finance pražské bylo u
valeno vydání tak zbytečné, jaké vynaloženo
Darepresentaci různých těch obecních starších
Broftů a Šeydů. Nikdo nemůže 8e zajisté ani
dosti natázati, proč do Polsku musilo jeti deset
obecních starších na obecní útraty — proč ne
jeli ti pánové na útraty své vlastní? Repre
sentovati obec, jakou jest Praha, má báti obec
ním starším zajisté ke cti, ale representovati
ji na vlastní její útraty, toť je trocha jinaké.

Mnozí Pražané se takó dotazují, jaký že
mělo účel právě v době nynější veliké finan
ční tísně vysílati do Polska obecní starší,
kteří prohlásili, že na své útraty jeti nemc
hon? Bylo přece původně řečeno, že pojedou
ti, kdož sami si cestu badoa chtít zaplatiti, a
bylo prý těchto obětavců několik; zejména
chtěl prý tak učiniti sám starosta dr. K.Groš,
dr. Vrat. Černý a dr, Krouský. Oběma dříve
jmenovaným pánům však se věc ta rozležela,
když bylo vydáno beslo: „Ať to Praha zaplatí !“
a prohlásili, že tedy na obecní útraty pojedou
také a jeli representovati obec|

Věra nelze ani ověřiti, jak zámožní obecní
starší, kteří výpravy se účastnili, mohli e leL
kým srdcem přijati každý 2600 koran na cestu
Polska v době, kdy miserie obce pražské stala
se pověstnou. Každý očekával, že aspoň ně
kteří věnují tento obnos Ústř. Matici Školské
nebo jiné národní obranné jednotě, ale chyba
lávky! Páni si peníze nechali jako dar. Inu,
vždyťpřece jde o peníze pražských poplatníků,
a z cizího krev neteče — — —

Moloch Prahy. Nelze již pochybovati, že
dům, který jsko representační stavějí nynější
„vůdcové“ pražského ubčanstva, bude oprav
dovým molochem Pruhy. Srovnáme-li obnosy,
ješ původně byly na dům požadovány, 8 ob
nosy, kterých se nyní vyžaduje na dostavění
obecního nebo-li representačního domu praž
ského, pak masíme s,rásknoouti ruce nad hla
vou, neboť něco podobného doposod ani v Če
chách nebylo. Doposad jest všeobecně známo,



že náklad na stavbu této famosní budovy praš
ské neměl převyšovati 2600000 korun. A jest
zajisté v živé dopovud paměti, še 24. března
t r. bylo oběžníkem obecním starším osDá
meno, že celkový náklad bude činiti „asi“ k
millionům koren! To všecko však převyšuje
prohlášení, které v poslední schůzi sboru obec
ních starších učinil VáclavŠtěpánek, ans které
nikdo neodpověděl, poněvadě odpověděti ne
mohl, še celý náklad na obecní dům a Prašné
brány v Praze bade čimiti 10 milionů'1

Cosi podobného nebylo by věru možno
nikde na evětě; totě možno pouze v Prase, kde
voličstvo obecních výtečníků dá ei všemožné
líbiti s ke všemu mlčí. Ze všech pražských
representačních budov ani na jedinou nebylo
vynaloženo tolik peněz, jako na representační
dům, který bude dražší o 6 milionů korun
nežli representační budova Musa král. Českého,
a dražší o 3 miliony koran nežli obě stavby
Národního divadla, bedova vyhořelá a nynější.
Ba ohromná a ropresentační budova Rudolfina |
v Praze byla taktéž lacinější o 6 milionů ko
ron! „A kdyby aspoň zůstalo při těch deseti
milionech koran1“ povzdychne si tak mnohý
při čtení téchto závratných překvapení — —
Ale ještě asi nezůstane! Ještě asi bude nutno
vyelechnouti dodatky na náklady další, na
vojtřní výzdobu a podobně!

Jak stavěli v Prazev první polovici dva
cátého věku, na to potomci tak hned nezapo
menoul!

Bunu) [ono|
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Rudí přiteličnové našeho národa.Přední žu německých 800. demokratů ra
kooských „Arbeiterzeitung“ dne 16. srpna t. r.
napsal v příčině protičeských štvanio vídeň
ských:

„Český národ dodává každoročně tisíce
svých příslošníků do německého území. Jelikož
přistěhovalci velice brzo splývali v německé
jazykové společenství, ztratil český národ
v posledních desetiletích statisíce svých pří
slošníků. Následek je, že Češi se snaží posi
lovati národnostní vědomí svých menšin v ně
tmeckém území, aby zamezili jejich pohlcení
německým národem. Zápasí-li všsk Čechové o

své blavy, zápasí Němci o svou po Němecvidí, jak v něm. městě sílí cizí myšlenka a obává
se, že jeho německý domov stane se sporným
předmětem dvou avářících se národů. Němec
ví, že již mnohó německé místo v Čechách a
na Moravě stalo se dvojjazyčným, až konečně
německé obyvatelstvo bylo cizími přistěhoval
ci majorisováno (převýšeno) a satlačeno do
postavení bezmocné menšiny. Jest pravda, že
počet, síla, koltura a bobatství německého
národa nestává se tím menší, když vedle něho

" v témě městě žijí a bydlí také příslašníci
drahého národa. Avšak žádnéma Němci ne
může býti lhostejna představa, že jeho ně
mecké rodné město 100.8 nebo částečně stane
se majetkem jiného národa.. . Násilnosti vůči
Čechům « Dol. Rakousích jsou němectví ško- |
dlité, poněvadě Čech může býti pro němectví |
získán ponenáhlu jen v smírném obcování 8 ně- ,
meckými sougedy. Dětinské štvanice proti
českým letním slavnostem a českým výletům
atížily jistě oárodoí asimilaci (přizpůsobení,
připodobnění) menšiny a svýšily její národ
nostní sebevědomí mnohem více než všechny

snahy českonacionálních agitátorů. Velkoměsto
mé semalou přítašlivost pro českého dělníka
a získá i v budogoaosti desetitisíce pro ně
mectví, jestliže pošetilá agitsce nebude stavětí
mari oba národy dělící stěny nenávisti a ne
bade dělati naše nepřátele z těch, ješ získati
chceme. Tisíce přistěhovalců, kteří z polovice
již se němectví přiblížili, jsou opětně na své
češství připomínání a naplňování nenávistí
proti všem Němcům, tisíce Čechů jsou imuni
sování proti přítašlivé síle německé většiny,
tislce hlav, skorojiž získaných, je němectví
opět ztraceno — to jsou tak asi účinky Šve
chatu, Hernalsa a Mediíka.“

Z toho každý lehce pozná „spravedlivé“
cíle rudého německého tisku. „Arbeiterzei
tang“ dává německým nacionálům velice ši
kovný návrh, jak by se germanisace dolnorakou
ských Čechů prováděla nejúčinněji. Projevuje
bolest nad tím, jak německým klackářetvím ti
síce českých hlav jest odvráceno od „asimili
sace“ (vlastně germanisace). Ač mlaví ústřední
orgán německé soc. demokracie v rokavičkách,
přece jest zřejmě patrno, jaká jest jeho touha.
To jest odměna za to, že statisíce českých děl
níků z Vídně, Čech, Moravy Slezka a zjiných
míst tak dlouhou dobu plnily bezednou rudou
pokladnu vídeňskou těžce vydělanými groši.

Příliš ostrý pepř němečtí soodrozi na8y
pali svým článkem do polévky soudrahům čes
kým. Proto se musilo aspoň něco formálního
a aás proti tomu učiniti. Soc. demokratický
poslanec Hudec dne 17. t. m. v „Právu lidu“
eapsal, že ústř. orgán něm. 80c. demokracie
rakouské odhaluje konečně nezakrytě své ledví.
„Arbeiterzeitang“ liší se od germanisačních
snah a úsilí ostatních německých stran jen
taktikou a mluví nezastřeně o „národnostoím
nebezpečí“, spočívajícím v „cizích přistěboval
cích“. Prý článek ten vyvolá v s0c. demokracii
české veliký rozruch a bude zníti jako signál
as poplach.

I ne, p. 80c. dem. poslanče! Vždyť má
vaše vedení své poddané tak vycvičené v po
slušnosti, že poslechnou na slovo, co jim „Právo
lidu“ rozkáže. Poplatníci soc. dem. kasy nau
čili se už dávno mysliti mozkem redaktorů
„Práva lidu“. Vaši soaudrazi každou chvíli do
vedou ochotně na mooba místech krvaviti lebky
vlastních krajanů pro různost soc. nazírání. A
teď že by se najednou boořili přes hlavy svých
vůdců proti nespravedlivéma stanovisku „Ár
beiterzeitunga“? Vykřikli jste něco, protože
jste byli právě pro ten okamžik naceni. Ale
všecko se erovná a vídeňským vedením bodně
dobrácky a šosácky znovu. Známe už ty ne
škodné rachejtle. Tak dlouho soc, demokracie
ve Vídni měla obrovský vliv! A co důklad
ného vykonala pro tamější velikou českou
menšinu? Po tak dlouhé době, po tolikerém
„tříbení násorů o rovnocennosti národů“ tak
ubobý výsledek! To jest hotový bankrot ohla
šované reformy záležitostí národnostních. „Mezi
národní“ vedení 800. demokracie se okásalo
najednou ve Vídni šovinisticky národním, zcela
nespravedlivým k dělnictva národnosti české.

Politický přehled.
Před oblášenou konferencí předsedů klabů

konala se v úterý ve Vídni schůze parlamen
tární komisse Slovanské jednoty. Po delším
jednání bylo usneseno, že slovanská Jedoota
zůstane i na dále v odpora proti dnešnímu
vládnímu systémo. O taktickém postupa Jed
noty bade rozhodouto až po svolání říšské
rady. Strany v Jednotě zastoupené súčastní se
konference svolané dr. Glabiňskim, nevzdávají
se však svého stanoviska. Slov. Jednota roz
hodoě protestaje proti pronásledování Čechů a
Slovanů ve Vídní a Dol. Rakoasích a žádá
vládu, aby pronásledování tomuto učinila přítrž.
Zároveň vyzývá se vláda, aby co nejdříve
svolala zemské sněmy a ponechala jim dosti
časa, aby mohly své povinnosti řádně dostáti.
Usoesenítoto bylo učiněnojednohlasně.
Jen čeští radikálové blasovali proti súčastnění
se konference svolané drem Glabiňskim. — Něm.
křesťansko sociální strana usnesla se také
konference se účastniti z toho důvodo, že vždy
hájila stanovisko, že důležité záležitosti ob
chodně politické a hospodářské mají co nej
dříve býti projednávány v parlamentě a že
proto podporovati bude každý pokas k ozdra
vění poměrů v parlamentě. Úsneseno postupo
vati společně s ostatoími občanskými němec.
stranami. Zůstává tedy německý „blok“ po=
bromadě i vzdor zařivé agitaci, kterou šidov
ští liberáli a němečtí nacioválové proti křesť
sociálům ve Vídoi u Dol. Rakousích borečné
rozvinují. Konference zahájena byla 17. t m.
odpoledne dr. Glabiňískim. Porada točila se
nejprv kol říšské rady, ku konci pak také
jednalo se mnoho o snéma království českého.
Čeští řečníci vyložili nenesení Slovanské jedno
ty, jež trvá v rozhodném odporu proti nyněj
šímu vládníma systéma. Dr. Šasteršič doplail
výklady čes. řečníků prohlášením, že po uza

vření řňské rady není vlastně obstrakčních
stran, poněvaděuzavřením říšské rady obstrukce
dosáhla svého cile, totiž skončení sasedání
letního období a není tudíž vhodno ani včasno
dotazovati we a žádat prohlášení, bude-li či
nebude-li se v obstrakci pokračovat. Českými
lidmi odsoazeny to německé Štvanice protičeské
v Dol.Rakousich.V této věciajalse slovai dr.
Laeger, který pravil, že Češi mohou do Vídně
přijíždět bez obavy, sám že osobně ručí za
jich berbečnost, pokud prý se nedělá strannická
politika. Hájí-li Češi český ráz Prahy, nemůže
se Němcům míti za zlé, že hájí aěmeckého
rázu Vídně.Poaliční štvanice však proti Čechům
nepořádá jeho strana, nýbrž jiní, a účel toho
všeho lze vyčísti z Nene Freie Presse. Jest to
vlastně agitace proti straně křest. sociální.
Němci kladli v poradě této důraz na opětné a
brzké projednání jazykových předloh. Výsled
kem této úterní konference bylo přijetí návrhu,
aby dr. Glabiňski byl pověřen vyjednávat dále.
Všecko jednání vedlo se kliduě a věcně. Po
těšitelným jest, že roztrpčenost a rozdvojenost
mezi stranami slovanskými byla odstraněna, že
jsou zase všichni v jednom Šika Slovanské
jednoty a že jest oprávněna naděje i oa sou
činnost s Rasíny.

Posl. dr. Glabiňski minister. předsedovi
bar. Bienerthovi sdělil výsledek konference
předsedů klabovních. Pravil, že konference vy
slovila se pro svolání říšské rady a dělnost
sněmovny poslanecké. Co se týče doby svolání,
nebylo docíleno jednotného názoru, ba jedno
tlivci vyslovili se přímo proti svolání sněmovny
v září. Bar. Bienerth odpověděl, že vláda spa
třaje v zjednání dělnosti parlamentu první svůj
úkol. Nic nemůže zvýšiti více vážnost lidového
parlamenta, než práce jeho pro hospodářské
povznesení a sociálaí potřeby lida. Vláda přeje
každé snaze, která se nese za tím cílem a bude
ji opřímně a účinně podporovati. Baron Bie
nerth vyčká usnesení ministerské rady, sdělí
je pak posl. dr. Glabiňskému, by mobly se
další kroky zaříditi pro zajištění dělnosti sně
movny pro příští zasedání a vyrovnání protiv.

Otázka krótská straší dále. Velmoci po
šlou tedy avé luďstvo ke Krétě, jednak aby
zabránily příjezda tureckých lodí ke Krétě,
jejíž obyvatelstvo by přítomnost lodí tareckých
klidně nesneslo, jednak chtějí velmoci donutiti
Krétany k povolnosti v záležitosti řeckého
praporu, jejž totiž vztyčili v pevnosti kanejské.
Došlo jiži k potyčkám mezi Kréťany a četníky.
Krétané jednají vzdor všem radám velmocí dle
svých přání, čímž situaci zbytečně stěřnjí.
Správní komitét krétský složil přísahu věr
nosti řeckému králi Jiříma. Velevyslanci vel
mocí usnesli se zakročiti u Porty, že v zále
žitostech Kréty nemá se obraceti na Řecko,
nýbrž na velmoci. Řecko proti Tarecku prohla
Šuje, že v záležitostech krótských není povinno
dávati Turecka vysvětlení. Nyní mají slovo
velmoci.

V Maroku se bojaje dál. Saltán marocký
Maley Hafid chce s Kabyly vyjednávati, aby
zastavili nepřátelství proti Španě'ům. Maley
Hsfid mocí prý dáti Španělsko náhradu, po

něvadě Škodu, jiš atrpěli Španělé,zavinili jehopodaní.

Z činnosti katol. spolků.
Slavnost svěcení spolkového pra

pora v Králové Dveře m.Lab. vydařilase
nad očekávání znamenitě. Ač pokrokovými hla
vami šířeny byly růzoé vyhrůžky, že za žádnou
cena nesmí se připustiti, aby v našem městě po
fádána byla katolická manifestace — kterou oni
nazvali provokací — přece stavovská hrdost na
šich lidí ehromáždila ohromné šiky k imposant
níma průvodu. Sousední bratrské jednoty se svými
prapory dodaly sevnějšího lesku a pestrosti. Viděli
jsme tu četně zastoupené holohlavské (s praporem),
novopacké (s praporem), novobydžovské (8 pra
porem), náchodské (8 praporem), sobčické taktéž
s překrásným praporem i královéhradecké. Depu
tací súčastnili se: Hořice, Lázně Bělohrad, Lom
nice n. Pop., Lanžov, Jaroměř, Kocléřov, Oubisla
vice a Stará Paks. Z místních spolků a upole
Čenstev nestyděly se za nás: spolek vojenských
vysloužilců, trablářů a obuvaíků, všechoy s pra
porem. Slavnostním řečníkem byl vidp. Aot. Kaška,
děkan v Kostelci nm.Orl. V široce založeném a
hluboce prostadovaném kásaní slovy prostými, ale
pádnými ukázal na význam praporu vůbec a pro kato
lický spolek zvláště. Opravdové pobnatí všech po
sluchačů badit mu odměnou. Prapor posvěcen byl
a odevzdán praporečníku veap. dr. Frant. Reylem.
Odpolednímu koncertu přítomno bylo 1300 lidí
dospělých. Mezi koncertem přítomnou mládežk čilé
akci povzbuduli: al. L. Kosařové ap. Orlický, do
epělými bouřlivě applsadován p. dr. Myslivec,
který ukázal u nás opět vynikající řečnický talent.
Strany pokrokové pořádaly dopoledne ua náměstí
veřejnou echůzi lidu, na níž z pozvaných řečníků
dostavila se jen sl. Kadetábková, jejíž slova větrem
daleko odoášena byla, tak že málo poučen byl
nepatrný hloaček neplnoletých. Agilní práce a ho



rečná snaha po sebevzdělání sjedná nám ještě více
dy na žhavém Královédvorsku. Nuže, přátelé,

en vpřed za praporem, který znamenejž vám sílu
organisace, vítězství katolicismu a pravou svornost,
rovnost a bratrství! V neděli ukázali jsme, že ne
Zivoříme,ale žijeme. V Hradci na shledanou| —
Zda? Bůh! .

Leučky. Po dlouhé době konečně i v osadě
zdejší ustavena katolická organisace. Schůze byla
dne 8 t m. a účast vzdor žním veliká — na 300
osob. Přednášel p. Vl. Jelínek, učitel z Břevnova
a dp. katech. Roudaický z Praby. — Členů do
sud přihlášeno 110. — Doufáme, še brzo to při
vedeme na slušnější číslo — 600. — Založena
organisace beze všech zlých úmyslů. A zde krátce
podáváme těm, kdož mají strach či bočv, avůj
program: Nechceme bojů občanských, nechceme a
nebudeme štváti; kdo dobrou uzná org naši a
přistoupí, rádí jej přijmeme. Násilím nikoho lákati
nebudeme. Tak jsko jsme nikomu neškodili, po
kud jsme organisuce neměli, tak rovněž — jsme
opět titéž lidé — nechceme škoditi Mějž si so
cialista, pokrokář atd. organisaci avoji, ale buď
pamětliv: „Svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti
každou“; a proto, kdo chceš svobodu pro sebe,
tedy přej tuto i katolicky emýšlejícím lidem. —

e nám bude spíláno, čekali jeme. Pravíme ještě
jednou: Bojů nechceme, štváti nebudeme, ale —
počne-li proti ném zbytečný boj, jak brozeno, také
se nedáme. Tolik těm, kdož mají z katolické or
ganisace tak velikou brůzu.

Rozšiřujte
„Obnovu““jii
Časové Úvahy!

Žáložna v Hradci Králové

úrokuje vklady4*/, až 4:/,*/,dlo výpovědi.

Veškeré půjčky sa nejvýhodnějších podmínek.

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

Matěj Dušek, b. notář, prof. náboženství na c. k.
gymnasiu ve Vys. Mýtě ve výsl., jmenován čest
ným konsist. radou; p. Jos Matoušek, vik. sekre
tář a farář ve Skále, jmenován správcem vikariátu
Lipoického; p. Petr Šimek, farář v Libčanech,
obdržel Expositorium canonicale; p. Jos. Šmejkal,
administrátor děkanství v Nov. Bydžově, p Vinc.
Šetins, kaplan v Nov. Bydžově, p. Frt. Hrubant,

kapan v Třebechbovicích,p. Leop. Sokol, vikaristav HradciKrálové, obdrželi konsistorní uznání. —
Ustanovení jsou: p. Josef John, farář ve Forstu,
za faráře do Bernartic; p. Frant. Okrouhlický,
farář ve Vraci, za děkana do Kopidlna; p. Ludvík
Jelínek, administrátor, za faráře ve Skubrově; p.
Frant. Jandík, exposita v Zárově, za faráře do
Hradištko; p. Jos. Chaloupka, katecheta v Něm.
Brodě, za katechetu do Chotěboře; p. Jos. Forman,
katecheta v Chotěboři, za katechetu do Německého
Brodu; p. Em. Kašpar, kooperátor v D. Libcbavě,
za koop. do Sobwarzenthalu; p. Stanisl. Kordule,
kaplan ve Smidarech, za kapl. do Hořic; p. Frt.
Houdek, kaplan v Hořicích, za kap'ana do Hro
chova Týnce; p. Jos. Šum al, koop. ve Mříčné, sa
kaplana do Roztok; p. Jan Ježek, neomysta, za IL
kaplsna do Hořic; p. Jaa Medek, neomysta, sa
kaplana do Golčova Jeníkova. — Zemřel p. Jos.
Vejel, (V Vuln.), bývalý farář Moravanský, v Par
dubicích, + 29. července (naroz. 1829, vysv. 1854).
— Uprázdněná místa: Forst, fara, patron. Fraat.
Kluge, od 1. srpna; Vrsec, fara, patron. dědiců
hraběte Ervína Bchlicka, od 1. arpna 1909.

Narozeniny Jeho Veličenstva byly
v Hradci Králové oslaveny obvyklým spůsobem.
Večer před slavnostním dnem hrála vojenská hudba.
Ráno 18. t.m. 0 10. bod. sloužil Jeho Exe. nejdp.
biskup pontifikální mši av. e Četnou assistencí za
přítomnosti kapituly, četných zástupců vojeka, stát
ních, samosprávných a školních úřadů. Na kůru
přitom pěkně provedena Treglerova mše do D-dur.
— Na louce před Střelnicí postaven nádherný polní
stan, kde sloužil za přítomnosti celé garnisony měl
ev. vidp. vojenský kurát Suchánek, při čemž ozý
valy Be slavnostní signály a calvy. Po měi avató
nastalo defilování před místním velitelem, brigád
míkem p. Křitkem. Z domů hradeckých vlálo moobo
praporů v barvách národních a císařakých.

Zo schůze městské rady dne16.srpna
1909. Pana Karlu Peerovi uloží ce jakožto majiteli
domu čp. 253, by vodu odkapní a odpadní ze
studně do příkopu okresní silaice neodváděl. —
Vzato bylo na vědomí, že p. Frant. Peškovi, ma
jiteli domu čp. 427, nebyla udělena koncesse ku
výčepu vína. — ému pracovnímu sboru v Praze
zašle se obvyklý příspěvek. — Vsorek mosaikové
dlažby, zaslaný okresoím výborem, postoupí se
technické kancelář. — Žádost c. k. vojenského
staničního velitelství za zavedení elektrického
osvětlení do budovy býv. jesujtské koleje a voj.

nemoenice postoupí se technické kanceláři ku po
dání správy. — P. M. Jarému povolí 0e za ob
vyklý poplstek otevření hostince v domě čp. 70.
přes policejní hodiau. — Pp. Aot. Krasničkovi,
měst. officiálu, a Jos. Samkovi, důchod. adjanktu,
udělí se denní dovolená ze příčinou účastaění 8e
výročního sjezdu „Jednoty samosprávných úřed
níkův obeeních a okresních“, konaného ve daech
21.—23. arpna t. r. v Klatovech. — Udělí se po
volení ku přístavbě dílny truhlářské při domě Čp.
854 v Pospíšilově třídě p. Váci. Sončkovi. —
F.rmé Bromovský, Schulz a Sohr povolí se uklá
dati části konstrukcí mostních na pravém břebu
Labe při novém mostě říšském. — Výkaz činnosti
policejní stráže v měsíci červenci t. r. byl vzat
na vědomí.

Bexplata
beoch pornáv
másla s demonstracemi a prakt. ovičeními bodlá
uspořádati ku konci měsíce srpoa p O. Zeman
s Jaroměře při měst. prům. mugeu v Hradci Kr.
Kurs určen jest blavně pro živnosti potravní a
policejní orgány dozorčí. Přihlášky přijímá ředitel
ství měst. průmyslového musea a knihovník ma
sejní p. Mi). Oehm.

Peochvalné uznání. Zemskývýbor král.
Českého vzal ve své schůzi dne 2. července t. r.
konané s uspokojením na vědomí zprávu o půso
bení městského průmyslového musea v Hradci
Králové a usnesl se vysloviti správnímu výboru
pochvalné uznání za horlivou Činnost, zvláště pak
za zabezpečení brzkého postavení nové, účelné
musejní budovy.

Na katolický sjezd darovali:po 50 K:
J. Milost nejdp. Method Zavoral, opat Strahoveký ;
Megre Dr. Jos. Burián, kapitulní děkan na Vyše
hradě. — Po 20 K vadpp.: Megre Fr. Srdínko,
kapitalní probošt ve St. Boleslavi; Fr. Vaněček,
kanovník na Vyšehradě. — Dp. Ed. Kasel, du
chovní správce v New Hradci v Sev. Americe,
diecesán hradecký (z Polné) K 4902. — Vldp.
Karel Jedlička, farář v Libáni 8 K. — Po 6 K
vldpp.: Dr. V. Mikolášek, farář v Markvarticích;
Stan. Kosan, katecheta v Chradimi. — Vidp. Fr.
Kutnar, fsrář v Pilaikově 6 K. — Vldp. Jos. Mi
kolášek, farář v Mladějově 4 K. — Vidp. Václav
Petřík v Mlásovech 2 K. — Zaplať Pán Bůh!

Vypsání cem. Umělecko-průmyslovému
senm v Praze vypisuje ceny na následující práce:
1. Bonboniera stříbrná, tepanou prací zdobená;
prodejní cena 50 K. I. cena 200 K, II cens 150
K, III. cena 80 K. 2. Ruční zrcádko toilettní ze
dřeva, řezbářskou prací ozdobené, ne delší 30 cm.
Prodejní cena 50 K. I. cena 200 K, II. cena 150
K, III. cena 80 K. 3. Vývěsní deska návěštní pro
slataíky, dřevěná, vyzdobená prací lskýrnickou.
Velkost 200x80 cm. I. cena 250 K, IL cena
180 K, III. cena 100 K. Dodací doba do 20. listo
padu. Vše bližší na vývěsce v čítárně průmyslo
vého muses v Hradci Králové.

„Nejstarší česká elektrotechnická
továrna Fr. Krišík v Praze-Karlíně. Ač
není tomu plných 30 dní, co zmíněná fa zařídila
zde svoji technickou instal. kancelář, jeví se činnost
její na všech stranách města blavně stavbou roz
sáhlé sítě elektrovodné, mimo niž ji byla taktéž
sadána dodávka veškerých e:ektr. strojů a přístrojů
pro zdejší městskou elektrárnu a provedení ve
řejného osvětlení. Provádí installace elektrického
osvětlení v soukromých bytech, krámech, továr
nách, jakož i elektrický pohon veškerých podniků
a závodů průmyslových. —Vyrábí elektromotory,
stroje dynamoelektrické, ventilátory, veškeré měřící,
počítací apparáty, obloukové lampy vlastního 8y
stému, přístroje rozváděcí, vypínací atd. Zvláštní
oddělení na výrobu osvětlovacích těles. Kancelář
a sklady fy jsou v Palackého třídě čp. 369 vedle
Grandhotelu. Zástupce fy a chéf kanceláře p. inž.
Boh. Procházka.

Výstavka chovanek letního hos
dyňského kursu v Opočněpořádá se v neděli dne
29. srpna t. r. Otevřena bude od 9. hod. dopol.
do půl 3. hod. odpol. v místnostech simní hospo
dářské školy.
-© Mlstrovský kurs pro truhlářství ná
bytkové pořádán bude v technologickémmuseu
v Prazeod 30. září do 20. listopadu 1909. Žádost
o přijmutí do karsu přijímá do 20. září technolo
GickémuseumvPraze. —Bližší podmínkyobledně
kursu na vývěsní taboli čítáray průmyslového mu
sea v Hradci Králové.

Za příčinou čištění úředních mist
mestí nebudou se v c. k. berním a soudním de
positním úřadu královéhradeckém dne 28. a 24.
srpna poníze ani přijímati ani vydávati.

Pan dr. Loskot mnaprotiklerikální
manifestaci. Plakátyprotikatolickéhotruesjezdu
na nárožích královébradeckých oznamají v pořadí
přednášek řeč p. Thdra Loskota. Neníto poprvé,
co tento odpadlýkněz ve slnšbách volné myšlenky
koná přednášky, plné nespravedlnosti ke katolické
církvi a jejímu učení. Je to snad jebo touha apli
niti to, copokorně sliboval krátce vvým od
padem v listech, zaslaných svým církevnímpřed
staveným v dubnu r. 1907. Tak v listě, zaslaném

kurs © rychlých upůso

dae 34. dabna 1907, aliboral p. Loskot: „Doufám
pokorně, žemoje práce podají důkas,že mně

dovolená Nejdůstojnějším A vpekým Ordinariátem nebyla poskytnuta marně.“ Stejnýmzpůsobem
zeříkává se p Loskot v listě, který zaslal vedp.
gen. vikáři dne 4. dubna 1907, te jeho práce a
studium, k němuž již zvěčnělý pjdp. biskup mu
poskytl dovolenou, nevyzní nadarmo. Co se tkne
ohlášeného předmětu jebo přednášky ma provo
kačoím sjezdu voloomyšlenkářů, předem již víme,
že vzvešený efrkevní názor na ženu je rozhodně
jiný, nežli ten, jejž uplatnil p. dr. Loskot
v praktickém životě. Soudní lidé sajisté učiní
si náležitý úsudek o pevnosti a ceně zásad p.

korného jebo ujištěoí k tomu, aby odpadl a za
měnil dosud zastávané své smýšlení církevní za

takový charakter se ovšem hodí!
Úmorné vedre panovalo v úterý a ve

středa, kdy dostoupil teploměr 92“ R Pod žba
vým dechem slunce zrovna neúnavou potáceli pilní
pracovníci na polích. V úterý před 9. hod. večer při
hoala se bouře 8 lijákem, za níž ejel blesk do te
lefooní stanice 6. 2. firmy Kress a Bernard na
regulačním rayonu labském v Hradci Králové a
všecko tu rozmetal. Za nejprudšího lijáku vojen
ská hudba klidně městem procházela (předvečer
císař. narozenin) a 8 rachotem broma sávodila...
Bouře neučinila jinak škody žádné, ba naopak
sprablá země vydatně napojena.

Vlá. dachovomstve z polit. okresu krá
lovéhradeckého upozorňujeme, če přátelská výzva
renomovaného závodu p. cís, rady J. F. Langbanse
dosad platí pro ty pány, kteří do této chvíle ne
mohli závod v Hradci Král. navštíviti. Račtež tak
učiniti všichni, poněvadž v tomto případé nejedná
se o žádné Vaše výloby. Jest nyní potřebí, aby
se tak stalo v čase nejkratším. Bude to pěkoá
upomínka na rok sjezdový|

Černilev. (Různé slavnosti). Slavnost por
ciunknlová, jež letos připadla v začátek žof, sbro=
máždila přece množství účastníků, kteří přispěchali
opět poslechnout po dlouhé době oblíbeného řečníka a
kněse faráte vřetovického dp. Jos. Mynaříka. jeuž
padšenými slovy v řeči své poukazoval na zvláštní
ctnosti sv. Otce Františka | Učastníků stolu Páně:
bylo 320. — O pouti av. Štěpána kázaním renním,
novokněžským požehnáním a slavnou mší av., před
níž kazatelem byl farář dp. Mynařík, ku všeobecné:
radosti potěšil osadu bývalý částečný koilaturník
sdejší vp. K. Sovák. Byl to den požebnaný. —
Minulou neděli pak přednášel v Jednotě neší náš
čestný člen dp. farář vřetovický. Vybral si nanejvýš.
časové thema o křesťanetví amistrně srovnával je
s pohanstvím vůbec a novodobém zvláště. Uchvat
nými slovy líčil v sále přeplněným posluchači pů
sobení obou, šílenou čianost nepřátel Božích v naší
době, jaké v podobné slobě ani nejstrašnější doby
bezbožecké nevykazují. Na řečtu tak snadno nikdo
nezapomene, kdyby slyšeli ji, nedím vlažní kato
líei, ale i zarytí soupeři Boží; bez účinku ani a
nich by nezůstala. Při výzvě k ostražitosti a ši
vota odhodlanému kanuly s očí slsy i mužům otu
žilým. — Posily velké k boji těžkému, neodvrat
nému dodal jste nám, důstojný pane. Pán Bůb
Vám odplať, na shledanou! — Na sjezd dostaví
se Černilovsko v množství velikém, půjde v prů
vodu 8 praporem a svou hudbou. — Zdat Báb!

Delne-Černilev. (Svěcenízvonu,dar). O
pouti černilovské hostila malá naše dědioka celé
množství svých přátel. Velký průvod s praporem
katol. národní jednoty zavítal k nám ke 3. hod.
odpoledne. Velký zástup lidí vyšel jim v ústrety
a družička Hlavova pěknou promluvou uvítela je
a podala vdp. světiteli akvostnou kytici. Po pro
mluvě vdp. děkana měl řeč mocně působící o
výzoamu zvonů dp. farář Jos. Mynařík; všichni
8 napětím poslouchali milovaného kněze a hluboko
v pamě“ větípili sobě každé jeho upřímné slovo.
Na to posvětil vdp. vikář J. Seidl za assistence
dp. faráře Mynaříka a dopoledního celebranta
vp. K. Sováka zvonek, pořízený nákladem dobrých
občanů, promluvil k nim o důležitosti a zásluž
nosti jich činu ve dnech našich, načež družička
Menciova velice pěkně pronesla slova díků a roz
loučení. Při prvých, jasných a krásných zvucích
zavěšeného zvonku nesla se poprve k nebi spo
lečná modlitba „Anděl Páně.“ — Při následujícím,
opravdu umělém koncertu kspely p. Vanického
rozpředla ae sordečná zábava, ješ potrvala až do
pozdních hodin večerních. Bodří osadníci dolno
černilovští na oslavu svého krásného dne věnovali
jednotě černilovské 10 K. — Čest a díky jim!

+ Adelf Bauer. Dne 12. srpna povolal
Pán k sobě věrného sluhu svého Adolfa Banera,
bisk. vikáře traktu semilského, bisk. konsistorního
radu a faráře v Loukově. Zesnul v43. roce svého
věku a v 18 roce svého kněžství. Pohřeb konán
dne 16. t.m. Zpráva o předčasném úmrtí saslon
šilého kněze, jehož oplakává stařičkýotec, vyvolala
veliký zármutek mezi všemi, kdož ho znali. Zesnulý
byl kněsem velice bystrým a horlivým. Má veliké
zásluby v organisační práci diecése litoměřické,
sajímsl se horlivě o sjezd královéhradecký, agito
val pro četnou účast. V prostřed nejčilejší práce
vložila na něho ledovou raku smrt. Báh zajisté
věrného svého slahu v nebi hojně odmění. Are,

asimapial 2.. Sékas přístupu mesi agrární
rost! Pan Marbalons zakasoval mí veřejně při



acbůri v Meziříčí dne 13. června 1909 přístup
mesi agrární dorost. Pane Markalouse. kdybych
Vám chtěl dáti odpověď právní, musil bych říci,
že nesnáte státních sákladních zákonů a sákona
spolčovacího, který zakazuje přístup do schůzí
osobám ozbrojeným — na př. c. a k. vojsku Je
divno, že mluvíte pořád o „pokroku“ a uvi toto
neznáte| Chci však tuto otásku probrati se stano
vieka výchovy8 proto táři se Vás: Proč jste mi
zakazoval přístop mezi agrární dorost? Zde jest
dle aprávnélogikydvojí mošnosta 6i00:1.Buďto
považujete agráruj dorost za vedobrý a bojíte 88,
abych se od něbo cepokasil, anebo 2. považojete
činnost ográrního dorostu sa pochybnou a bojíte
se, če by nesnesla řádné kritiky! — Ať jest to
Již tak či onak, dal jste sobě s sgrároímu dorostu
velice nepékné vysvědčení. Šesnal jsem, že 0 re
formě bospodářako-apolelenského života máte aotra
ponětí. Sdělím Vám, k jakéma cíli pracovali jsme
ve spolku absolventů, dokud jste nepřišel mezi
nás se svojí pošetilou kastovní politikou — figu
rálně-makoláral. Tvořili jsme jeden přátelssý
celek bez obledu na majetkové poměry anebo ná
bož-nské vyznání toho kterého jednotlivce, což
jest koronou výchovy hospodářuko-společenského
života. Ke scbůzím zvány byly všechny vrstvy li
dové proto, aby každý svoje zkušenosti mohl ve
schůzi přednésti a vzájemné se poučiti i doroz
uměti. Aby i ten, kdo není zvyklým veřejně vy
stupovati, mobl svůj názor ve ecbůzí přednésti,
rozdány byly vždy za tím účelem prázdné lletky,
na nichž P. T. účastníci své názory, úsudky 4
dotazy napsali, aniž by musili vefejně vystapovati
(Mimochodem připomínám, še za celých 8 let ve
řejoé činnosti při spolku absolveotů nikdo proti
mé osobě tak bezohledné s pošetile nevystoupil
jsko p. Markelous dne 13. června 1909 při schůzi
agr. dorosta v Meziříčí.) Uvádím zde některé pí
semné dotazy při schůzích spolku abaslventů a
svoje odpovědi na tyto dotazy: Které nábožeuství
jest nejlepší? Odpověď: Nejlepší náboženství jest
takové, které vychová řádného charakterního člo
věkal — Jaká organisace byla by pro rolnictvo
užitečnější: katolická či agrární? Odpověď: Pokud
ne týče hospodářských zájmů, má býti organisace
jednotná, nemá však v takové organigaci žádná
konfesse býti snižována aneb zesměšňována. (Pane
Markalouse, táži se Vás: Jaou to „klerikální“ od
povědi?) — Prosím o bližší vyavětlení, co rozumí
p. řečník pod slovem „náboženství“ ? Zda již to je
náboženstvím, chodí-li člověk do kostela, ku spo
vědi, dává na otčenáše atd? Odpověď. Chodění
do kostela atd. jest náboženský kultus. Považuji
za lepší, má-li člověk avůj duševní organismus
uspůsoben tak, aby v utrpení hleděl dociliti klida
raději v kostele a dobrých skutcích, nežli v alko
bolu a surovostech. Dotaz: Kdo je lepším? Ten,
kdo docela nie nevěří a správně jedná anebo ten,
kdo plal povinnosti katolického křesťana a přitom
je špatným člověkem? Odpověď: Plniti povinnosti
katolického křesťans a býti přitom špatoým člo
věkem jest věcí nemožnou, poněvadž plniti po
vinnosti tyto jest: žiti dle učení Kristova. Kdo by
správně jednal a nevěřil v existenci Boha, podobal
by se zahradníkuo, který přijda do krásné květ
naté zabrady, kdy elunce avíti, zavřel by třeba
súmyslné oči a řekl: Toto vše vyrostlo a roste ve
tmě; já žádného slunce nevidími © Fr. Krejtl.

Výstavka v Kyšperku. Šestinedělní
kura kreslířský, pořádaný c. k. ministerstvem kola
a vyučování v době od 2/VIII.—11./IX. t. r. při měšť.
školách v Kyšperku, provázen bude ve dnech 5.,
6.. 7. a 8. září 1909 výstavou, která bude doku
mentovati zásady a sbaby nových směrů při vyu
Čování krealení jakož i výchovy k nměleckému cí
tění. Kromě prací účastníků kursn vystaveny bodou
výkresy z různých škol jiných, pomůcky ku kres
lení, kterýchpoužívánobylov korsu, odbornálite
ratura, originální výtvory umění ryzího i appliko
veného, a to blavně obrazy předních nmělcův čes
kých, výrobky mor. zamské jab. školy k vázání
gobelínů a kobercův, lidové výšivky blavně morav.
a slovenské, umělecké plakáty a tisky. Výstava
sledovati bude výběrem i uspořádáním co nejpeč
livěji Jak rozamnon methodu vyučovací tak vážné
stanovisko nmělecké a připraví interessentům t řad
učitelstva i améní milovným laikům mnobo cenné
látky ke studiu. V kursu vyučuje a výstavu pořádá
professor c. k. ústavu ku vzdělání učitelek v Brač
J. Netolický. — Současně přístupna bude všem
pavětěvovatelům výstavy známá „Vojáčkova školní
a lidová galerie.“

Rozdil mezi německými a českými
agrárníky. Německéstrojní a mlátící družstvo
v Piloikově nechává družetevní dům, parní mlá
tičku a ostatní stroje posvětiti — český agrárník,
poučen jsa „Venkovem“, „Cepom“ a „Havilčkem“
(číslo 8.), by při takové myšlence padl do mdlob.
Vědyť „klerikalismus je nepřítel“ — proto pryč
se vším, 00 a náboženstvím souvisí! „Klerikalie
mus“ se volá — nábuženství se míní. Mnohý český
agrárník, slyše o tom „zpátečnictví“ německých
kollegů, ohrne nos a řekne pobrdlivé: „Ti jsou
ještě moc posadu.“ Ba že jsou, mají totiž ještě
peníse, jsko jo mívali naši předkové, dokud bylí
spátečníky, t. j. dokud drželi na kostel. nestyděli
Be za práci s nedělali farisaty. Německý sedlák
bospodaří v hornaté krajině, chudé půdě, za ne
přísoivých poměrů klimatických, za podmínek
mpobem horňích neš český. A ku podivul Dobře

Bi při tom stojí, kůže místo na bubnu — na měě
cích. Ale on neluští filosofické záhady ani pro
blémy náboženské, nýbrž zkoumá, co půdě jeho
echází, aby jí to dal, přemýšlí, jak by hospodářatví
své svolebíl, by mu více neslo. Maje peníze, může
si koupit všemožné pomůcky a nelituje na ně
peněz. Zato byste u něj marně hledali parádbí
kočár, skvostné sáně, městský dvihácký oděv, u
dcer závoj, vějíř atd. Najdete u něho odboroé Ca
gopisy a kuiby — Zolu, Dumasa, Mantegazru,
Henana. jichž se „Havlíček“ ujímá, ovšem ne.
Ti spasí jen českého člověka. Německý sedlák se
nestydí jít v neděli do kostela a vytáhnout z kapsy
modlitby, jeho Žens najde i ve všední den chvilku,
že může odskočit na mši av. Živnostpfi tom ne
zebyae. A snad právě to je příčinou, že se mu líp
vede než českému egrárníkovi. Vždyť ae tomuto
vedlo také lóps, dokud ae ho nechytila nevěra, a
e ní ruku v roce jdoucí fariantství.

Do Podkrkomeší | Jest pravděpodobno,
že velká část účastníků katol. vjezdu, kteří poje
dou v neděli dne 29. t m. asi o půl 6 bod. ranní
zvláštním vlakem ze Staré Paky do Hradce Král.
zůstane v Hradci na pondělí a někteří i na úterý.
Nelze tedy za to miti, že počst těch, kteří ne ještě
v neděli navrátí, dosáhne 300 osob. Proto nebude
1 Hradce Kr. do St. Paky v neděli večer zvláštní
vlak vypraven, ale zařídí se vše takto: V neděli
dne 29. arpna t. r. aei o půl 6. hodině ráno vy
jede zvláštní vlak ze Staré Paky do Hradce Kr;
do vlaku tobo mobou účastníci vatopovati též na
Horkách a ve Velké Borovnici. Zpět pakt r Hradce
mohou účastníci tohoto vlaku navrátiti se obyčej
nými vlaky buď v neděli nebo v následujících 30
doech. Z Hradce Králové vyjíždí vlak k Josefova
odpoledne © 2 hod. 23 mio., 5 h 12 min, večer
o 9 bod 19 ma dojede do Staré Paky: první 0
4b.12m, druhý o 7 bh.22 m, třetí o ll b.23m
Cena lístka pro jízdu ze Staré Paky, z Horek a
z Velké Borovnice do Hradce Kr. zvláštním vla
kem a zpět obyčejným vlakem obnáší 2 K 16 h.
Račte nyní ihned lstky u faratho úřadu v Lom
nici n. Pop. zakoupiti.

Sleupnice u Litomyšle. Na svátek
Nanebevzetí Panny Marie konala se u nás poutní
slavnost Svatofiloménská ktorouž zavedl u nás
v pověsti svatosti žijící vdp. děkan A. Dreml.
Letos, jakož i po kolik již let oslavil slavnost
naši vsdp. probošt z Litomyšle Frant. Křivoblávek
mistrným proslovem a svým spůsobem právě mis
sijním o bdělosti katolické nad míra dnes nutné.
Odpoledne pak konal týž vsdp. probošt sbromá
ždění terciářů místních a z okolí s oboovou 85.
professe a promlavou o kráse duše čistě. — Dne
19. září t. r. obmýšlí vadp. probošt v Litomyšli
pořádati na pontní slavnost „Povýšení sv, Kříže“
na pamět 700letého trvání Fádu sv. Otea Frant.
Seraf. schůzi všech okolních terciářů. Kéž i tato
schůze tóší se hojad účasti!

Roluická škola v Hostelel nad Orl.
rozesílá právě avoji čtrnáctou výroční zprávu, ze
kteró jasné je viděti, že ústav ten odpovídá plně
účelu, za kterým jest zřízen, že vzorně jest veden
a spravován. Pro ústav postavena jest účelná bu
dova školaí. Pro školní bospodářetví účelné hosp.
budovy, stáje, stodola, kůlna, sýpka Kolem dvoru
jest školní zahrada, ve které upravena jest školka
ovocná, zahrada zelinářeká, chřestovna, zabrada
botanická, chmelnice a vinico. Dále se zahradou
spojeno jest rozsáblé pole zkušebné a sad ovocný.
Vyučování praktickému slouží dále vzorně zaří
zený a vedený statek úkolní. Žáci mají tu příle
žitost naučiti se všem praktickým výkonům ho
spodářským a k poznání toho, jak ve zásady ra
cionelního hospodářství, ve škole jim vykládané,
v praksi prováděti mají. Chovanci přidržování jsou
ka cvičení se v pracích těch, které jako budoucí
hospodáři nutně znáti a konati musejí, zároveň
pak svěřen jim dozor na dělníky a veškerá vý
kony ve chlóvě, jako vydávání a připravování píce,
krmení, dojení a pod. O ubytování a úplné opa
tření chovanců jest postaráno řádným invernátem
ústavním. Náklad na celoroční vydržování 1 cho
vanceobnáší350—400K. Skolnéseaeplatí. Příští
školní rok počno od 1. října. Prospekty a výroční
zprávy zasílá ředitelství Školy sdarma, přijímá
žáky, kteří nejméně obecnou Školu odbyli a od
povídá na všecky dotasy. Vyučovací osnova roz
vržena jest ha dva roky. Odporučujeme rolnictva
tuto škola.

Z Kralap. Ve prospěch utavby českého
sanetoria na Pleši u Dobříše zakoupila obec naše
100 losů. Bylo by si přáti, aby zdejší průmyslové
závody podobně učinily a losy zakoupily.

Seznam miledarů ve prospěch po
hořelých v Čacebotimě. (Pokrač.) Kostelní
abírky: v Borové u Přibyslavi 550 K, v Poniklé
1146 K, ve Voděradech 8 K, v Kostelci Vrba
tově 3 K, v Bílém Ujezdě 805 K. Dohromady
3401 K. K tomu dříve vykázaných 1061-42 E.
Celkem 1085483 K. Všem šlechetným dárcům u
přímné: „Zaplat Bůh mnohonásobné 1“

Kupte el tento ople:

Karel IV.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 3 K.

Objednávky vyřídí
Biskupské knihtiskárna v Hradel Král.

Pre účastníky ojendm je připraveno
přes 1000 bezplatných lůžek v královéhradeckých
církevhiohb ústavech a školách, takže starost o
nocleh nemusí nikoho od sjezdu odráteti. Přihlášky
musí se však státi aspoň 3 dny před sjezdem.

Upozornění pro účastníky sjenda
králevéhradockého. Kancelářojezdováne
lézá ae v Adalbertinu číslo dveří 2. Tam se vé
škeré dotazy vyřídí a možno tam obdržeti doda
tečné legitimace do schůzí. Komu možno, nechť
si legitimace opatří předem © Ubytovací kancelář
jest v Adalbertiou č. dveří 1. Žádá se, aby při
blášky o nocleby učiněny byly pouze předem. Re
mise pro kola jest v Adelbertinu vedle seminář
ské zahrady, kdež možno za malý poplatek kola
a motocykle uschovati. — Bude vydána pamětní
brožurka 8 programem sjezdu, písuí atd., již mož
no obdržeti za levnou cenu u ochotných proda
vaček zvláštními sjezdovými odznaky opatřených.
Bez tohoto odznaku není žádnému dovoleno něco
prodávati. Pokynů pořadatelů bndiž všemožně
dbáno. Při návětěvé aohůzí budiž před vchodem
vykázána leg.timace. — Redakční místnost zpra
vodajů katolických bude v redakci „Osnovy“ —
Rolníci, kteří přijedou povozy, mají pěkné místo
k postavení vozů n Borromea za zabradou. —
Prapory možno uložiti v Adalbertinu v mígtno
stech vedle sálu. Přeje-lisi někdo plakátya letáky,
jsme ochotni vše zaslati obratem. —| Odporuču
jeme hotel Adalbertinum, kdež budou pokrmy do
bře připraveny a za levné ceny. — Průvod do
katbedrály av. Dacha v veděli 29. srpna v 8
hodin ráno.

Pokyny účastuíkům sjezdu so 48.
ř. v. okresu. Účastníci z Policka p. M. a Hro
novska budou sedati v 5 hodin 48 min. v Červ,
Kostelci, z Nácbodska v 6 h. 3 min. ve Starkoči,
z Novoměstská n. M. v 6 b. 12 m. v Čes. Skalici.
Dobrušštía opočenětímohounoclebovativ Týništi
n. O. a přisednouti ráno v 7 b. 3 m. na zvláštní
vlak. Na trati Sev-západní dráhy enížené ceny
nebylo možno docílit, an raoní vlak je za snížené
ceny. — Krajineký výbor.

Příchozí do Hradee nechť si Jaskavě
prohlédnou krásné umělecké práce kostelví. p. K.
Zavadila v Palackého třídě.

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostatiUseokmihkvpoctvíp. FrantiškaHovorky
vŽitnéulicía ©prodejinovinp. MVlěkana

: Přkopech.

Sjezd katolických organisací a ka
telických spolků z okresů píseckého,
vedňanského, mílovského a mirovické
ho pořádán bude ve dnech 21. a 22. srpna v
v král. městě Písku A následujícím programem:
V předvečer slavnosti dne 21. srpna bude pro
slov 4 divadelní představení v městském divadle
v Písku. Hráti se bado veselobra o třech jednáních
od Antooína Lokaje „Růžová pouta“ Drubý dan
22. srpna o 8. bod. ranní seřazení průvodu n dě
kanskébo chrámu Páně; o 9. bod. dop. průvod na
Malé náměstí k soše Panoy Marie. U socby bade
slavnostní kásání a po něm mše sv. Při měj av.
bude účinkovati kapela p. A. Skalického. Po mši
ev. průvod ke spolkové místnosti Svatojosefaké
jednoty a odevzdání praporu. Odpoledne o půl
2. hod. seřazení průvodu u děkanského chrámu
Páně, pochod es budbou Jongmaunovou ulicí a
náměstím na ostrov, kde bude pořádán koncert.

Přijmy německého kameléře. Příjmy
čl. Betbmanna-Hollvega po jeho jmenování Hšským
kancléřem značně atoupnou Jako říšský kancléř
obdrží 100.000 marek, z čehož 64.000 marek při
padá na representační výdaje. Jako státní tajemník
zahraničního úřadu dostává ročně plat 50.000
marek včetně 14000 marek nasrepresentaci, dále
pak jako předseda proského státního ministerstva
36000 marek a 18.000 marek zvláště na ropre
sentaci a konečně dostane k užívání v kanclétském
paláci slušební byt s úplným sařízením, jenž dle
činžovních poměrů berlípských stál by 30.000 marek
ročně. Celkový příjem říšského kanoláře jest tedy
294.000 marek, tedy větší, než příjem anglického
premiéra. :

Většího mepřiítele mutne odraziti.
Řádění německých dovinistů ve Vídní vyvolává
úžas celého vzdělaného avěta tím větší, že hrot
ostří jeho obráceno jest proti kulturnímu spolku,
jeboš práce trvá jiš čtyřicet let, aniž by zábavy
a vzdělavacíschůze jeho kohokoliv podačcovaly
s znepokojovalý. Vinou několika renegátů stávají
se poměry v blavním a sídelním městě říše ne
enesitelnými a pomalu bude pořekadlem a okří
dleným slorem „pobostinnost Vídně“. ©Rosvoj
českého živlu tím ovšem zaražeo nebude, ba na
opsk řada lidí iodiferentních najde sa demon
stračního zpěvu německých písní národní ová sebo

oo vlivem konána Často už né misíci. —epozorovaně však roste velký a nebezpečný no
přítel českým školám vevidet Ples agarvaié ú



čení všeho lida českého nestoupají dobrovolné

přpěvky, jimiž se české školy ve Vídni a L'ol.kousích vydržují, nikterak úměrně s úkoly, ba
Jze pozorovati právě v poslední době znatelnou
Jich depressi. Měl-li by stav tento potrvati, rozvoj
českého živlu byl by zastaven bez přičinění ne
přátel. A tomu nelze připustiti: všichni, kdoš roz
bořčení jsou nad pronásledováním českého živlu ve
Vídni, nechť pamatují, že protestem nejlepším a
povinností samozřejmoujest vydatná podpora epolku
„Komenský“ ve Vídni (II Strobgasse 45), jenž
letos vydržovati bude pět škol obecných o 27 tří
dách, školu pokračovací o třech odděleních, dvě
opatrovny a pét jazykových škol.

OOOCOO00000000000

Školní knihy
de všech škol v Čechách

w nejhojnější zásobě

B. E. Tolman,
© | východočeskéknihkupectvív Eradoi EKrálové.

(Zalošeno r. 1862).

Správná Knihy též Seznamy

o vydání. antikvární zdarma.
V

č še se vyHuujeobratem. Telefon č. 17. o

RothochildůvRakonský úvěr.ústav“
měl za půlleti roka 1909 8,862.773 K dobrovolně
doznaného čistého užitku, o 920.000 K více než
loni: základní kapitál 120 mil. rentaje se 9 proc.,
jindy až 14 proc. Rothechildův Mskouský úvěrní
ústav představuje ohromnou finanční moc: vydává
rakouské a uherské korunové renty a peníze své
má v několika obchodních a živnostenských ban
kách, ve společnosti na dobývání nafty, v petro
lejových raffineriích, v továroě Škodově, v několika
továrnách na stroje, v Četných pivovarech, cukro
varech, ve Stebilimento, tecmico Triestino, v to
várnách textilních, rychlotiskařských, chemických,
kartounových, linoleových, kožených, na zpraco
vání dřeva, v papírnách, v sladovnách, v pojišťovně
Providentii“, v továrnách na fezy, v méděných

dolech, v libovarech, v továrnách aa náboje, v an
glické společnosti na zhouštění mléka, v austro
orientální obchodní společnosti a v kamenných
lomech. Vídeňské listy podrobně přinášejí ve
dlouhých sloupcích jména všech hospodářských
podniků, které náleží v Rakousku a za branicemi
pod žezlo Rothachildovo. A v Ubrách pracaje
Rothachildův fliální úvěrní ústav, který s vídeň
ským konkoraje v millionech.

Proč sec. demokracie ntiskovaným
vrstvám nepomůše. Tolik slibů rostrousili
soc. demokraté svým voličům| Tolik jest jich zvo
leno do říšské rady! A přece chudým vrstvám
vede se stále bůře. Jaká tobo příčina? Protože
vůdci soc. demokracie jsou židé a to namnoze ve
lice bobatí. A žid proti židovskému kapitalistovi
tak hned nebude, i když vidí, že by se lidu po
mohlo, kdyby bursiáni tolik jmění pro budoucnost
nehromadili. Kdo poroučí radé straně? Aron, A
braham, Dr. Adler, Arbeitel, Austerlitz, Beer,
Berner, Dr. Berstel, Brod, Dr. Czech, Diamant,
Dr. Ellenbogen, Dr. Fried, Frenndlich, Dr. Har
peer, Dr. Ingwer, Dr. Karpeles, Dr. B. Kohn, Kohn,
Dr. Morgenstera, Pick, Dr. Rosenthal, Rosenzweig,
Dr. Schacherl, Schlesinger, Spielmano, Stern, Taub,
Dr. Verkauf, Dr. Weizmann atd. atd. A chceš
míti jiný seznam židovských vůdců socialistických?
Lasail. Marx, Singer, Barzilai, Blumenfeld, Blu
menfuB, Hirechfeld, Hirschler, Hertska, Hertzfeld,
Goldachmuck, Berosteia, Jacobi, Krausenmic, Lu
zatti, Landaner, Lederschub, Meisner, Popper,
Reinach, VeiB atd. Sám žid, sám žid. A chceš
věděti vůdce „Volnéškoly“? Ofoer, Heller, Jeru
salem, Barth, Lów,Hocke, Licht, Firth, Singer atd.
Žid vedle žida. Kdyby židé upřímně 8 chudáky
smýšleli, přestali by poukazovati na jmění cír
kevní a mohli by ihned učiniti značnou náprava
obratem ruky; nejbobatší millionáři by mobli od
pustit státům aspců polovici dluhů, barsiáni a kar
teláři by mohli obrovské své výtěžky snížiti na
polovici a bned by byly věcí nejpotřebnější laci
nější. Ve Francii jmění církevní zkonfiskováno,
ale lid z toho nemá ani baléře. Proč? Poněvadí
velkokapitalism jest v rokou zcela jiných. Ať tedy
požidovštělý tisk nebalamutí své čtenáře líčením
ráje, jský by nastal pod rodým velením, až by
církvi bylo všecko sebráno! ©Teď už i slepí pro
blížejí chytře nastrčenou tidovako-socialistickou síť.

Vystěhovaloctví = Bakouska. Vroce
1907 vystěhovalo s0 =Rakosska do Ameriky přes

51.809 a přesBrémy 61.389 osob. Přistání v A
merice odepřeno bylo pouze 1125 Rakušanům.
Celkem se vystěbovalo z Rakouska v roce 1907
177.023 osob a vletech 1902—1907 celkem 703.306
osob. Z osob, ješ se vystěhovaly v r. 1907, bylo
13.863 Čechů, 59.719 Poláků, 28.751 Raslnů,
47.126 Chorvatů a Slovinců, 41.815 Slováků,
13485 jiných Slovanů, 40.497 Němců, 59.693
Maďarů a 18.885 židů. Od počátku tohoto století
— tedy za necelých 9 let — vystěhovalo se z Ra
kouska více než půldruhého milionu lidí. Z vystě
hovalců vracejí se zpět nejvíce Slováci, kteří však
nejčastěji snovu a 8 celou rodinou vracejí se do
Ameriky. Zajímavo je, že s vystěhovalců přinesli
do Ameriky Němci průměrně pro osobu D4 a půl
dolaru, Češi 37, Chorvati a Slovinci 14 a půl,
Rusfni 12 a půl, Slováci 16. Maďaři 21, Poláci
13 a půl dolaru. V letech 1906 a 1907 přivezli
Rakušané s sebou do Ameriky 10 a půl milionu
dolurů (62 a půl mil. korun). Dle nového přistě
hovaleckého zákona musí každý přistěhovalec pro
kázati 8e jměním 25 dolarů. Nemá-li jich, je bez
milosti poslán zpět.

Puměry ve franconzském vojsku
osvětlují tyto číslice: R 1908 prchlo z Francie
11.782 mladíků. kteří měli se dostavit k odvodu.
Mimo to 10.304 bylo jich stíženo takovými'trosty,
že nedali se použit k vojenské službě ve Francii.
1084 s nich bylo umístěno v trestaneckých batai
lonech v Africe.

Křesť. dělnictvo ma Horavě, sesku
pené kol Všeodborového sdružení křesť. sociálního,
dle správy z valné bromady 15. t. m. v Brač
konané na podiv mohatní. Does má Všeodbor.
Sdružení na Moravě 25.000 členů, kteréhož počtu
dosaženo neobyčejnou agitací nejen řečníků a jed
notlivých členů, ale také velikou přízní kaěžetva,
čímž se u nás v Čechách pochlobiti nemůžeme.
Přispívající Členatvo, téměř všecko £ řad kněž
ských, odvedlo v r. 1908 příspěvků 390151 K.
Obnos příspěvků vůbec u moravského Sdružení
tohoto dostoupil koncem r. 1908 výše 87.673 85 K,
celkový obrat peněžní činí K 37498232 K; dno
15. srpna t. r. mají u Ustředí v Brně hotového
jmění 150.264-25 K. To jsou výsledky překva
pající, které musejí i nás v h pobídnouti
k úeilnější práci na tomto poli.

Schopnosti k vojenské slašbě ubývá.
Často a často uposornili vojenští lékaři na to, že
zproletarisováním stavu selského a šivnostenského
ubývá stále zdatných rekrutů, schopných ku vo
jenské službě, měrou až zarážející. [ v okresích
venkovských klesá počet schopných. Vinou toho
jsou neutěšené poměry sociální, jichž vlna valí se
i do vesnic. Již to by mělo přiměti stát k tomu,
aby svědomitě se postaral již jedoou o úpravu
poměrů rolnických a živaostenských. Rovněž ta
kový sestup jako u nás, jeví se v Némecku. Ze
všech rekrotá r. 1902 bylo při odvodu uznáno sa
schopné 850%/,, r. 1903 :57-19/,, r. 1904 : 56-49,
r. 1905 : 66.3%/,, r. 1906 :559%/,, r. 1907 již jen
54-99/,. Čím měňtějším stává se způsob života,
tím více obývá schopnosti k vojenské službě. Ve
svrchu uvedených letech dodávalo město o 81%,
méně schopných rekrutů než venkov. Ovšem ne
běží tak o záležitosti vojenské jako o zastavení
degenerace. Stesky vojenských lékařů jsou nepří
mým svědectvím, že ubývá u mladých lidí sil a
zdraví vůbec, tak že nejsou schopni k zdatné a
vytrvalé práci, jako generace dřívější.

Protičeské másilnosti v Dol. Ra
homsích zvrhly se také minulý týden v demon
strace proti Rakousku a dynastii, a to zásluhou
poslanců Malika a Wolfs. kteří je nejen uami
činili, ale i davy k nim horlivě nabádali. Lod
s českými výletníky po Dunaji plující byla po celé
cestě surovým křikem provázena, |.ď bombardo
vána kamením, ano vypáleno na ni i několik
střelných ran. — Videnští Češi žádají, aby se
český lid v Čechách a ona Moravé k vůli ně
meckým násilnostem nedal svésti k protinámeckým
demonstracím. Boj, který byl Němci zahájen vo
Vídni, bude také ve Vídai dobojován.

Volba rektora čes. techniky prof.
Bertia v Praze přece potvrzena ministrem vy
učování, což překvapilo a způsobilo rosmrzení
v kruzích německých, u nicběž upadl prof. Bertl
v nemilost, že pokáral ve ové inetalační řeči štvaní
německého profeasorstva. Professoři něm. university
pražeké denuncovali za to Bertla v minjsterstvu
vyučování a odtud zavedeno s ním vyšetřování.
Ale německým štváčům sklaplo, prof. Bertl nanovo
potvrsen sa rektora.

Generální stávka ve Švédsku není
tek brosnou. Organisované stávkojící dělnictvo
ukázalo to sice moc organisace, ale vzbadilo také
protitlsak na celé čáře. Mleto stávkojících ujaly 6e
zastavené práce zcela ochotně celé pluky občan
stva a na mnobých místech přihlásili se do práce
i neorganisovaní dělníci a leckdes také organiso
vaní zabéjili opětně prácí. Podle epolehlivých
správ stávkuje na 286.000 dělníků, kdežto úbrnný
počet dělnictva činil 480.000, nepočítaje v to še
lezniční sřísence, kteří se stávky neúčastníli, ale
va učž etávkující nejvíce spoléhali. Stávka země
dělských dělníků není také všeobecná. Příčina
stávky této jest, že továrníci švédětí následkem
špacné konjunktury snížili mzdy dělníků, kteří

ovšem toto snížení nechtěli připustiti. Mezi děl
nictvem jest vzorný pořádek.

Vídeňský Rotschild dle bilancez roku
1908 má 11.106,594.672 K jmění. Roční důchod
z toho jest přes 500 mil. K. Slušná to sumička,
na kterou soc. demokraté při „bladových“ schů
sích nepoukázali! Nikde tábor proti židovským
millisrdářům, jimž tekou peníze do klína plnou
řekou bez práce, i když pánové po denní „náma
ze“ usnou. Zato však si soc. demokraté troufají
kurážně vystapovati proti obudým selkám a dikto
vati těmto udřeným ženám hodně z vysoka, sač
mají prodávati máslo a vejce. Věru přímo za
mrasí pozorování, jak provádějí rudí pod židov
ským chomoutem boj proti — velkokapitalismu.
Upracovaného chudáka pronásledují jako zločince,

o velemocných burs chodí jako kolem horkéaše. —

Ce stelí váročné práve měšť. pivo
varu v Plumf, vypočítává „Plz. Kraj“: Plzeň
ský měšť. pivovar trvá od začátku let čtyřicátých
minulého století. Tebdy upsáno bylo 265 váreč
ných podílů po 50 zl. konvenční měny. Takto zí
skaným kapitálem 13.260 zl. k m. byl měšť. pi
vovar postaven a roku 1842 v činnost uveden.
První výroba činila 3657 bl. ročně. Nyní jest
podnik majetkem 250 várečných podílů, jež vtě
leny jeou na tolikáž právovárečných domech. Těchte
250 právovárečných domů dostává dle výroby po
25.000 hl. piva veraí zisk 160 K a tyto podíly
sisku na každý dům kolísají ročně mezi 32 a 33.
Mimo to dostávají trojí dividendu. takže celkový
užitek plynoucí z jednoho práva várečného činí
14.300 EKročně. Dle výpočtu byla by hodnota po
dílů tato: Užitek 14.000 K ročně znamená při
Bpetním zúročení hodnotu 280.000 K, tudíž všech
250 podílů má cenu přes 70 millionů K. Počítá-li
Be však, že pivovar kromé uvedeného obnosu,
který se ročně na právovárečné domy vyplácí ©
mobi míti zisk daleko větší, kdyby od let ae ne
prováděly milionové investice z běžných výtěžků,
tedy lze s obledem oa Čistý zisk hodnotu z mjáť.
pivovaru odbadnoati na 100 mil. K Dle toho by
majitelé prodali jeden várečný podíl sa jednotnou
cenu 400.000 K, při čemž domy by zůstaly jich
majetkem.

Všeobecných sympatií již nalézámy
šlenka brzkého uskutečnění stavby lidového českého
sanatoria pro tuberkulosní. V okresu karlínském,
mladoboleslavském a žižkovském již po 2000 lo
sech loterie české zakoupeno. Berounský okresní
výbor právě též 2000 K věnoval. Také malé obce
České nezůstávají v obětavosti své vzadu. Malé
Roztoky zakoupily dvakráte po 30 losech, taktéž
Jenč, Letky,Letovice, Pražské Předměstí, Roz
dělov, Čístá. Kdyby tak všechoy okresy. města a
obce vykonaly svou povinnost ku příslušníkům
svým, nezůstali bychom za Němci, kteří již mají
70 sanatorií pro tuberkalosní, kdežto my Čechové
dosud ani jediného!

Český průmysl kávových náhražek
razí si cílevědomě cestu nejen ve vlasti naší,
ale 1 v jioých zemích slovanských. Obchod na poli
tomto stává se samovolaě pojítkem vzájemných
slovanských styků nejen v oboru hospodářském,
ale i politickém a zjednává důkaz, že v oboru
průmyslu spotřebního Slovanstvo stačí samo sobě,
a dobře obejiti se může bez továrů původu něme
ckého. Zejména Kolínská továrua na kávové ná
bražky stavbou nového pobočatbo závodu v La
blani dohání navazováním praktických styků ob
chodních se Slovanstvem vůbec posice až dosud
trhem německým ovládané, a zboží její díky svým
vynikajícím vlastoostem těší se věude zasloužené
posornosti a oblibě. Doporačujeme tudíž domácí,
ryze český tento podnik Vaší přízní, kladouce ro
dinám našim důtklivé na srdce, by pro domácnost
svoji tádali vždy jen výrobky ryze české, jakým
jest „Kolínská cikorka 8e sgkolem.“

Zneužívání lahví masodovou vodu.
Z kruhů výrobců sodové vody bylo si stěšováno,
že se lahví ne sodovou vodu před jejich vrácením
prodejnám užívá zhusta koosumenty k uschovávání
různých, zdraví škodlivých tekutin, mezi jiným také
k uschovávání takových látek, jichž stopy následkem
chemického alofení nelze v lábvi pozorovati a které
čištěním zavedeným ve výrobnách sodové vody 4
při obyčejném užívání lahví postečitelným nelze
odstraniti. Tato neopatrnost měla již v maobých
případech za následek, že požitím sodové vody
z labví takto znečištěných nastaly porachy zdraví,
ba dokonce nebezpečí pro život. Upozorňuje se
proto obyvatelstvo na tyto závady stím podutknutím,
že zmíněné zneužívání lahví podle okolnosti také
dle $ 16. a 17. zákona o potravinách ze due 16.
ledna 1906, čls. 89 ex 1897 ř. z., trestá se Citel
nými tresty.

Katolický osvědčený pracovník,
který by se rád zcela organisační práci věnoval,
ale jemuž dosavadní saměstnání v rozvinutí širší
akce brání, prosí o místo v katolické redalci,
administraci, tiskárně (obstarával by případně i
korrekturu) nebo v jiném katolickém podniku.
Bližší adressu sdělí ochotné redakce t. I.

Agrární stranu a šlechta. „Čech“píše:
„Zakladatel agrární strany Alfons Šťastný uveřej
ňoje v „Sel. Novinách“ dlouhou lamentaci o agrároí
straně a jejím poměru k šlechtě. Lituje, že neduálo



k pevnější a trvalejší dohodě se šlechtou, když už
Be o tom vyjednávalo. Agrární strana prý 86 ho
nila za každým chalupníkem. domkářem, ba i če
ledínem, ale šlechtu zanedbávala. To prý nyví
musí býti napraveno 4 agrárníci musí Bespojiti 80
šlechtou proti lidové reformě volebního řádu na
zemský sněm. — Alfons Šťastný šlechtě křivdí.
Ne radu šlechty odtrhli se mladočeští sedláci —
pardon, oekonomové — od mladočeské strany a
založili si stranu vlastní, agrární, Všecku politickou
svou mondrost čerpali agrárníci od šlechty a sej
ména od jisté zuámé graduované osobnosti v její
řadách, A šlechta udělala pro agrárníky, co mohla.
Dále přece pomoc její jíti nemůže, než úla, když
bobatý šlechtic český pozval ei patronátní ducho
venstvo své a jim bez obalu řekl: Mým přáním
jest, abyste volili a agitovali pro agrárníka. A
agrárník, o nějž při volbě člo, byl prononcovaný
atheista. Jakou ještě větší pomoc chce zemanská
strana od stava panského mít? Za cbalupníky a
domkáři se agrárníci tuze nehonili. Jen před vol
bami se k ním lísali, ale j tu mimoděk pravdu
propověděl r. 1907 vgrárník Jánský v Načeradci:
„My těm velkým pomáháme a ty malé máme rádi.“

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 14. srpna 1909. 1 b)

plenice K 20-60—28-00, bitaK 14:00— 1600, ječma
ne K 1140—13-80, pross K 00:00—00"00, vikve K 00:00
aš 0000, brachu K 26-+00—80:00,ovsa K 8'00—10'00,
čočky K 32-00—36-00, jahel K 26-00 —28"00, krap K
24'00—44:00, bramborů nových K 4-20—4-40, starých
K 00:00—00:00, jetel. semene červeného K 00*0—00*00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00— 000'00,
máku K 83:00—3400, Iněn. semene K 00'00—00'00, 100
kg žitoých otrub K 16-80—00-00, 100 kg pěeničných
otrab 15-60—00:00, 1 kg másle čerstvého K 8000
aš 320, 1 kg másla převařenéhoK 0-00—0000,
1 kg sádla veptového K 1-93—3-00, 1 kg tvarobu
0'32—0 36, 1 vajoe K0'07—000, 1kopa oereleK 0000
aš 000, 1 kopa petržele K0-00—0*00, 1 kopa kapusty
K 2:00 —3"60, 1 kopa cibule K 0-50—0066, 1 kopa drobné
teleniny K 0'80—100, 1 kopa mrkve K 085—0%40,
1 kopa okurek 2-00—300, zelí K 400—5'00,|
košík třešní K 0-80—1'00, 1 hl jablek K 400—8"60,
1 bl brašek K 2-50—3-20. — Na týhodní trh
v Hradoi Králové dne 14. arpna 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 679 hektol., šila
457, ječmene 259, ovsa 380, prosa 00, vikve 00, hra
obu 3, čočky 00, krap 6, jahel U, jetelového se
mínka 18, olejky 18, máku 58. — 3) Zeleniny:
petržele O kop, cerele 0 kop, kapusty 490 kop, cibule
800 kop, okurek 190 kop,salátu 00 kop, mrkve 356 kop,
brambor 112 hl, zelí 320 kop, drobvé zeleniny 340 kop.
—3) Ovoce: třešní 100 košíků, brošek 120 bl, jablek
10 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 521 kusů,
podavinčat 0+ knaň, kůzlat 00 kosů

SOCHY, RELIBFY,
OBRAZY (> PLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ (CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

—

břběhátěbětt

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady

We-440 -m
dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
|

Ztráta jakákoliv proto úplně nemošna, Íbřit
Prospějete,objednáte vlněné (átky plátna $irtinky,látky naroby, |

Soupravy, salonníšarmituruvůbeč
T inám

A Všechnozbožítkalcovské,Ufirmu:

| Tkakovské výrobní společenstvo VZÁJENINOSTvHRONOVÉ% 4

Český lidovýpodnik- Uzorkyzdarmaifranko

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný
občerstvující prostředek doporučovaný,

nabízí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frane.
cognacu, srémské slivovice jakoži pův. jam:
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

ráně a uejvhonéjů

© dětské vozíky
2 u velkovýrobce firmy

č Jos.Ježek,
© v Hradci Králové.

Žádejte cenníky.Dr

První český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání

mé: zhotoveníko
MaM “ stelních rouch,
Z ©korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo- !
rů; napožádání!0 0 0 © © ©
obstarám též ko
vovénádoby,kříže . m.

atd. Atelier sochařsko-řezbářské
„| OK 22 pro práce kostelní ::Vdeň,
VII.o.,Kaiser-| J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,

strasse 5., vedle La- —
Meritakého chrámu SLEZ. PŘEDMĚSTÍ,

Páně. Doporučuje se slušně P. T. dacho
Na ukásku sasílá venstvu k provedeníuměleckýchprací,

se vše franco. jako: oltářů, kasatelen, křtitelnic, zpo
| vědnic, Božích brobů, křížových cest„O vreliefech,sochovětců,kracifiksů,

... rámůatd.atd.Legitimace nm 4
s Opravuje a obnovuje staré

do důvěrných schůzí kostelnípráce.
dle 5 2. shromažďov. zákona ,
ze dne 15. listopadu r. 1867 Výkresy a rozpočty mapožádání

dostati «ze levněal

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

= = Palmy - =
stromovité a keřovité

pro kostelypředoltáře,předsochysvatýcha p.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2-3 Palmy keřovité 1—8
metryvysokékus za 6, metryvysokékusza2,

8, 10—16 al, 8, 4—65 sl.

1 ON OslavaHusova... .. . . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

Kupte si náš katolický erganisační o v ——————— 8uptesi náškatolický © “ ra jako víra... . - - .
kapesní Kalendář Husité jindy a nymí . . . .d4,

Křesťan. Organisátor ModernínáboženstvíMasry
ma r.1910. | Píseh mlá- Česká konfesše . . - . - - 24.

KašdýKato- ky a U Svobodnáškola... .. . 16,
míti.Vasbs 70 h Hornofa.- Proti Volné myšlence. . . - 8,celoplátěná- Cena velice Inkvisice církevní . . . . . 44,vkusná.- - mírná.- - - tok prof Masarykama oírkev
Výtečnéčlánkyodvdp.dr. Fr.Šulce vdp.dr. katolickou ... M,
Fr. Reyla, P. Voňavky, dp. Jukla, red. upky atd.

Y organisačníchprácechnepostrádatelní.Obraz Při hromadných objedLávkách značnéav. Otce Pla X. 1 b, na kartoně80 h, slery.

objednatelůmkalendářepoore 10b, na kart. pk
voEndnvách,Méněneštnoetpo80h boxport. Objednávky vyřídí

ObježnásiypřijímáI. Poldh,Hradu,JEroné administrace „Čas. Úvah“



NÍuuuu.u.ů.ů."ů.ů
Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

s péra redaktora Č. U., jenž své 20letóézkušenosti £ veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle eociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky.Spis je bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklady,nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

Cena spisu 8 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
10*/, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

n
Skvostné dárky

ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

=
s:Machar:
a křesťanství.

FOTOGRAFIE

JEL

Pod tímto titulem vyšla brožura jek:
7. číslo „Čas. Úvah“. Knížka ta stručně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, násiloickým pobanstvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvaby čteme zajímavé do
klady o literární pootivosti, snášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
© madnéma šíření, aby se nejširší vrstvy

lidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářská výprava protidokázaným pravdám
Cena 32 stránkové brožury pouze 8 hal.
Při hromadných objednávkách +ótší slovy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace„Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

| nejlepší při cenách nejpříznivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

(J. F. LANGHANS,
| wm Hradec Králové, Adalbertinum.=m |

| Velké obrazy od 10 korun výše.
|

Skupiny rodinné.

. Skupiny snoubenců. |
| Skupiny svatebčanů.

U 1
E /

V

l

i Rozšiřujte

L Časové úvahy!!pendlové hodiny||“
v nádherných skříních,

W řetízky, prsteny, náramky,

M jehlyajiné zzlatéastříbrnéskvosty f u = A
— v nejmodernějšímprovedení — Í , |

j nabízíke koupi ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA
Jan Kalisy zlatníka hodinář ————

v Ryohnově n. Kn. PRAHA KARLÍN
Solidníobsluha přimírných cenách. Promáčíh o
Po ben oen.© Založenor. 1843. TECHNICKÁINSTALLAČNÍ KANCELÁŘI SKLADY

. k PALACKÉHOTĚ.Č. 359,VEDLEGRANDHOTELU.mu

Ku všem příležitostem Provádíinstallace elektrického osvětlenív soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

. ' „ m a rých závodůprůmyslových.

raktické dárk m. jm | "P Mstalsoeohrámě,Muminněníosvětleníoltářůa1..
Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož

i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd.

mi ném I" -= SkladosvětlovacíchtělesaInstaliačníhomateriálu.Dodáváa zařiruje stroje apřístroje pro elektrárnu,provádí

W Šolc stavbaolektrovodnésítěa veřejnéhoosvětleníkrál. věz.a y | | a městaHradceKrálové.
zlatník a stříbrník, mmm Projektya rozpočtyna požádání.mmm

přísežný « j i
soudnísnaleca odhadce K | NE p

v Hradei Králové.
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a

hodimvšeho druhu. m Zane r. 1060. Státnícem kavýsavéTHařicl.

| Prodej se zárukou. | 1 Nejstarší a největší závodZ
sa Jan Kryšpín,

= (J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

PRAHA,

naj
umělého kamonoprůmysiu
na českém severovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Provadí veškeré práce hřbitovní a dopo

ručuje svůj bohatě zásoboný sklad

hotových pomníků leštěných
graniton, i

umělecké ozdoby náhrobků z nezni
čitelné kameniny, český výrobek.

m ešní„kes Mramorové zařízení
šího aš k bohatémufi- prouzenáře, řezníky, kavárny, oukráře,

S elooným desky na nábytek,
nany,sále, pena desky pro koželuhy atd.

p n Kdání hn Račtedít přednondomácímazároěn!
Založeno reku 1836. o



Příloha
© počátcích poštovnictví na

Hradecku.
(Poušito spisů dra Wintra, Svátka, Solaře,

sákonníků atd.).

(Dokončení.)

Tyto dopravní poměry zůetaly téměř beze
změny až do r.1771, kdy zbudována byla nová
poštovní a obchodní silnice s Rychnova n. K.
do Hradce Král. Dvorním rozhodnutím ze de
21. květoa 1786 bylo zavedeno nové poštovní
spojení z Moravy do Čech a to z Broa přes
Svitavy a Litomyšl do Hradce Králové, kde
křížila pošta česká s moravskou každý pondě
lek a čtvrtek v týdno; rok na to zřízena byla
ve spoji tom nová pošta v Poličce. Spojení do
Brna z Hradce bylo r. 1783 zdokonaleno zave
dením nových pošt v Bejšti a Ostřetíně. Spoj
z Hradce do Svitav šel přes Vysoké Mýto a
Litomyšl a byl dlouhý 10 poštovních mil, spo
jení přesJaroměř do Hostinného 6 mil; k pc
slednímu přilehala poštovní čára z Nové Paky
přes Jičín do Mladé Boleslavě.

Hradecká poštovní doprava doznala dal
šího obohacení r. 1786, kdy zavedena byla o
sobní poštovní doprava z Čáelavě přes Hradec
do Trutnova, jež doplněna byla r. 1787 novou
osobní dopravou přes Jaroměř do Náchoda.
V témže roce přeložena byla pošta z Milovic
do Hořic.

Nedlouho předtím vydal Jaroslav Schaller,
řádový kněz v Praze, subvencí českých stavů
místopis c. k. dědičných zemí, dílo to velice
pracné a tak vzorné založené, že dle posudko
tehdejších i pozdějších odborníků řadí se mezi
nejlepší místopisy 18.století vůbec. Díla tomu
děkojeme za zachování četných zpráv české
kultory a poštovnictví ee týkajících.

Ač poštovnictví na Hradecko, jak ave
deno, utěšeně se vzmábalo, přece ještě nesta

čilo rachu obchodníma, jenž rok od roka se
šířil a mohutoěl. Psaní pro Tratnov a Náchod
totiž zůstávala v Hradci několik dní ležeti,
z kteréž příčiny zavedeno bylo další mimo
řádné spojení mezi Jaroměří a Tratnovem.
V r.1792 bylo v Čechách 97 pošt; počet oby
vatel páčil se na 3,000000 daší. V Hradci byl
tehdá poštmistrem Talacko z Gistietitz, v Ja
roměři Josef Riedl, v Hořicích Jan Zchipp,
v Náchodě Jgnác Sperliog. Do josefinské doby
spadá zřizování poštovních sběren; v místech,
kde nebylo lze pro nedostatečný rach poštovní
zříditi poštovní úřady, zřizovány sběrny, od
nichž dodávala se psaní na nejbližší poštu.
Taková sběrna byla v Josefově pro Jaroměř,
v Pardabicích pro Chrodim, v Rychnově pro
Hradec Králové.

Dle místopisu Crusiova z roku 1798 byla
hradecká pošta přelistovací stanicí poštovní;
takové byly v Čechách ještě jenom tři a to
v Chebu, Plzni a ve Veselí n. L. Ke konci 18
století měli hradečtí výtečné spojení poštovní;
psaní jejich odcházela směrem k Vratislavi
v pondělí a v pátek ve 4 hodiny odp., k Brou
v úterý v 9 hod. ráno, v pátek ve 4hod. odp.,
do Mladé Boleslavě v pondělí ve 3 hod. odp.,
v pátek v 10 hod. večer; k Čáslavi ve středu
a v sobota v poledne, ku Praze ve středu a
v sobotu touž dobu.

Poštu dostávali od Vratislavě ve středu
a v sobota v 7 hod. ráno, od Brna v úterý a
v pátek ve 4 hod. odp., od Boleslavě v pon
dělí a v pátek v 10 hodin večer, od Čáslavě
v úterý a v sobota v 10 hod. dop., od Prahy
v pondělí a v pátek ve 4 hodiny odpoledne.
Hradcem procházelo za 6 dní 24 poštovních

pojů, což oa tehdejší dobu bylo spojení idení. —

Dnes má Hradec Králové 2 etátní poš
tovní úřady, 43 vlakových a 63silničních poč
tovních spojení denně.

Sestátnění dráhy Severozápadní přinese
Hradecka další zdokonalení poštovnídopravy,
k čemaž starobylámu městu Hradci Králové
hojný zderl

Za kuchařku
neb hospodyni

nejraději na faru, žádá intel. olečna v stáří
40 lat, milé povahy, obou zemských řečíúplně
mocná, která vykázati se může několikaletou
praksí jak vo vaření tak i v hospodářství.

pe nabídky do admin. £t.l. pod zp.

Kulturní hlídka,
Věda a umění.

Diecásní Cyrillská jednota Královéhradecká
a chrámový sbor v Borohrádku uctivě zve P. T.
své členy, ostatních cyrillských jednot všech dic
cesl, veškeré duchovenstvo, ředitele kůru a všechny
příznivce přesného církevního zpěvu ku cyrillskému
sjezdu v Burobrádku v pondělí doe 23 srpna t. r.
(oa den sv. Filipa Ben.). Ráno o půl 10. hod. sa
bájení sjezdu v sále „Obecního domu“ předsedon
diecósní jednoty p. Drem. Jos. Mrětíkem, arcidě
kanem z Chradimě. — Uvítánl účastníků místuím
farářem p. P. Fr. Vackem. — V 10 hodio zpí
vaná mše sv. ve farním chrámu Páně, při kteréž
chrámový sbor řízením místatho ředitele kůru Jos.
Macha zapěje: Missa „Lauda Sion“ op. 19. od
V. Říbovského, Intrvit čtyřhlasně dle Steble, gra
duale I. část chorálně, verš „Beatus vir“, smíš.
sbor od A. L. Vymetala, «ffertorium „In virtnte
taa“ od Vymetale, „Communio“ chorálné, „Pange
lioga.“ od J. Viotra op. 10. č. 1. Po mši svaté:
„Pochválena a pozdravena budiž . . .“ a „Auděl
Páně“ dle Oltáře. V. Říhovský: „Sanctoa“ a „Be
pedictas“ z reguiem D moll op. 5. V. Říbovský:
„Ave Maria“ op 7. č. 5. (smíšený sbora varhany).
— V 113hodin v sále „Obecního domu“ započoou
přednášky: Pan dr. Jos Mrštík, arciděkaa z Chru
dimě: „Motu proprio Pia X.“ o církevní hudbě.
Společný oběd v témž hostinci (Couvert K 150).
— Odpoledne o půl 2. bodině přednáška p Boh.
Kašpara, řed. kůru v basilice sv. Václava na Smí
chově: Úkoly reformy církevní hudby vzhledem
k chorálu, víceblasému zpěvu, instrumeatál. budbě
a kostelní písní lidové. Na to: Praktické cvičení
v chorálu dle vatikánského vydání (p. řed. Kašpar).
Ve 3 bod. požehnání ve faraím chrámu Páně. A.
Petzold: „Zvěstuj Těla“, „Litaniek Nejsvětějšímu
srdci Páně“, „Otče náš“, „Zdrávas Maria“ dle
Oltáře, „Pange lingaa“ chorální. Po požebnání:
„Pod ochranu Tvou“ dle Oltáře. Přihlášky kn
společnému obědu přijímá místní farní úřad neb
ředitel kůru. Příjezd vlaků d> Borohrádku : ráno
od Caocně ve 4 bod. 58 min., od Týniště v 8 hod.
15 min., lokálkon od Moravan v 9 hod. 29 min.

Vydání úplné mapy severní Arabte chystá po
návratu ze své drahé výzkumné cesty náš dr. Al.
Musil. Bude to prvoí mapa onoho území vůbec.
Vědecké výzkomy sepíše ve zvláštním díle, na něž
jsou odborní učenci celé Evropy již zvédavi.

„Českého slovníku bohovědného“ vyšlo právě
číslo 4., vypravené s toutéž pečlivostí jako čísla
předešlá. Jest ozdobeno novými velice instruktiv
ními obrazy. Pořadatelstvo zajisté zaslouží za
úctyplnou péči největší uznání. Po vydání dvou
prvých čísel samy nekatolické „Národní Listy“ dne
11. června napsaly: „Nehodí se ua tomto místě
uvažovati o příčioách, které podporují úžasný
vzrůst klerikalemu u nás, oesmíme však podce
ňovati působení jeho ve vědě « literatuře, nebvť
poznáváme, že proti nám stojí klerikalism v tubé
válečné organisaci, ničeho nenpomíjeje, čím by
půdu svoji rozhojnil. Velikolspým takovým pod
nikem, k tomu určeným, aby veškero dachovenstvo
české brai. se týmž směrem a studnicí jeho vše
stranného poučení jest „Český alovoík bohovědný“.
Zakladatelům a redaktorům jeho na mysli tanulu
biblická encyklopedie, veškeru látku i příslušnou
moderní diskusi vědeck.u vyčerpávající, spolu pak
rozbojoěna i českými déjinami náboženskými i
náboženskými dějinami vůbec. Posud vydané dva
sešity jsou důkazem obrovských rozměrů, v nichž
bohovědný slovník jest zamýšlen. Se vzácnou Svor
ností spojili se všichni, kdož jakýmkoli spůsobem
pěstují studium odborů vytčených a v obou seši
tech setkáváme se s četnými články biblickými,
které vice přísně dbají sásad starozákonného kon
servatismu, ale nezavírají se před výsledky mc
dern.ho studia staroorientálekého, jakož svědčí
prof. dra. Hejčla článek „Abraham“. Neméné ze
vrubně pojednává slovník o příslašných beslech
z obecných a z českých náboženských dějin, při
čemš dlužno zvláště vzpomenoati článků profese.
Vacka o českých „Adamitech“ a o „admioistrá
torech arcibiskapství pražského“ a „strany pod
obojí“ v 1. 1486 až 1561. Oba tyto články spo
čívají na studiu pramenů z veliké části posud ne
uveřejačných. Slovník jest též případně illustro
ván. Z redakčního oznámení dovídáme 8e, že ve
liký zájem přinášejí slovaíku vatříc i katolické
kraby jiboslovanské, zvláště slovinské a polské,
což jest se slovanského stanoviska zjev atěšený“. —
Zajisté téško mohl liberální orgán dáti lepší svě
dectví velikolepémo podniku katolických učenců.
Proto katolíci mají vydání slovníku podporovati se
všech sil.

O vědecké prác katolického duchovenstva

nD sám orgán hollandských anarchistů „DeArbeld“: „Též v naší době najdesu mezi katolíky
veliký počet učenců prvé třídy. Co vyjde s učební
síně katol. církve, skorem vědycky předěl díla
evangelických duchovních ... Proto též ta veliká

moc katolické církve. Její kněze najdeme Žve
všech krajinách zeměkoule Klyby katolická círzev
chtěla, moh.a by vydávati světový slovník, neboť
její míssionáři rozuméjí všem řečem. .. .. Jestliže
povážíme, co katolické noutí v našich krajinách
vše dokázalo, jestliže uvážíme vysokou intelligenci
vědeckých katol. spisů, pak musíme býti opar
nějšími ve výrazech oproti katolickému duchoven
stva. Úsměškem a pošklebkem nepřemůžsme tak
mocnou a vědecky vygoko stojící instituci. Ostatné
úsméch ničeho nedokazaje.“

Zkoušky s Esperania. Vzhledem k četným
dotazům oznamuje slušně tímto ÚstředníSvaz
Českých Esperantistů BohbemaUniv Esperaotista,
že zkoušky z mezinárodaí řeči E:peranto budou
se konati ve dnech svatováchovských a to 27. září
t. r. Podle počtu přihlášek bade atanovena přesné
doba a místo zkoušek. Veškerých sdělení o zkuuš
kách, které ge dějí v Praze, dostane se kandidátům
od „Ekzamena Komisio de Bohema Uaio Eepe
rantista“, Praha [ —342, Esperanto-Oficejo. Ka
vároa „Union“. Veškeré dotazy budtet zaslány
nejdéle do 10. září t. r.

Kulturní jískry.

Osvoboditelé — loupešivými kšeftaří. Btále
siluější světlo vníká do dílny surových ruských
revolucionářů. Nová a nová odbalení dokazují, jak
ti bojovníci si udělali z „boje za svobodu“ pro
bnaný kšeft, jak hnali proti vojenským bajonetům
revoluční pohlaváři massy nevědomého lidu, aby
jej poťoucble za peníze zrazovali. Jaký byl jásot
židovských novin nad řáděním bezcitnébo intrikána
popa Gapona! A Masaryk docela prohlásil, že jen
darebák může býti proti ruským rovolucionářům.
Mimo jiné vyšla nyní kniha: „Za kulisami ruské
tajné policie a revolnce.“ Kniha sdeluje, jak Ru
tenberg. vyzvaný od Gapona, aby vatonpil v tajný
styk s policií, schystel vražedný přepad proti
bezectnému popovi. Pop Gapon vylákán do villy
u Petrohradu, v níž se ukryli revolnění dělníci. Ti
nasloucbali rozhovoru Gaponcvu 8 Ruteobergem.
Gapon, nevěda nic o tajném nasloucbání, řek! Ru
tenbergovi: „Muslme až přec jednou zkoncovati;
a proč se tolik zdráháš? Vědyť 25.000 rublů není
k zabození.“ — Rutenberg odvětil: „Ale vždyť jsi
mi v Moskvé říkal, že Račkovski nám chtěl dáti
plných sto tisic “ — Gapon se obradil: „To jsem
ti neříkal. Nerozuměl jsi dobře! Ale 25000 je také
bezounká samička! Nečiníš dobře, zdráháš-li se.
Považ jen : sa jedinkou věc! Ještě několik tako
vých věciček a sto tisíc budeš mít doma“. — Tak
a podobně mluvil mazaný taškář. Když pak roz
čilení dělníci chopili se kšeftářakého zrádce, lhal
v náhlém strachu: „Všecko, co jsem povídal, je
lež, jelež. kamarádi.“ Ale dělníci nedělali dloubých
okolků; agenta provokatára, zloděje dělnického
fondu a bezobledného brabivce oběsili. A tento
podvodník ještě 80 snažil dáti revolučnímu hnutí
z počátku nátěr náboženský. Nejhorší klerikát! A
tomu provolávaly sláva Židovské listy ryčným
hrdlem.

Rudá vadělanost na postupu. Dávno již bylo
řečeno a dokázáno, že kaltura bez náboženství se
zvrhá v rafinované barbarství, „Právo lida“ jásalo,
jak jsou soc. demokraté barcelonětí stateční. Očití
svédkové však světu adělili, c> rudé orgány o těch
„uvědomělých“ projevech soc. demokratických 8u
rovců zamlčely. Povstalci barcelonšti nosili na
píkách jednotiivé zuholnatělá údy milosrdných
Bester jeptišek. Snad tyto lidumilné ženy, které
zdarma ošetřují nemocné, vyssávají dělnický lid?
Vytábli z hrobky mumie jeptišek, věšeli je na
stromy, atavěli ke sdi a za pustého chechtoto je
tanob:li, že těško ličiti. Požárem založeným v klá
šteře sv. Antonína zničena knihovna obsahující
100000 svazků, nejkrásnější přírodovědecké mu
seum španělské a škola pro umělecký průmysl. A
což zažebnutí jiných četných kostelův a klášterů?
Není nejhoréím barbarstvím, není známkou úpl
ného otapění citu pro umění, jestlite tak bezobledně
se ničí slavné umělecké památky? Patrno, že tito
fanatikové naprosto nemusili konati studie k tak
pastémn řádění u Zulukafrů; naopak Zulukaffiby
se od té „zjemnělé“ kultary rudé ještě ledaČemue
přiučili, jestlíže by si nezakryli děsem tvář. V Bar
celoně přišlo o život 120 mnichů a jeptišek; asi
30) jich bylo zraněno. Významná +to látka k pře
mýčlení těm, kteří apílají naší církvi bezuzdné
„bydra, bestie, kanálie.“ Jďéte, pánové, do Bar
celony, tam nalsanete stopy řádění hydry skutečné,
odchované „vzdělavacím“ tiskem rudým.

Postavenía cíle plutokracie VMasarykovské
„Hlídce Času“ dne 11. t. m. avašuje dr. Beneš o
společenských tendencích našeho století, se zřete
Jem na myšlenky francouzakého kritika Emila
Fagueta. Die článku demokratism jest nejzje vnější
a nejvšeobecnější tendencí celé naší společnosti.
„Drahé tabová moderní vševbecná tendence, jak
Fagnet tvrdí, jest platokracie (vláda bohatcův), či
jak běžnějise říká kepitalism se svou reakcí (pro
Očinností) socialismem. Dnos bohatství na prvém
místě jest movité; jen takové přínáší v pravdě



moc a síla, jíž plutokracioae vysnamenárá, Boháč
dnes, sby měl moc, mnel raft] akcie některého ve

likého iadretriálniho, nebo musí bý.i va
Hitelem státním, musí býti Anančníkem, fomočním
spekulantem, barsiánem, jenž dovede celý obchodní
a hospodářský život státu zkoncentrovsti (aoustře
dití) ve ových rnkách a v rukách svých borsovních
a finančních kolegů. Skoro veškeren boapodářský
život salátu se koncentroje, vyrábí a obchoduje se
sociálně, hromadně, ten, kdo v zákulisí jest ředi
telem tohoto atátního bospodářského života, má
vlastně rozhodující moc. Takoví ředitelé jen ho
spodářského života, i kdyby nechtěli, mogejí u
chvátiti politickou moc; vedou svůj «.bchud a prů
myela při něm bedlivě ge starsjí, aby hospodářsky
prosperovali (prospíval:). A poněvadž javu to pod
niky centralisované, ohromné, a poněvadě nepatrná
příčina mobla by je zruinovati (zničiti), vytváří ej
politickou moc, by pomocí jí mobli klidně a bez
pečně hospodatřiti: vykonávají nátlak va vládu,
Únancují 8i noviny, financují volby atd., vytvářejí
tím veřejné mínění a odstraňují tak předem
všecko to, co by jim hosprdářeky mohlo ško
diti. Ve všech státech vytvářejí ge takto za 0
ciální vládou sakry:é a tajné vlády nové, které
mají ohromnou účast v životě státu, vedou celou
politiku, aniž by to kdo pozoroval a tměl vůbec o
tom jen tušení. U nás. kde politika vede se, mohlo
by ee říci, v malém slohu kde všecky naše síly
koncentrují se na boje národnostní, a kde cítíme
se celkem samostatnými v jiném celku politickém,
tento zvláštní druh politiky není ještě tak vyvinnt
(ale už jej cítíme tolik, až jest s toho úzko. Pozn.
„Obnovy“.) Jeme totiž rozkouskováni v Rakonsku
politicky, národnostně a proto i hoapodářaky.
Jinde však, zejména ve Spojených Státech, v An
glii, pak zvláště ve Francii i v Německo, kde po
btika je jednotná, tyto skryté vlády platokratické
v pravém slova amyslu kvetou a mají moc úžasnou.
Ale v malém dá se to i n nás pozorovat. Pomocí
výskomů vědeckých výrobní prostředky se zdo
konalily, to vyneslo na povrch hromadné, sociální,
kapitalistické boapodářství, a s tobo pak vychází
tento plutokratický režim. Jest zajímavo, jsk plu
tokracie Be dovede smiřovati e demokracií, u še
kvate znamenité právě tam, kde demokracie jest
pilně vyvinuta, na př. ve Spojených Státech nebo
ve Francii. Dá se to vysvětliti snadno. Žarnalie
tika jent dues neobyčejně vlivná, tvoří veřejné mí
nění. Plutokracie ji z velké části ovládá a vytváří
tudíž veřejné minění ona; tím přirozeně tvoří ona
volby, tvoří sněmovny, tvoří vlády. Tato barmonie
Je možna právě jen ve státě více méně demokra
tickém, kde takto se na vytváření oficiální vlády
Působiti dá. A poněvadě oficiální vláda jest pak
si vědoma, odkud vyšla a kdo ji může držeti pří
šivotě, stává ve často, ba skoro vždy ponhon ex
positarou (pobočoým závodem) zahalené a ano
pymní platokracie.“ Tedy majitelé jmění movitého
jsou ne tom nejlíp! Proč se tudíž tolik ponkazuje
na „velikou moc“ kněžstva, kdyš totéž přece jest
vydržováno hlavně ze jmění nemovitého? A proč
se tek tiše obchásí kolem wortheimek židovských
finančníků, kteří v prvé řadě mají možnost uplá
ceti tisk a vytvářeti uměle „veřejné mínění“ ?

Židovské nebespečí ve Vídmí je vělší maš
české“ „Reichapost“ obrací 88 proti rospalování
národnostních bojů mesi Němci a Čechy židov
ským tiskem s volnomyšlonkářskou „Nene Freie
Presse“ v úele a praví, že rozpoutávání germán
ského běsnění proti Čechům ve Vídni má pouze
ten účel, aby odvrácena byla pozornost od šidov

ého nebezpečí ve Vídni, jež jo větší než české.
ů je ve Vídni, praví list, čtvrt milionu, ale

tidů je tam 200.000, kteří mají větší vliv a vý
snam než Češi. Ve Vídni se mluví mnoho česky,
ale ještě více se manšluje. Češi žádají české
školy, ale židé vypuzují Němce z německých a

řeplňuj střední školy i universitu. Češi zakládajíba eboí a spěvécké upolky, ale židé banky, smě
nárny a velkoobchody. Češi chtějí ve Vídni brát
divadlo, ale v uplynulé zimní aaisoně byly večery,
kdy ve všech vídeňských divadlech dávaly se kusy
napsané od židů. Češi mají ve Vídni advokáty a
lékaře, ale mesi německými lékaři a advokáty ve
Vídní je 50 procent židů. Češi hledají ve Vídní
chléb, ale židé bohatství, Češi jsov ve Vídni sed
níky, obuvníky a křejčími,ale židé věřiteli a pány
Němců. Češi mají ve Vídni listy, ale židovskýtisk
diktuje vídeňskému obyvatelstvu, jak má smýšlet
a jednat. Vo Vídmi je tisíckrát více potřeba pra
covat proti pošidovátění než protipočeštění. List
proto varuje židy, aby se nedomnívali, že se jim
podaří zapálit křesťanskosociální budova rospou
téním sváru českoněmeckého ve Vídni.

Pobrokový „Ženský Obsor“ lže zrovna tak
drze, jako pokrokařské listy redigované od mužů.
Besectným způsobem překrontil smysl slov kato
lického listu, aby jej mobl obriniti z nepěkných
názorů. V čis. 7. totiž „Ženaký Obzor“ napsal:
„Klerikální mravnost. „Diokleciaa vydal edikt ku
pronásledování křestanů“, až když mu tito zapálili

„střěchu nad hlavon“, pravil J. 9. Machar. — „Ale
me snad z nějakého robelantatví očinili tak kře
bčané“, vysvětleje „Nažinee“, nýbrž jako pokas

gaktrašiti pověrečného císaře od „aáleh krekb,*— „Ne

vání, dyž „zapálili mu křesťané střecha nad
hlavoú. První edikt, nařizující mímo jiná sboření
chrámů, vydán 28 II. 303 a tébož dne začalo
také boření basiliky v Nikodemii (eldle clsafově)
Teprve posději vypukl požár v paláci; je pravda,
še připisují měkleříhistorikové založení jeho bře
sfanům 'Burckhard, H Schiller), ale ne snad z ně
jakého rebellantatví, nýbrž jako pokus zastrašíti
pověrečnéhocísaře od dalších kroků, jakoby trestem
Bohs křeslanského. Současní spisovatelé však vidí
v požáru čin Galeriův, který svedl jej na křesťany,
aby přiměl císaře k ráznější akci. Stejně vyašit
koval vzpoury v Syrii k nátlaku na císaře“

Tudíž pokrokový list nestydatě připisuje ne
správný názor Burckhardův a Schillerůr katoli
ckóému listu, ač „Naš'nec“ proti tomu Be staví.

Tek tedy podvodně vyrábí „Ženský list“ veřejnémínění listu katolického, aby mohl ostonzeti jak
náš tisk tak první křesťany.

Podivné kuliurní sbraně sociálních demokratů.
Oslava prvního máje každým robem ztrácí na svém
výspamu. Soudruzi tudíž rřemýšlejí o výrobě u
mělého bengálu. V Iošproku odepřelo mmobo sa
zečů účastnit se májové oslavy. Rudí tudíž sahá
jili honževnstou práci, aby „neposlochy“ připravili
o cbléb. Rozkázali majitelům ti-káren, aby ihned
propustili sazeče, kteří proti oslavě reptali. Jeli
kož zaměstnavatelé rudého komanda neposlechli,
vyprov. kovali radí despotové ze msty stávku, která
však skončila velikou porážkou rudých poddaných
dra Adlera. — Leč ještě zajímavější věc| Redak
tor inšprackého lista „Innsbracker Vorzeituag“
Rapoldi zajel sl v Čese stávky do Solnohradu,
kdež list ten tištén vgoc. dem. tiskárně „Jasavii.“

Toble baraktorisoje co nejvýmlavněji sobecké kšeftařetví rudých Jošpraku proti měšťákům plno
ktiko, ale v Solnobradě pomobli aoudrusi udržeti
list, který bojoval proti soc. demokracii. Jen když
ciokaly peníze!

Bílá vrána mesi soc demokraty. Vůdce bel
jckých soc demokratů Vandervelde ve výboru

Belgické komory při úradě o novém návrhu týka
jícím sa vojenství prohlásil se pro osvobození kněží
od eložby vojenské. Zato byl napaden i od ru
dých listů. Leč Vandervelde místo kokténí růz
ných omluv napssl na svou obhajobu důkladný
článek, v němž mimo jiné praví: „Znám více knůží.
Ale ani tolik hluboký rozdíl našich přesvědčení
nebude mi překážeti, abych potvrdil avoji velikou
úctu k jejich morální a intellektuální ceně. Pokad
se týče těch, kterých neznám, nemám ani jediného
důvodu k předpokladu, če meri těmito není rovněž
tak maobo ctihodných mužů, jako mezi lékaři a
advokáty. Jsem naopak zcela nakloněn předpoklá
dati, že způsob divota, ku kterému ae zavázali,
vyvolává mínění ve prospěch duchovenstva. Kněží
jsou pro nás strašnými soky; zajisté strašnějšími
než © měšťáčtí lovci požitku a prospěchu, kteří
v náboženství vidí toliko prostředek k vládnutí.
Ideál kněží stojí proti našemu v přímé protivé,
Jejich sociální působení stojí v přímém kontrastu
k soc. demokracii. My jeme proti nim bojovali 8
nepřestaneme je potírati; leč nea áme ani jediného
důvodu kněze urážeti nebo tupiti.“ — Ovšem Van
dervelde učinil takové prohlášení také z cbytré
taktiky; ví, jak hootí katolické jest v Belgii mocné
a že by 8e po nadávkách uvědomělí katolíci ještě
pilněji v pevný kádr semkli. Ale přec jen jest vý
znamno vysvědčení rudého pohlavára r době, kdy
u nás s00. demokraté chtějí viděti na knězi vždy
jen vlastnosti nejhorší,

Agrární vysvědčení ovi. V olomouc
kých agrárnických „Selských listech“ odpadlému
knězi a nybí velikómu 8oc. demokratickému bojci
Roučkovi dává se toto vysvědčení: „Půl Bašek —
půl křovák, ale podařený křovák je člověk, jenž
plše polemické lokálky v „Rovnosti“. Takový
chlapík patří na pozorovací stanici — ale za tý
denní žold dělá soudruhům každý den obvegelení.“
— Tento až příliš přísný diplom svěděí o tom,
jak se ne rudé „přesvědčení“ odpadlíkovo strans
agrární dívá. Rouček nejprve byl apoluredaktorem
pokrokářského listu protisocialistického; když pak

u redakce přišel o existenci, přebarvil se narudo.

proti m.
Jakmile začno někde pronásledování Čechův od
Němců tu buď německé volnomyšlenkářské tisko
viby mlčí anebo násilnosti ty omlouvají. V tom
případě zkrátka „Volná myšlenka“ dokazoje kři
klavě, jak její hesla o svobodě a ebratření národů
jsou pouhým bumbakem vypočítaným na klamání
davů. Zvláštní, proč teď ani česká „Volná my
členka“ neuepořádá radikální tažení proti barbar
ství vídeňských naciomálův, když jeví tolik pře
bytečné kuráče proti katolictva| Němeia židé
sevřeli by kapsy — a proto jen taktickou opatr
nost! Volsomyšlea., židovská „Neue Freic Presse“
naptsla, že jsou Čechové v D. Rakousích pouse
hosty (17); přišli tam toliko za výdělkem-a podle
tobo musí se tam chovati. Nechť zamechají všeho, eo
by Němce provekovalo | — Pělknárada od židovských
dobrodinečků! Ty obrorskó milliony peněz, které

=. 4 s Čech do Vídně nahranly, jsou také jen
Bátech zaooskaských plnou svobodu,tamdJEmaju svoboda, snad jí mají
také užívati v říši, kalž od dárných dob náležejí
a kterou svelebilí obrovskými daněmi. Nebýti čes

kých peněz,české obrovské práce, co by bylo
a Vídní? Poknod nebylo přeloženo centrum naší

ak skrovná, tichá byla
Vídeň proti Praze! Což kdybypodle hesla „evo

bodomyslného“ šuraála se začali ve svých 8 ajichHditi proti Němeám Rasové. Poláci a ové?
Ta by začals bo-dď „Nene Freie Prease“ troubit
na poplach proti „slovanskému barbarství“ Teď
by se měla Masarykovi uložit prospěšná úloha
Když týž zverboval plno českých stadentů, aby
židovsko-německým studentům vo Vídni pomáhali
k „svobodě vědy“, ať oyní zase učiní z židovako
věmeckých volaomyšlenkářských studentů mocnou
četa, která by dopomáhala k svobodé utlačova
nému národa! Podaří 83 to? Pokud ti němečtí
akademikové, kteří oddaně slouží „Volaé myšlence“,
badou vůči vídeňským protičeským randálům
mičeti. potud jim může každý směle říci, če to
s hes.em „Volné myšlenky“ nemyslí vážně a že
jejich nadšení pro reformy národnostních poměrů
jest bumbukem, vypočítaným na chytání heji.

Poměr světa daševního ke bmotnéma.

Dr. B. Novšímelivá v 8 a 9 čísle „Žen
ských listů“ napsala přebled badání o vztazích mezi
světem duševním a hmotným. Mezi tím, co velmí:
málo myslící voloomyšlenkáři vyznávají slepě, bez
vátných důkazů monismua, Nevšjmalová obrací
zřetel k nejrůzočjším protichůdaým hypothésán.
Z jejího článku vyjímáme :

„Spinozza ani Loibiitz se neobírali lokali
sování.o duše, za to tím více aesociační psych o
Jogové 18. století; Bonnet zavedl místo Dogcart c
vých duchů vibrace nervových vláken; daše je
naprosto závislá na útvaru mozku ©Anatomové a
fysrologové 17. a 18 etsletí se stále namábají na
lézti orgán duše; kladli jej zejména do bílé hmoty
mozkové, zanedbávajíce Šadoa kůru povrchu. Slavný
německý anatom mozku Soemmeriog pokládal zs
efdlo duševních schopností vodaý w:k, vyplňující
komory mozkové; Kant jeho násor odmítl, ale byl
nám přesvědčen, že mozek jest sídlem rozumu;
doševní choroby byly pro něj chorobami mozku.
Ale rozhodnouti. kde se dějí duševal proceasy,
pokládal za příliš nesnadné.

Počátkem atolet( 19. vystupuje pověstný Gall,
který, ně získal Bi nepopíratelných zásluh o ana
tomii mozku. přece svou frenologií tak neblaze
proslul, že i to, cy positivního vyko tal, je sesméš
ňováno. Byl jeden z prvních, který ukazoval na
cenu fakt proti planému — a jak pravil — fri
volnímu, ničím nepodloženému spekulování....
Coybou a scestim učení Gallova byla domnénka,
že různé partie mozku jsou orgány pro jednotlivé
zvláštní funkce; další důsledek, že čím vlee faokce,
tím mohutnější orgán; a tím půjde úprava lebky.
Tedy míra a váha kvalifikují lidi, odtud bujola
frenol.gie. .. I kdyš se ustanovilo, kde ec děje
přistoupení vědomí ku processům bmotným, jest
vyšetřiti, jak smděje. Jest to problém, který katdá
filosofiu pokouší se řešiti nejrozmanitějšími by
pothesami a theoriemi .. . Jedoa z theorií sem
padajících jest dualistická, ostře vybráněná Loib
nisem.

Jsou dvě řady pochodů daševních a hmot
ných. naprosto parallelní a nezasahující v Bebe;
mezi tělesnými a duševními monadami eristoje
předustanovené harmonie, aceord, coocomitance
próétablie; tato barmonie je s vůle boží. Ovšem
nedovede vyavětliti tento dualismus oné nesou
měrnosti obou řad, materiální s psychické, která
z takového parallelismu nutně vyplývá; abych se
Jasněji vyjádřila: eristoje maoho bmotných pro
cessů v našem těle: vylučování slin žlazami, vy
měšování žluče jstry, děje vzrostové atd., a pouze
jediný děj, to jest fysikálně-chemický děj ve hmotě
nervově má vedle sebe korrelát psychický. Odkud
to a proč ne všechny? Této nesonměrnosti se ne
odpomůže, když se přisoudí všem hmotným pro
cessům podvědomé souběžné processy paychioké.
Zůstává celá říše neorganická; s je dosti nesnad
Bo myslit: si duši v rostoucím krápníku. Stejně
obtížno jako mysliti si podrědomý, t. j. neuvědo
mělý psycbický děj, ježto jedioým snakem pojmu
„psychický“ jest právě uvědomění, subjektivita.
Jiní zavádějí místo čistého paralelismu tak sva
nou psycho-fysickou příčinnou závislost, která u
skutečňuje vzájemné působení bmoty a payche —
jest to přetvořený starý názor o poeumata aDes
cartův o eaprita animaux, kterážto obojí fikce měla
býti pojítkem mezi fíší hmoty a říší dacha A když
ani to nepostačilo, saved] occasionelismus jakousí
vyšší asnistenci, sasašoní boha, které v daném 0
kamřiku umožňoje působení mosku na daši a
paopak.

Pak výklady monistické ... . Mézor

moto jo agjevádndjší,: najpohodlejj oMassy, a propagaci Haecklově a jiných Jemu
podobných proroků nejrozšířenější. Řekne ne prostě,
že myhlenlseje mouku,tak jabo pobyb
je produktem svalstva, ovšem jemnějším, poněvadě
i mozek jest jeznnější. (Matorialismus se ovšem De
snaží vyavětliti, Jak so stane, že k mechanickým
dějům hmotným ne přidruží psychický děj.)...
Pesitivního v sdhadů souvislosti duševního s mes
bem není vlastně řečeno mneho, ba skoro mic, Be
boť uvědomíme-li si, že rozdíl duševního a hmot
ného jest určen pouze spůsobem našeho dyojího
poznávání, že jest, jak píše Kant, probláméta ha



prosto převráceným cbtíti vysvětliti původ pocitu
z pobybu hmoty, protože vnější objektivná sku
tečoost, kterou souborně vysvětlujeme pohybem
bmoty, jest utvářena složitou doševní činností
z pocitů, jakož.o prvojofeh elementů — nezbnde
asi než bu tgfo formylaci otésky odpověděti jem
zoémým Du Bois-Reymegdovým: Ignorabimus —
nebudeme snáli.“

Taktedykončíučenážena,kteráo různých
psychologických aplsech přemýšlela zcela svobod
ně a vážně. Vědí-i volnomyšlenkářští papouškové
o prob'ému doše na základá přesně vědeckého
skoumání něco více. ať jen místo planého napa
rováví a dogmatického tvrzení poklady své učeno
sti otevrou!

Sklad veškerých

školních knih
pro všechny ústavy

Boh. Melichar
v Hradoi ECrálové.

Koibkupectví. Zal. r. 1808. Antikvariát.

Vydání Stálá zásoba Seznamy
pouze koib nových zasílají se

předepsansí i ant:kvárofch. zdarma.

Objednávky vyřisují se týž den, kdy dojdou;
při zaplacení předem posýiá se franko.V——

Hospodářská hlídka.

Dohoda mezi emkrovarníky a ře
paři v Čecbách jest přáním vlády, která u
přena o výborovou resoluci poslanecké sněmovny,
zahajuje znovu jednání, a to tím způsobem, že
vyzvala obchodní 8 živnostenskou komora v Praze
a zemědělskou rada pro král. České, aby akci
vládní podporovaly a do předběžné konference,
která společně se zástapci c. k. místodržitelství
konána bude, po 4 delegátech vyslaly. Účelem
toboto předbéžného jednání jest připraviti vlastní
řízení dohodovací, zejména stanoviti osoby, jež
k jednání mají býti přizvány, korporace, jež mají
vyslati delegáty, jakož i formulovati zásady, dle
nichž jednání konati se má Bylo by žádoueno,
aby tento krok vedi k vyrovoání boje, kterýž jest
na kodu celkovému našemu hospodářství národ
nímu. To však státi se může jenom tehdy, bude-li
postupováno umírněně, věcně a po obchodnicku,
nikoliv se stranoickými úmysly agitačními.

Budapeštské mlýny omezují výrobu.
Zástupci mlýnů budapeštských konali 12. srpna
poradu, ve které ge nsnesli omesiti od 1.prosince
1909 až do I. arpoa 1910 výrobu na 4 day v tém
dnu. Zástupci předních mlýnů venkovských pro
hlásili již dříve, že omezí výrobu stejným způso
bem, takže veškeré mlýny v zemi budoa stejně
postupovati.

Zálehy na šmě. Občanskázáložna vOlo
mouci zavedla letos paekytování zálob na žně rol
píkům až do výše 1000 K bez ručitelů a 8 pod
mínkou, že do 1. listopadu masí býti splaceny.
Účelem tohoto opatření jest, aby rolníci během
žní nebyli nuceni obilí prodávati lichvářům.

Lesnieké ústavy písecké požívajívý
borné pověsti. Zajímavou jest tu směsice nárcdno
stí. Z posluchačů bylo 18 ruských Poláků, 19
Bulbarů, 2 Srbové, 2 Černohorci, 1 Ras, 1 Rusín,
2 Němci a oststní Češi. Vzorně apravované o
hromné lesy města Písku ve výměře 10.000 hekt
arů jeoa chovancům přístupny ku praktickým cvi
čením. Ve dvou třídách vyšší lesnické školy bylo
letos 140 posluobačů a v revírnické škole o 2roč
nících bylo 136 žáků. Netřeba Čechům navětěvo
vati německé ústavy lesnické, když sami Němci
navštěvují český ústav písecký.

Nový americký celní terif, který byl
Ď. srpoa 1900 presidentem Spojených států pode
psán, nalehne více nebo méné na všechny do ge
verní Ameriky dovášející státy; obzvláště těžce
pocítí nové celní sazby v Německu, ježto jest
Německo ma americkém trhu nejvíce Interesováno.
Zejména byla citelně zvýšena cla na vínaalikéry,
na přepychové zboží tak, že průměrem bude teď
činiti clu 53 a půl procenta s ceny (63.55 K ze
sta korum ceny). Naproti tomu sníženy tarify v o
boru ocele a železa. Zajímavo jest, že americké
trusty dosáhly solžení cla tam, kde šlo o to, aby
se sbavily obtížných konkurestůatd. m

továrníkům za nového tarifu povede se ještě lépenež za minulého.

Šenosti v tomto směru ve Smržicích nabyté doka
zují, že naše polaření dosavadní již nevybovoje
době a masí býti pozměněno v ten způsob, jak
nggnačil ruský vědátor Demčinski. Secí stroje pří
slušně opravené, jež novým způsobem setbu ko
nají, jsou již mestrojeny a výtečně se osvědčily.
Nový způsob setby znamená velkou úsporu osiva
i práce. Lépe se vlhko „»adrží,plevel zničí a výnos
zrní i slámy zvýší nevčekávaně. Je na Čase, aby
naše rolnictvo s novým způsobem polaření dle
vzoru Demčinského se obrznámilo a vymoženosti
Jeho u nás uplatuilo.

Ječmem pivovarský se znehodnocuje,
mlátí-li se bned po sklizni. Má-li býti zrno bez
vadné, tudíž cenné, třeba ječmen oložiti ve vzduš
ném pr stora stodoly, kdež alespoň 6 neděl musí
dozrávati a jisté kvašení prodělati, čímž jeho klí
Čivost zmohotof a 8w zvýší. Nejlepší ječmen pivo
varský, tedy nejlepší ceny docílí hospodář, když
6—8 neděl ječmen ve elámě nechá uležeti a pak
teprv opatrně mlátí tak, aby zrní nebylo nijak
poškozeno.

Mravence v zahradě vybubímesnadno,
když nad vchodem do hnízda překlopíme květináč
a okolo hrace půdu hodně polejeme, což 86 po
chvílích několikráte opakoje. Mravenci snesou va
jička i kukly pod květináč na chráněné místo. Za
nějakou dobu jest celé hoízdo pod květináčem.
Snadno se vše emete a ve vřelé vodě zničí. Také
časté kypření půdy na místech, kde se usadili, je
brzo vypadí, neboť nesnesou stálé znepokojování.
V domě usazené mravence vypudíme, když jim do
hnízda vlejeme něco terpentýnovéto oleje a něco
petroleje. Ještě lépe se osvědčuje vazelín. Naleje
we-li do útolku rozpuštěný vazelín, mravenci brzo
zinizí.

Slepice hojmě mesom a rychlepelichají,
když je krmíme semenem slunečnic. Doporučuje
se proto, aby všude, kde se chovají slepice, pěs
tovaly se také slunečnice buď jako meziplodina
v okopapinách, oa okraji role, aneb v zahradách.
Zvláště se u nás velice daří velkozroné druby
roské, na nichž drůbež ráda si pochutnává.

Proti pichmutí komárů dobřechrání
obyčejné mýdlo, jež se navlbčí a na poraněné
místo natře tak, aby mýdlo bylo patrné.

Družstovní mlým. Rolnickédružstvo pře
vzalo t. zv. Hatěcký mlýn od hraběte Chborioského
a změnilo ho v podnik družstevní. V závodu za
čalo se již precovati a určen je k semílání sel
ského obilí. Podíly jsou 20korunové. Semilati
může obilí v závodě pouze akcionář. Následkem
toho, že podíly jsou jen nepatrné, mají k akci pří
stup i nejmenší zemědělci.

Pavnělny ua sýpee jsou veliceprospěšné.
Uvázne vnich mnobo motýlic, jichž červí ničí zrní
a jiné plodiny. Na sýpce tedy pavučiny nesme
tejme, jsou nám k ožitku.

u
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII.kerJózsef
kčrát 15 =. — Prala,
Ferdinandova tř. 43. —
Videž-VII., Mariahilferstr.

knejsv. Ordci Páně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů5 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

i k nejev. Srdeiui K3
Biskagaký Anihtiskárna

w Hradoi Králové.
AAMM

————] pPedvěnýníIgnáce V, Neškudla syn
| (protokolovaná firma)

t v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Hoškudly, laráře ve Výprachticich)

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

výrobní závod
všoch kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová ma ukázku [E

ný

prěpě«badrtrbubetu.0(06-646.6:0ubohobejéé

LÁTKY m NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: šůůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — —

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- | za nejlevnější cena nabízí firma 

JAMOTUDEAV PRAZŮ,úadžšké u, |

=Karel Hilse,
kameno-sochařský závod

u královéhradeckých hřbitovů

Odporoučí se k uměleckému provedení seeh
dle modelů, skizs mebfotografii.

Pomníky a hrobky, polní
kříše, sochy do obcí,

vše v umělém provedení.

Pracuje ze světoznámého pískovce ho
řickébo, syenitu, žaly, labradoru a všech

druhů mramorů.
Opravy rychle a levmě.

Seba menší zakázce se věnuje největší
pečlivost v provedení,

k uhotovení veškerých ke
stelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
Jednodněšího do nejskvostaěj
žího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskon Hilostí rovido
vány.

Meiní nádoby jez v obnl
alatím sa ceny velice levné.

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

Ve sazíláu jen posvěcené.MÁLA,
te zajlon.

Chudělm kostelem možnosplácetbes přirážek.

RY“Staodpornáemníačestnýchuznáníporace.RpPresím veledůstojné duchovenstvo o laskavou
6 důvěra závodudomácímu.

P VOZY„potovžehu P7ev0č



Doporučujeme

Jako prádlo,jemuž
takbilyan do vyvářkypři

x63XJan Horák,?
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

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

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemne látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XG) G6 XG6) XG60XG8 X

(z "notny
fonografy,

desky a válce
nejsolidněji konpíte

1 elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

GSDXCSD|XIE3XRSDKEBI EPCODXGSDIXIXEBIXGAX

Jen umělecky pracované

SOCH oltářeakazatelnyi ostatní

—— levně provádí ———
zařízení chrámové

abselvent c. K. odborné školy sochař. a řesbář.

BOHUMIL BBK V EVE KUTNÉ

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K BO-—

dodává

je. k. dvorní továrna nábytku

KV okuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.lREoOUŮOZuOuůuůuŮ.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dleOrd. listuč. B.,str. 83

W
Uznený za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců ns
kovového máčimí ve výrobnách nejetaršíhu
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

C XDODOCXCXIOOOOOOCX

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

8 Inž.C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

Váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozomská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Program
strany katolického

lidu vwČechách
89 o 2 listech dostati lze za 6 h

v Biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům +oreluje si dopo
ruějti veškeré kostelní nádoby a
nášlnía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropeaky

výroby, předpisůmatd. své 0
a církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbřínebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předně neb výkresy zasílá na ufranko bez zárszností koupě.
Vše 86 posílá posvěcené. Prdos ruční.

Sklad slatých a stříbrných klenohl, jako:

medenek, ní námakůsd. 32Kotářeképrotony tabutěrky elní náčíníze stříbra prav
"904 čínského vědy ma skladě.

Staré slato, stříbroadrahokamybupujs za nejvylšíosmy

JAN STANĚK,
pasiě a cisolour

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

O00000000000000000000000

Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Turistické košile a půlvesty. —

Prádlo — Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro kvadleny a krejčí.

k měžeké kolarky a náprsomky.
90000000000000000000

O09000000000000000000

©00000900000000000000000 +
C. k. místodrž. koncessovaná

Informační kancelář

Pavel Bayer
Hradec Králové

podává zprávy o úvěruhodnosti firem obchodních
i živnostoíků, jakož i veškeré zprávy soukromé

BF provádí půjčky
na hypotéky i na úvěr osobní,
vyrovnání s věřiteli, inkasso po

hledávek atd.

Šob. úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

za o až 59 —
úrok a to dle výpovědi.

GP“ Siožní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bromsová
státní medailie z výstavy v Pardobicích. ——

ORP*>Závod založen r. 1898. "M
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| Ke sjezdu českoslovanskýchkatolíků“ 16 SJEZ0UCOSKOSI0VANS atoliků.

2 »Sřepašte bedra, smyjte hanby vinu«, Kdo prapor její zdvih' — zdvih' prapor práva,

ot lká dcera Sionská bez ozdoby a krásy, by zavlál vítězně na lidstva valu,
ní »epí srdce otců, mrtvá je dlaň synů ve světle jejím velkost roste, sláva

Z a v ponížení stánek Boha Spásy! a zápal lásky, svatých ideálů!
7 Kdo pod jhem hanby bez činů chce žíti?

" Ať ozdobu svou s hlavy sejmou ženy
W a duše eynů k slávě otců vznítí, Byl národ silný — silný vírou v Boha,

ně by v síle vstal zas Sion zneuctěný!« — nadšení svaté duši jeho hřálo,

sl Tak Juda děl — a Bůh stál při něm v síle © Zde nepřítele stoupla kletá noha,

65 a rozžeh' oheň v duších tisicerých, tam na sta srdcí obětavých stálo.

a dlaň réků neochabla v svatém díle, A svornost všechny do oruží spiala,
n až chrám se povznes' z trosek hanby čerých... jež vzdorovalo mečům, zlatu, zradě:
A | »Dál od hradu!« — odpověď hrdou dala

% »Přepašte bedra, smyjte hanby vinu!« — stráž věrných Čechů na Karlově hradě.

„X tak před lety i v duši naši hřmělo — :
čl! vdost stesků již, přikročte od slov k činu

p , a zneuctěné pozdvihněte čelol« — — Manové Karla, otce věrných Čechův,
| A dýchlo jaro! — Tam, kde pouto ledné Týn Karlův čeká — buďte jeho stráží,

vy sta srdcí věrných v spánek smrti epialo, své vlasti věrni do sledního dechu
je o) dnes čety bojců rostou nedohledné tlukotem srdci, silou českých paží!
bh a slovo nadšené se skutkem stalo! Zapalte ohně proti temnot noci

“ p a štíty víry v pevné držte dlani:

dk: Vás zdravím, heroldové lepší doby, »Dál od hradu!l« —ať zavzní ve klín noci —

sky, jimž v srdcích planou víry ideály! »manové věrní Karlův Týn zas chránil« —

aš V před hřmí Váš krok přes obílené hroby,

ný Vám bázeň robská zraků nezakali!
v Jest marný boj, jenž proti Vám se zdvihá, Svým otcům věrni prapor vztyčte víry

Jm cil vyšších tužeb světí Vaše snahy, na českém Týnu, silný Bůh jest e Vámi!

v jste lavinou, již žene vlastní tiha Ať starý Čechův zpěv zní ve kraj širý
s přes skalisk nakupené chmurné prahy! a jitra úsvitem splá nad horami:

P »Václave svatý, kníže české země,
ZS: Jest. víra pavezou, jež pouta drtí, pros za nás Boha v sídle nebes stkvoucím,

O v něž zhouba silných spoutati ji chtěla; Ty's dědic náš, chraň věrných Čechů plémě,
KS ji nezastaví lidská bázeň emrti, nám zahynouti nedej, ni budoucím —

S | ni purpur, jímž skráň světců zkrvavěla. svatý Václave!«
Ro VladimírHorno/.
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Budtež vítáni, přátelé!
Vítejte nám, milovaní bratři, kteří přes

všecky potupy a surové nájezdy zůstali jste
věrnými strážci praporu Svatováclavského! Ví
tejte nám, brdinové, kteří jste tolik uvědomě
losti osvědčili, že Vám ani nejbustší mlha po
krokářských lží nezastřela slunce pravdy ka
tolické! Zvlášť erdečně tiskoeme raka těm,
které ani největší pronásledování a ohrožování
na existenci neodstrašilo od horlivého vyzná
vání víry Kristovy! Při pohledu na mocnou
hradbu stejaě smýšlejících okřejete, potěšíte
se a jiné, bázlivější povzbudíte. Ano — po
znáte, jak obroveký voj jest nyní hotov býti
podporoa těm, kteří po světlých stopách nej
světějšího Učitele a Vůdce kráčejí, nedávajíce
se zastrašiti trním 4 bodláčím, jež jim v cestu
kladou zlobní a ziskuchtiví demagogové|

Věrustatnými rytíři jsoa ti, kterým dosud
mrazivý vichr nepřátelského fanatismu ze srdce
neodvál nejsvětější ideály zděděné po ctihod
ných otcích. S uadšenou radostí přivítáme
horlivé zástupy, které seznaly nejlépe, jakou
cestou jednotlivec, rodina a celý národ dojde
blaha největšího, života nejspokojenějšího. Proti
houževnatým pokrokářským lžem zdůrazňu
jeme pravdu, že vyznáváme

1. tdeu pravého lidství. Pokrokáři prohla
Šují, že se nemají mravní zásady lidstva opí
rati o spoléhání na cizí (Boží) pomoc; mají
prý kotviti v poznání, že jen vytrvalá a sou
stavná práce posvěcuje naše poslání a život.
Leč právě naši protivníci svým násilným a ú
skočným jednáním dokazojí, jak by bylo po
třebí, aby svoji sarovou povahu podřídili aspoň
poněkaod vůli vyšší. To jest snad pravé lidství,
když s radostí zaznamenávají barbarské skatky
na katolících spáchané? To jest pravé lidství,
jestliže katolíka pro jeho přesvědčení o exi
stenci připravují? To má býti pravým lidstvím,
jestliže úžasné lži, vypočtené na fanatisování,
stokrát vyvrácené, znovu a znova opakojí, aby
šivili a jitřili nepříčetný hněv proti bližnímu
katolického smýšlení? Pěkné „pravé lidství“
by nám připravili Jidé, kteří sbírali ua upra
covaných dělnících peníze, aby jimi podporo
vali zákeřné a bezcitné ruské rovolacionáře a
kteří jásali nad rozbíjením katolickýchlebek|
Zvláštní „pravé lidství“ dokazují tištěné výzvy
k násilnostem a pošklebky metané na nejsvě
tější jméno samého Ježíše! Nás však církev
poučuje, abychom milovali i nepřátely savé,
abychom, vyznávajíce svoji skutečnou a ne
pěrnou závislost na Bohu, z úcty k příkazům
Božím pěstovali ideu obrozenébo lidetví tak, jak
nám byla vštípena nejsvětějším Dobrodincem
a Mačedníkem. Právě ti velikáni lidstva, kteří
přivedli svůj život v shoda s pravidly proslo
venými od Krista, vynikli v ušlechtilém lidství
nejvíce. Strana soc. demokr. jejíž předáci
otevřeně tiskem prohlásili, že jest soc. demo
kratům dovoleno stoupence jiných stran podvá
děti, zajisté reformu pravého lidství neprovede.
Naše strana jest

FEUILLETON
Památnosti Hradce Králové.

Některé informace pro účastníky našeho sjezdu.

Od nádraží přijde se přes Pražské Předměstí
asi v 20 minutách po silnici nebo přes louku na
nové náměstí císaře Františka Josefa I. Tam uzříte
budovu obchodní akademie a ústavu ku vzdělání
učitelstva, Přes prozatímní dřevěný most přijdete
na výstavné nábřeží Elíščino (nazvané tak k poctě
choti Otce vlasti). Při vcbodu na most po levici
spatříte na nábřeží stavbu městského průmyslového
musea. Budova stavěná dle velkolepého plánu bude
vyžadovati nákladu 650.000 K. Zahne-li se s mostu
několik kroků na přavo, přijde se do krátké ulice,
která končí na pravo domem velkoprůmyslníka K.
V. Skuherského a na levo hótelem »Merkurem«,
Nyní se ocitnete v okružní Jiříkové třídě. Cestou
na levo dostanete se na křižovatku ulic, kde vy
niká krásnou stavbou okresní dům, vystavěný ve
slobu secessním, v němž jest největší zdejší hÓtel.
Naproti tomuto domu stojí renaissanční budova
Rekouskouherské banky. Proti okresnímu domu
a filiálce jest zabrada připojená k našemu spolko
vému domu >Adalbertinu«, který vysoko se
zvedá svými třemi věžemi nad stromoví, »Adal
bertinum« jest postaveno ve slobu barokovém
v letech 1896--7. Zde jest knihtiskárna »Politic
kého družstva tiskového«, hůtel se zahradní res
taurací, redakce »Obnovys«, »Štítu«, »Práce«, »Ca
sových Úvah«; má zde místnosti jednota katolic=
kých tovaryšů, křesť. soc. podpůrný spolek paní
a dívek, centrála »Všeodb. sdružení křest. děl
nictva pro království České« a jiné katolické
spolky a korporace. Nachází se zde též filiálka

roslulého fotografického závodu J. F. Langhanse,
ti »Adlbertinu« právě nyní dostavěn ve slohu

secessním dům pro zemský inspektorát okres.

renoven a ústavů pro zaopatřování služby apráce.
Za Adalbertinem po levici usříte obrovská

kasárna s rozsáblými dvory a po pravici vysokou

2. stranou stálotoornou, podporuje ideu spi
řádaného státu, ačkoli naši protivníci nalhávají
veřejnosti, že popíráme ideu státní. Prý.naše
organisace tvoří zvláštní samostatný stát ve
státě. — Tak by se ovšem mohlo mlaviti ne
pravdivě o každé náboženské, sociální nebo
politické organisaci. Ideu spořádaného státu
však popírají soc. demokraté, tato internacio
nála, která se sama prohlašajeza „revolační.“
Ideu státní raší bezcitní anarchisté, kteří pra
cují pumami a žhářstvím i ve státech demo
kratických. Zato katolická církev přijala od
Krista tento příkaz: „Dávejte, 00 jest císařovo,
císaři a co jest Božího, Bohu l“ Zakladatel
církve naší proti státu nebonřil, naopak Ona
i Jeho apoštolé učili, aby věřící byli poslušni
i vrobností světských. A nikde nebyla moc
dobře zřízeného státu tak pevná, jako tam, kde
pod žezlem královým žili upřímně věřící kře
sťtané.Zvláštní stát ve státě chtějí tvořitii
volní myslitelé, kteří si chtějí podrobovati a
terrorisovati všecko. Jesu to přece také lidé,
Jichž organisace nespokojoje se s hranicemi
státa jediného nebo jen věkterých. Zvláštní
stát ve státě představovati chtějí mocní kapi
talisté mimokatoličtí, kteří zasahují do osuda
národů a států víc, než vysoce postavení vládní
úředníci. V Německu pevně sorganisovaní kato
líci jsou nejřádnějšími poddanými panovníka
protestantského. Zato však jiné strany bouří a
hrozná násilí tropí i ve státech, jež mají vládu
tak zv. demokratickou.

3 Naše sirana jest stranou vlasteneckou,
třebaže protikatoličtí lháři tvrdí, že sledojeme
ideu protičeskoa. Katoličtí kněží s českým ge
dlákem zachovali národnost v dobách cejhor
ších, kdy inteligentní „osvícenci“ hráli úlohu
poněmčených byrokratů. Když pak za nesmír
ných obětí a pronásledování české kněžstvo
lásku k mateřskému jazyku utvrdilo, když
rozšířilo obrovský počet českých knih, když
založilo mnoho českých besed, přišli nadatí
liberálové a jiní pozéři již k připravené míse,
aby ji vyjídali a aby spílali těm, kteří hostinu
připravili. Pokrokáři drze se otírají o víru a
zvyky prostého lidu českého, který národnost
zachoval; epílají tomu lidu způsobem nejhor
Ším, chtějí ma zakazovati i návětěva kostela,
zakezují katolickým českým rodičům ačiti děti
náboženství. Zato však uctivě brbili hřbety

před německými židy, když tito přišli dorahy pošklebovati se náboženskému přesvěd
čení českého lidu. Kde je tedy vlastně inter
nacionála? Co ti němečtí židé vlastně dobrého
pro náš národ učinili?

4. Jsme stranou lidovou, která o potřeby
utlačovaného lidu stará se nejpoctivěji, aniž
by užívala hlučných frazí po způsobu dema
gogů, kteří dokazují lida láska hodně lacino
jazykem, aby ždímali s ubožáků peníze pro
ovůj užitek. Nejhorší časy pro českon demo
kracii nastaly právě za oslavovaného věku hu
sitekého a protestantského. Tebdy kněžstvo
obráno o majetek i o dostatečná práva občan
ská, takže se uemohlo ujmouti utiskovaných
sedláků proti zpupným „reformovaným“ zema=e——-——-P
zeď seminářské zahrady. Za seminářskou zdí otevírá
se nádherný pobled na uměle zřízený městský park.

Jdeme-li od okresního domu kolem adalber
tinské zahrady vzhůru Palackého třídou, upoutá
nás ku konci třídy na levé straně deska zasazená
na doměč. 85. k poctě kněze J. L. Zieglera, horlivého
buditele českého národa, který se v témž domě
r. 1782 narodil. Ns malém Svatojanském náměstí
stojí v průčelí domu socha sv. Jane Nep. zr. 1772.
V rohu při vstupu Dlouhé ulice stojí obecní dům,
kde má místnosti »Beseda.«

Ze Svatojanského náměstí přijdeme bezpro
středně do rozlehlého Velkého náměstí. Budova
nynějšího krajského soudu, na níž jsou dvě menší
věže, sloužila dříve za radnici. Vysoko nad měs
tem se týčí Bílá věž, vysoká 68 m. Tou vchází
se do barokové kaple sv. Klimenta, kdež na levo
spočívají v skleněné rakvi ostatky sv. Klimenta,
které daroval papež Klement XII. kostelu sv.
Ducha r. 1737. Přeneseny byly do kaple r. 1778.
Kaple ta sloužila Hradci jako nejstarší kostel a
doznala několikeré přeměny.

Proti Bílé věži majestátně se vypíná kathedrální
kostel sv, Ducha, zbudovaný hlavně z cihel ve
slobu gotickém. Hlavní loď v něm jest dlouhé
25-50 m. Na jižní straně chrámu jest městské a
na severní straně kapitulní sakristie. Na obou v*.
žích kostelních visí sedm zvonů. Dvou- až třídílná
okna mají kružby ze XIV. a XV. století. Cenným
pokladem chrámu jest pastoforium, provedené
z pískovce r. 1497 mistrem M. Rejskem. Křtitel
nice umístěná v severní lodi pochází z rozboře
ného kláštera podlažického. Husité ji přenesli do
Hradce; byla zhotovena r. 1406. Oltáře pocházejí
vesměs z r. 1865. V severní lodi jest oltář s obrazem
sv. Antonína Poustevníka, malovaný od Petra
Brandla. Blíže toho oltáře postaven r. 1893 od
sboru důstojníků 18. pěšího pluku vysoký pískov
cový památník soudrubům, kteří padli r. 1866.

od chrámem jsou tři veliké hrobky; hrobka
nacházející se pod hlavním oltářem skrývá tělesné
ostatky šesti hradeckých biskupů. V měst. sakri
stii jsou kalichy, monstrance s bohoslušebná roucha

——

nům. Samo „reformované“ kněžstvo svíjelo se
pod panským karabáčem.

Nyní se poměry sociální změnily. Teď má
největší moc kapitalista, vládaoucí jměním
movitým, jak se podřekl sám pokrokářský
tisk. Nyní vládne Šlechta peněžní, která bez
práce ehrabuje milliony. Jestliže však radý a
pokrokářský tisk místo poakazování na obrov
ské příjmy Rotsohildů otiskuje s líčeným roz
hořčením, kde který kněz požádal štólový po
platek, jestliže soc. demokraté předpisují obu
dým selkám, zač mají prodávati máslo, jest to
důkazem veliké neupřímnosti; jest to nesvě
domité zahrávání s demokracif. Jestliže pak
poukazují protikatolické listy, jak veliké pol
nosti drží církev a Šlechta a neřeknou-li sá
roveň, jaký průměrně čistý zisk z polností
těch připadá eamým majitelům pro soukromý
užitek, jest takové pookazování zase letivým
manévrem a soahou uvésti prostomyslné čte
náře do smatku. Jen poctivým vylíčením soci
ální situace jest veden lid k poznání, co mu
jest ku prospěcho a kde jsou zájmy demo
kracie obrožovány nejvážněji. Katolické „Vše
odborové sdružení křesť.dělnictva“ a katolický
svaz hospodářský pracují pro zájmy drobného
lidu vydatněji než soc. demokracie a strana
agrární. Bohatý židovský továrník zakoopí si
u radé strany mlčení tučnými poplatky do
rudé kasy. Ale přitom 8o0c.demokratický tisk
štve i proti štědrým šlechticům, kteří na krato
chvíle vydají málo, zato však podporují nad
Šeně lidamiloé snahy. Ač jsme stranou demo
kratickoan, nikdy stavěti se nebudeme proti
šlechticům skutečně katolickým, kteří ctí práva
českého jazyka, kteří staví lidumilné ústavy a
rozdají trpícím zcela dobrovolně více než celé
davy pokrokářských křiklounů. Boďtež nám
tudíž vítáni i členové české katolické šlechty,
kteří projevojí úctu k náboženským a nárcd
ním ideám jádra českého lidu|

Právě syn velice chudých venkovských
rodičů stal ee nejvyšší hlavou církve. Mnoho
nejváženějších jiných církevních hodnostářů
pochází z rodu zcela prostičkého. A církev
postarala se zakládáním dobročinných ústavů
a spolků o trpící chudáky víc, než všecky jiné
společnosti dohromady. Ejhle ušlechtilý demo
kratismus církve! Vytýkají nám pokrokáři la
tinu jako zjev — nedemokratioký. Tak obrov
ská církev, mající příslušníky všech národů,
nemá míti jazyka dorozumívacího, který ostatně
byl běžný největší části křesťanů v prvých
stoletích! Kdo jest od pokrokářů napadán
proto, jestliže se učí nyní mezinárodnímu do
rosamívacíma Esperanto? Jak malicheroí jsou
ti lidé, kteří uctivě poslouchali v Praze ně
mecké řeči cizích židů!

5. Jame téš siramou ušlechtilého pokroku.
Katolická církev pečovala právé o zřízení oni
versit, s nichž uyní někteří protessoři útoky
proti katolictvu činí.

Církev zakládala prvá školy pro lid. Nej
nádhernější památky stavitelské, sochařské a
malířeké tvořeny s největší horlivostí v Če
chách právě v katolické době Otce vlasti; hu

ze XVII.a XVIII. století. Přičiněním nezapomenu
telného biskupa Brynycha byl chrám r. 1898
znovu vymalovén a r. 1901 opraveny byly věže.

U chrámu sv. Ducha nachází se sedm staro
bylých kanovnických residencí. Za děkanstvím jest
rozsáhlý pivovar. Na téže jižní straně náměstí jest
residence biskupská v slobu barokovém. Uvnitř
nalézá se kaple sv. Karle Boromejského. U kostela
Panny Marie jest dvoupatrový dloubý dům, kde
býval jesuitský seminář a kollej. Nyní tem jsou
umístěny kanceláře stét. návladnictví, městské mu
seum, čítárna, knihovna, gymnasium a spořitelna,
Předměty v museu uschované jsou velice památné;
málokteré město české může se honositi tak
vzácnou sbírkou musejní.

Kostel Panny Marie jest stavbou barokovou;
k němu připojena mimo sakristii větší kaple sv.
Josefa. V kapli v levo od vchodu visí obraz sv.
Jana Nep., namalovaný od Petra Brendle. V po
stranní lodi chrámové jest oltář s obrazem av,
Ignáce z Loyoly, namalovaný též od Brandla. Na
oltáři sv. Anny postavena ve skleněné skřínce dfe
věnáé památná soška Panny Marie Fojenské. U
kostela jest postavena nyní velmi krásná residence
O0. Jesvitů. Před kostelem jest velice umělé
obrubeň studně, zhotovená ve zdejší zámečnické
škole. Blíže Velkého náměstí v Klicperově ulici
stojí nová barokní budova »Zálož. úvěr. ústavu,«

Velké náměsí souvisí s třetím, Malým ná
městím. Uprostřed Mal. náměstí stojí uměle pro
vedené socha sv. Jana Nep. z XVIII. století. Na
straně východní uzavírá náměstí radnice s vížkou.
V ní a ve vedlejším domě jest zasedací síň měst.
sastupitelstva a městské rady, městská technická
kancelář,policejníúřad,stálice aj v

Z Malého náměstí vchází se na »Kavčí
plácek«, z něhož jest vchod do »Sokolovny«. Na
robu plácku jest proslulá světorá továrna firmy
V. F. Červený.Na západní straně náměstí jest
na nárožním domě mramorová deska, hlásající, že
tam žil spisovatel V, K. Klicpera. V sousední
Dloubé ulici vypíná se nad městským parkem
veliké Klicperovo divadlo a c. k. věznice. Blíže



sitetví tytéž památky bezcitně ničilo. Katolické
ústavy pro slepce, hlacboněmé, pro výchovu
dívčí atd., přečetné kněžské nadace pro pod
pora studajících atd. jsou světlými důkazy,
jak po zdárné osvětě tonžíme. My nerozdáváme
Du oblupování lidu podvodné brošary o řeči
Strossmsyerově, o „P.ggiovi“, o řeči generála
jesuitů atd., nenčíme lid o původa člověka dle
nepoctivého spisovatele Haeckla; takovými ra
fnovanými vymyšleninami mrzačí mozky pro
stého lido naši fanatičtí protivníci.

Naše strana jest pro všecky stavy. Ne
miluje urpatného třídního boje, ale chce po
moci všem atlačovaným. Každý člověk dobré
vůle nalezne v ní oporu a potěchu. Nyní, kdy
poznává národ víc a více, od jakých zištných
intrikánů byl rozerván, jak moderní protikře
sťanská besla končila a končí bankrotem, stále
ee naše řady rozmnožojí novými četami. A
sjezd náš dokáže, jak katolickc-národní idea
silně kotví v lidu českém.

Srdečně baďtež vítáni všichni, kteří epiati
jsouce jednotnou páskoa víry, přijdete e radostí
jako rodní bratři k bratrům! Nechť velkolepý
sjezd náš dodá nové síly, nového povzbození
k práci další! .

Volné listy,
Zase reformátor. Spisovatel p. dr. Lederer,

jehož jubilenm nedávno pokrokáři oslavovali,
poslal ze svých cest do „Přehleda“ „Epištolo
o hamanitě“. Psal ji, jak povídá, v Banerově
kavárně „Pod lipami“ v Berlíně. Rozhovořil se
o německém křesťanství, odtud přesmykl se na
evaogelium a vzal 8i na muška křesťanskou
pokoru. Odsoodil ji tak, jako se odsuzují po
kavárensku politikové a literáti. Jak vidět,i
p. dr. Lederer podléhá předsudko, že mravonka
katolická náleží již minulosti a že moderní
mravouka filossfická zaujala její místo. Viní
mimo jiné křesťanskou pokora; že jest pře
kážkou, která oslabuje p.né uplatnění naší ná
rodnosti. Na záchrana naší osobnosti, která
dnes trpí tolik zkracováním práv naší národ
nosti malé a proto slabší, nestačí prý již lék
evangelia. Evangeliam dle dra. Lederera jest
protivou všeho, k čemu spěje člověk budoucí
společnosti. „Já, kdybych měl vliv“, dí dr. Le
derer, „učinil bych výzva ke sbírkám miliono
vým, abych jimi založil teologickou fakulta
bodoucnosti, kde by teologičtí mistři její hlá
sali nikoliv víc: „Nekřivdi!", ale „Nedej si
křivdit a důsledkem toho nekřivdi jinými“

Tito prefessoři mé teologické takulty ma
eili by hlásat důvěru v sebe spíše nežli v Boba,
hlásat a vykládat krásu života v krásných
učebnách, ozdobených květinami a sochami,
představujícími silu a krása, zatopených
sluncem a provívaných čerstvým vzduchem
lesním. Moji professoři tohoto mého bohosloví
masili by také znát výborně šermovat a ro——====,
věznice jest veliká vojenská nemocnice. S ní sou
sedí rozsáhlá seminářská zabrada, nad níž se vy
piná malebný, nádherně zřízený kostel sv. Jana
Nepom. Jsou tam skvostné symbolické malby,
provedené od benediktinů Emauzských, krásné
mramorové oltáře, Stavba mé sloh románský, Ke
kostelu přiléhá kněžský seminář se dvěma nádvo
řími. Naproti semináři jest bývalé Rudolfinum
(ústav pro vzdělání hluchoněmých), kde se nyní
nalezá c. k. berní referát, Sousední větší budova
jest bývalé Borromaeum (chlapecký seminář). Nyní
se tam nalezají místnosti c. k. pošty. Naproti Ru=
dolfinu hned v sousedství semináře jest budova
c. k. okr. hejtmanství, Na východní straně měst.
parku nachází se státní odborná škola pro umé
lé zámečnictví, v níž jest umístěna čítárna a
knihovna průmysl. musea pro severovýchodní

chy. Naproti vypíná se vysoké nová synsgoga.
Dále na cestě k Slez. Předměstí vidíme ve

liké budovy obec, a měšť. škol; naproti nachází
se pensionát školských sester de Notre Dame, které
mají vlastní pokračovací školu dívěí a kurs pro
pěstounky, U budovy jest rozsáhlá zahrada.

Za školními budovami nachází se velkolepá
nová budova ústavu pro hluchonémé »Rudollinume,
v níž vedle kaple, bytů a učeben nacházejí se
tělocvična, koupelny a díloy. K budově přísluší
veliké zahrada. »Rudolíinum« jest nádherným sta
vitelským památníkem ve slobu pražského baroka.

Z Malého náměstí přijde se k všeob, nemoc
nici, naproti níž stojí u Orlice několik krásných vill.

V Komenského třídě jest veliká budova c.k
vyšší rešlky, dále kasárna Vodičkova, naproti pak
kesárna jízdecká.

Za kasárnami nalézá se u Orlice nový chla

prský seminář »Borromaeume s pěknou zahradou.budově jsou: kaple, studovny, ložnice, budební
sí, čítárna, knihovna, tělocvična,lézně, nemocnice
atd. Na velkém dvoře nachází se bříště a letuí
tělocvična. Napreti pivovaru jest městská plynárna
a vedle mezi soutokem Labe s Orlicí veliký vo
jenský park.

Tak jsme upozornili aspoň na některé pa
mátnosti sdejšího starobylého města. V prázdných
chvilkéch si ty památnosti s chutí problédněte|

Ek

DALOŽNÍ ÚVÁNÍ ÚSÍAT

v Hradci Král.
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hovat, masili by mít silně vyvinatý biceps a
v prsoo šířka aspoň 90 centimetrů. Chápu-li
Bjórnsona dobře, a myslím, že chápu, pak oa
vyspěl nad evaogoliom u přestal již býti kře
stanem v mezích evangelia, neboť evangelium
je zapírání království této země, jest negace
pozemského života, jest pokora, jest neodpo
rování zla, jest protivou všeho, k čemu spěje
člověk budoucí společnosti. Nekřivdit, od
pouštět! Ano ! Po dvě tisíciletí bylo tomu lidstvo
učeno, ale nedospělo příliš daleko, a pokud
dospělo, za oběti příliš veliké, jelikož toto učení
bylo jednostranné, neúplné. Lidé budoucnosti
masí být vychováni také v očení: „Nedat sikřivditI*

Dr. Lederer jest žid a kromě toho jako
spisovatel a moderní člověk osvojil sí dacha
oné povrchnosti, které postačí několik lesklých
frasí a která nestará se, aby pronikla složité
jevy společenské důkladným stadiem a důsled
ným myšlením. Z takových nálad ovšem potom
vyskakuojí nápady, které poslal dr. Lederer do
Čech z berlínské kavárny.

Neběží nám o p. dra. Lsderera, ale o
sám typ filos.fů, kteří tak lehkovážně evan
geliam odsuzují a manevrají proti němu člo
věkem budoucnosti. Ví sám- dr. Lederer a vědí
s ním ti ostatní, jaký nesmysl páchají, dovo
lávajíce se člověka badonucnosti? ©Zavrhuje-li
dr. Lederer evangelium a jeho pokora, má
př<ce povinnost toho člověka budoucnosti jasné
okázat, aby bylo lze poznati, že skutečně nad
evangelium vyniká.

Kdo jest tedy ten člověk badoucností,
který není toliko ekvivalentem evangelia, ale
ještě nad ně předčí? Jaké má zásady, v kterém
orčitém konkretním životě je osvědčaje, ja
kými ohromnými pakami zvrátil společenský
a mravní život, že se mu člověčenstvo pře
svědčivěmusípodrobita opustit evaogelium?
A hle, na tyto určité otázky odpovídá nám
mlčením ubohý panák, slepený z jalových lede
rerovských frazí, či lépe řečeno, odpovídá nám
prázdná nicota. Či dokázal dr. Lederer, že
evangeliumbylo lidstvem již vyplněno? „Avšak
od té doby“, poznamenává Parker, „co vlna
lidstva vypjala se v osobě Ježíšově do výše
největší, oplynulo již osmnáct set let, a který
člověk, a který věk předstihl jeho myšlenka,
aneb aspoň ji pochopil a dokonale životem
svým uskutečnil? Nechť odpoví svět křikem
své úzkosti“ Dr. Lederer odpovídá neviditel
ným a neslyšitelným panákem badoucnosti,
který sní o mužoosti, nemoha se vybaviti
z pout spisovatelské fantasie. A s títnto směš
ným pavákem že míní dr. Lederer založiti
novou punku? Ale nestačí založiti nové učení,
o něž se mátoha dra. Lederera ani nepokouší,
nýbrž jest nutao, má-li býti evangelium s trůnu
svrženo, aby nové učení dokonalostí překonalo
učení Ježíše Krista. Když Strauss, větší doktor
než dr. Lederer, napsal své veliké svazky
proti křesťanství, ptá se, zda na jevišti lidstva
objeví sa nějaký člověk schopný, aby se vy
rovnal, ba aby překonal Ježíše Krista. A po
otázce té jakási neuvědoměná spravedlnost
uchvacojespisovatele, který prohlašaje: „Není
pravděpodobno, že by někdo někdy Kristu 8e
vyrovnal, a jest naprosto jisto, že ho nikdo
nikdy nepřekoná.“

Dr. Lederer naříká si, že člověčenstvo
evangeliem nepukročilo. Jest to historická ne

pravda vzhledem k mravům těch, kdož opravově k evangeliu přilnuli. Jednají-li státníci a
politikové proti evangelia, jest to jejich vina,
a nikoli náboženství křesťanského. Státníci,
politikové, spisovatelé, novináři a všichni mo
derní frásisté, jejichž myšlenkový vliv na lidstvo
se tolik aplatňoje, poslouchají docela jiných
proroků, nežli zásad sv. ovaogelia. A kdo otročí
učení protikřesťanských filosofů, kdo nemá
dosti síly, aby se ve své otročině vzbouřil,
nemá práva vyčítati evangelia, že ho neuvedlo
na cestu budoucnosti.

Také slovíčko o pokoře. Dr. Lederer ji
odmítá, jelikož oslabuje člověka a překáží u
platnění se naší slabší národnosti proti národ
nosti německé. Předně jest radno, a pro dra.
Lederera bylo by velmi záslužno, aby veške
rými důvody a všemi echopnostmi svého péra
důkladně potepával židy, aby právě oni svým
němčením naši národnost neoslabovali, a za
drahé celým svým výkladem dal dr. Lederer
na jevo, že křesťanské pokoře nerozomí. Kře
eťanskou pokoru u milosrdenství ohryzovati,
stalo se dnes nýčovekou manýrou a volnomy
šlenkářským ohlebíčkem, přineseným k vám
s Cisiny. Čímkde jaký větší nesmysl a open
tlenější fráse směru protikřesťanského, tím o
chotněji se přijímá,ne snad aby zdokonalován
byl život, nýbrž aby potírán byl „klorikalism.“
Tvrdili kdo, že pokoraa milosrdenství osla
bají život, mlaví jako slepý o barvách.

Musíme tedy dru. Ledererovi říci, še po
kora jest ctnost, ba základem otaostí. Pravé
povznesení člověka není povrsnesení rodem,
jměním, úřadem, bohatstvím, geniálností, nýbrž
pravé povsnesení jest povsnesení osobaí silou
otnosti a sásluhamí. Nejvyšší vrchol a jedině



nejvyšší vrchol, na nějž jednotliveca národové
mohou vystoupiti, jest toliko otnoet, a s toho
jde nad slunce jasněji, še ctnost a zejména
ctnost pokory jest velákou silou a me slabostí.
Síla ctnosti pak neseslabuje, nýbrž vzpražuje
jak jednotlivce tak celky národní. Pýcha ne
návidí rovnost, pohrdá nižším, křesťanská po
kora vede k rovnosti a vštěpuje lásku k nižším.
Ctnost patrně není ničím jiným, než obětová
ním sebe pro jiné, a takových lidf potřebuje
právě národ, jenž musí zápasiti o své bytí.
Chce-li tedy dr. Lederer odstraňovati síla kře
sťanské pokory, nastoluje tím sobectví, které,
majíc na starosti jen sebe a zas jen sebe, jest
ničivým živlem pevnosti národního celku.

Dr. Lederer hezky řekl: „Nedej si křivdit
a důsledkem toho nekčivdi jiným!“ K témuž
cíli směřoje i evapgelinm, jenže cestou ber
pečnější a jistější, totiž silou pokory, která
hlásá lásku ke všem: vysokým, nízkým i sobě
rovným, kdežto sobectví bez pokory nedá si
snad křivdit, ale nemá již síly a prostředků,
aby nekřivdilo jiným. Proto není možno, aby
dr. Lederer na této cestě došel ku přikázání:
„Miluj bližního svého jako sebe samého,“ jak
si je na konec svého myšlenkového pochodu
zavěsil. Slovem, všechny předpoklady jeho jsou
slabé a konkluse jeho vystaveny jsou na písko.
Čtenář sám poznává, že dr. Lederer všechno
pořádně zamotal. Vykládáť o člověku budoac
nosti, který neexistuje leda v jeho obrazu
tvornosti; pro tato svou chiméra zavrhuje dr.
Lederer evangelinm vůbec a pokoru zvlášť a
— zase chce dospěti lásky, kterou vyjadřaje
po křesťansku: „miluj bližního jako sebe sa
mého“, ač zbavuje se současně jediných účin
ných prostředků k cíli tomu vedoucích, což
jest tolik, jako uřezávati pod sebou větve. Mo
derní taková humanita jest rozamovou a prak
tickou slabostí všech těch, kteří — jako dr.
Lederer — stanoví pouze zásadu, neoblédajíce
Se po paedagogických průpravách, které oprav
dovou humanitu podmiňoji. Sami prostředků
takových vytvořiti neumějíce a nemohonce, za
vrhají homanitní základy křesťanské, jinými
slovy, staví pyramida na špičku. Tato racio
nalistická humanita jest slovní hrou a jest u
mělým napodobením lásky křesťanské. Jest to
papírová ctnost spisovatelů za stolkem, ctnost
studovny a salónu, lehká dřímota filosofů, která
nevniká do nitra člověka.

Ba ano, dre. Lederere, má-li kdo býti
silným, jek si toho přejete, má-li kdo účinně
milovati bližního, čehož vy žádáte, most býti
opravda člověkem evaugelia a masí býti po
korným. Neboť — kdy pak se konečně pochopí,
že k tomu, aby byl někdo milosrdný a pc
korný, musí býti neoblouný, neúprosný a silný
proti všem hříchům a slabostem, které proti
jeho pokoře a milosrdenství mocně útočí? Aj,
páni filosofové a psychologové, poznejte již
jednou, že pravou mravní sila člověka zakládá
ctnost křesťanská, která prodělávati musí nej
větší boje na světě, a poznejte, že silný váš
člověk, vychovaný moderní bumwaniton,jest ko
rouhvičkou na střeše.

Falešnému výklado dra. Lederera věno
vali jsme větší pozornost nejen pro věc samu,
ale také pro katolický sjezd, jenž bude obbaju
bou křesťanského názora a jenž bade výrazem
pochopení vážnosti doby, ve které tiskucu se
do předa všecky síly, které snaží se podvrátiti
i křesťanskou mravouku, čehož jedním z do
kladů jest právě i dr.. Lederer, s nímž jako
dokumentem jsme se zabývali.

Od dlouhé doby škodolibá zloba a hlou
post se spikly, by přidělily ctovstem křesťan
ským vzhled prosťtoučký, inatný, zabužený, ža
Jostný, a řádky vaše jsou protestem proti blu
du tomuto, jebvž nebezpečenství roste do bu
doacnosti.

» . +

Smrt zlýdějům! V dějinách zachycojí se
drahdy výroky o událostech, které nejsou ni
čím pověřeny leda oblibou, kterou 5e zarml u
vají vzdáleným pozorovatelům. Beze všeho
objektivoího důkaza daly ve na cestu světem
u vykonávají svon úlchu. Z oboru takových
zkušenosti možuo přivoditi wnohé věci, které
postupujícími generacemi uschovávány jsJu pec
vě jimenovitě proti církvi katolické a jejímu
působení v národech. Ostatně nevědomosti a
zlomyslnosti v tomto oboru dějin jsou tak
Časté, že již zevšedněly, u marm práce ješt,
vyvraceti je těm, kdož hledajíce pravdu, ue
chtějí ji poznati. Ale i mitno obor církevotho
dějepisu překvapují často věci, které nejsou prav
divéu které přes to stále p. radují v duševním
inveutáři moderního člověka, Onehdy doklud
k tomu podaly „Národní Listy.“ Obdivujíce
se brdiouosti barcelonských paličův a vrahů,
přispěchaly „Nár. Listy“ se poklonit jejich
šlechetnusti, kterou usvědčili tim, že Opoz0
ňovali obyvatele dotnů, které byly určeny pla
menům. Bylo prý to tak, jako když v revoloci
francouzské volali: „Smrt zlodějům — I“

Výkřik tento náležitě oslavil Carlyle ve
svých dějinách revoluce. Jeho nálada a juho
nadšení pro tuto povahovou stránka zběsilých

vrahů přešly na jeho čtenáře, £ nichě mnozí
dle míry své nesoudnosti a lehkověrnosti před
stavují si posavad zběviloa sběř,řádící v revo
loci francouzské, jako vsory poctivosti a šle
chetnosti, které dlužno oceňovati tím více,
čím mohatnější byl duševní orkán, kterým re
volucionáři divě byli neseni a smítáni.

Soad výkřik, Carlylem zaznamenaný a
gloriikovaný, jedincem byl učiněn; ale does
Již nelze přijímati jej ve smysle obecném a
tak, jak mu rozumějí „Nár. Listy.“ Smrt zlo
dějům! Právě existence tohoto výkřiku doka
zuje, že se již důkladně kradlo a to pod zástě
rou hledání podezřelých. Carlylovy dějiny re
voluce francouzské mosejí se vůbec čísti opa
trně, protože i přes hojný materiál, který
v nich je snesen, vypravoje spisovatel spíše
tónem zábavným a krvavé hrůzy mnobdy za
stírá a okrašluje, čímž kniha jeho zbavena jest
vážného úmyslu a účelu. Carlyle jest ve svých
dějinách revoluce příliš omělcem, než věcným
vypravovatelem, odkudě jde, že i z onoho vý
roku: smrt zlodějům! vykouzlil celkovou ka
rakteristika lidí, o nichž dnes jest dokázáno,
že to byli sprostí, suroví a všeho lidského
citu zbavení lapiči a vrahové.

Taine to byl, který s podivahodnou láskou
ku pravdě, ač šlo o jeho vlastní národ, zasáhl
v předivo bájek a výmyslův a postavil revo
lacionáře do pravého světla. V jeho knihách
se dočítáme mnoho zajímavého, co liší se zá
sadně od dosavadních tradic, které o veliká
nech francouzskérevolacei v našem národě se
udomácnily. Taine strhujě, snad 8 bolestí, osl
nivou zář s lidí, kteří to slavnoo rovoluci
francouzskou prováděli, a kreslí je a pytvá
v nejhlobších spodinách jejich duší. Jádro re
volucionářá byly bytosti nejnižších chtíčů.
Užívali vznešených hesel svobody, rovností a
bratrství chytře za tím účelem, aby mohli lou
piti, krásti, páliti a ničiti. Taine v důkladných
podrobnostech líčí jejich ubožácké vzdělání,
zarputilou a obmezenou řvavost revolučních
hesel, krvelačnost a rabování majetku bližních.
Stávalo se často, co nemohli odnésti a ukrásti,
že revolacionáři zničili. Byly to hordy, které
zpřetrhaly úvazky, poutající je se spořádanou
společností. Taine dokázal, a není proti jeho
důkazům cdvolání, že výkřik : „smrt zlodějům!“
nesmí býti chápán v té úloze, kterou posavad
ve svobodomyslných novinách brál a že musí
ma býti přiznána povaha ojedinělosti, nema
jicí vliva na revolační řádění. Vždyť nové u
nové poznatky z dob revolučních opravují
mylné názory o vynikajících vůdcích samých.
Tak na příklad Danton, posavad pojímaný jako
člověk, jdoucí přímo za velikými cíly revo
ločními, byl zištným sobcem, který při leckte
rých wanipulacích dobře počítal, co wmato
vynese. o“

Barcelonští anarchisté a socialisté měli
v úmysla, provésti něco tak jako byla revo
lace francouzská, a sigaály jejich byly právě
pálení a vraždy. Jest pozorohodno, že naše
svobodomyslné listy tyto projevy surovosti a
zpustlosti přijímaly s obzvláštním přátelstvím,
zastřenými slovy velebíce čiay, které moderní
vzdělanosti vpalují znamení, před nímž poctivý
člověk musí z daseka utíkati. Naše avobodc
myslné noviny zapadají níž a níže, Nedovedoa-li
již hájiti ani práva na život a neamějí-li od
souditi vraždy a vypalování, aoemohoa od nich
občané již ničeho čekati. Podporovati krvavou
revoluci, politické spiknatí a vražsy vynášeti
jako občanskou ctnost, jest tolik jako poslední
stanice novináře. Ano, buď jest to šílenství,
nebo zločinnost, třetího ta není. Proto takoví
novináři patří boď do blázince, nebo zaslahují,
by je z jejich Činnosti vypráskal národ, jenž
svoji budoucnost zakládá jedině na klidném
vývoji a pořádku společenském. Pak věřte
takovému novináři, když napíše: „Kdykoli
jsme vítězili, dálo se to pkaždé více přava
bou ducha, nežli mocí fysickou.“ (Palacký).
Dle pravdy měl by však napsati: Kdykoli ci
tujeme výroky znamenitých naších mužů, děje
se tak pokaždé více na oklamání veřejnosti,
nežli snahou po pravdě.

Kde jest správná sásada výchovná? Před
chozími řádky jsem ukázal na neschopnost
svobodomyslné žurnalistiky, aby mohla vycho
vávati a vósti v nynějších poměrech rozbou
řeného sociálního vlnobití. Scbvalovati všechny
chyby nespokojených tříd sociálních, otrooky
Jisati se ke vrahům, vykapovati chválu a mí
uění o pokrokovosti neastálými obětmi zdra
vého rozamo, tof jsou věci, které páchal již
zotročený římský senát vůči šíleným despotům
na trůně olsařském, a k toma není potřebí XX.
století. Z naší svobodomyslné žurnalistiky ne
vychází ani jeden pokya, ani jiskérka správ
nějšího názora, ami jedinébo napomenutí vůči
zbloudilobm, kteří dávají se strhovati jen svými
vášněmi a chtějí všechno všady rostřískat a
zuliti proudy lideké krve.

Sociální a anarebističtí nespokojenci vy
čítají nynější společnosti a vládám, te na ně

přicházejí se soudy, Zaláří a katem! Ale jak
pak mohou přesvědčiti společnost a vlády o
lepším, když při každé příležitvsti sami sahají
k požárům, dýce, pamám a revolverům ? Chtějí
sice všichni tito revolucionáři nový společenský
řád, ale chtějí jej stanoviti násilím; takový
řád však jest vždycky tyranským, byťbyl snad
lepší starého. Nedbají o trvalý soulad všech
šivlův, ale jednostranně sledojí jen cíle hmot
ného blahobytu, jakožto prvého předměta ži
vota. Za takových duševních nálad tito refor
mátoři činí z lidí sobce, zbožňovatele hmoty,
kteří by vnesli staré náraživosti v nový řád a
za krátký čas by jej zkasili. Když za starých
dob císařských obyvatelé Říma nežádali nic
jiného než chleba a zábav (panem et circenses),
klesli na stapeň nejničemoějšího plemene a
pak stali se otroky barbarů, kteří zachvátil
jejich zemi. Na to vše měli by poctiví novi
náři ukazovati a poučovati lid, že hmotné
zlepšení jest sice nutné, ale vedle něho še jsou
také cíle duševní; jest ta požadavek soulad
ného vývoje společenského; vedle svobody
jsou i její obmezení a právo vlastně jest vý
sledkem vykonávané povinnosti. Ale kde pak
naši svobodomyslní novináři! Podporovat vášně
šílenců, klanět se násilníkům, protože to vy
náší firmu pokrokovosti a moderní kalturnosti,
křičet proti klerikalismu, — to ano, ale ně
jakou rozamnou výchovnou zásadu lidu vště
povat — ach, janáče, to jest jináče!

Byla by to podívaná, kdyby tek nějaký
světový sociolug, jsa milovníkem pravdy, pro
hlásil, že správně si počínají v otázce sociální
toliko katolíci! Ano, my katolíci ukazajeme,
že lid má svá práva, ale že musí také konat
své povinnosti, vedle zájmů hmotných že má
i zájmy daševní a mravní, bez nichž otázku
sociální nelze nikdy uapokojivě rozřešit. Uzná
váme, že masí se změniti u dělníků podmínky
hmotné, aby se mohli vyvinovati mravně. Děl
níci mají pracovati méně, aby mohli zasvětiti
několik bodin pokroku své duše, ale nesmějí
je obětovati hospodskému kvuři, alkoholu a
řemeslným štváčům. Dělníci mají se státi lep
šími — nejenom bmotné uspokojenými. Tyranů
by povstalo na tisíce mezi dělnictvem, kdyby
se bojovalo jen ve jménu zájmů hmotných nebu
erčité organisace. Málo prospěje měniti orga
nisace, jestliže zůstanou v dělnictvo náraživosti,
třídní a osobní sobectví. Dělnictvo masí míti
na zřeteli zejména, aby učinilo lepšími a pře
svědčilo o povionostech ty třídy, kterými dnes
dobrovolně nebo bezdéky jest tísněno; a De
může dělnictvo dobře pocboditi, nezačne-li či
niti lepším Samo sebe. Násilím a vraždami
nepřesvědčí nikdy nikoho. Nechť blásají utla
čovaní povinnost lidem oněch tříd, které jsou
nad nimi, af plní svoje povinnosti; nechť olá
sají ctnost, oběť a lásku, nechť zmužile vy
slovojí své potřeby, ale bez jitření, pálení a
hromadných vražd! Takové jsou výchovné zá
sady nás katolíkův a v duchu jejich bodou
vyznívati i projevy katolickéko ajezdo o otázce
sociální. Katolíci staví, opravají, mlaví pravdu,
pelichotí, ale svobodomyslní se plasí a sket
ským babstvím podporují bouře,

Sklad veškerých

školních knih
pro všechny ústavy

Boh. Melichar
v Hradci Králové.

Knibkupectví. Zal. r. 1808. Antikvariát.

Vydání Stálá zásoba Seznamy
pouze knih nových zasílejí 8e

předepsanej i antikvárních. zdarma.

Objednávky vyřizují se týž den, kdy dojdou ;
při zaplacení předem posýlá se franko.

Pásmo bozcharakterního lhaní a
gráralckého bez komee. Již mnohokrát
jasně dokázáno, jak bozectně balamutí své čte
náře agrárnický tisk tvrzením, že strana ka
tolicko-národní jest „stranou státní němčiny“.
Ohradili jsme se proti tomo jit tolikkrát nej
evětlejšími důvodyl Leč pomluvy toho rásu
opakují agrárnické listy znova bez uzardění;
spololají se ovšem na to, že prostomyslní čte
náři, pevně lapeví do agrárnických sítí, našich
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obranných slov čísti nebudon. S jakon drzostí
agr. „Venkov“ dovede pásmo započaté lži dále
rozpřádati, patroo ze 196. čísla (ze dne 20. t.
m.) Prý klerikálové „uvádějí ve skatek
program (!"), který loňského roku vyblásili
v 30. čísle „Čecha“, problásivše Bo pro státní
německou řeč.“ To prohlášení jest prý čelným
bodem „klerikálního“ programu.

Již jsme loni důkladně vysvětlili, že o
možnosti (poaze o možnosti !!) přijmutí státní
němčiny vpletl do svého článko několik slov
nezodpovědný žurnalista; dále jsme dokázali,
še agrární lisk ta slova ještě sfalšoval vsunutím
sdůrasňujícího slova, potřebného ugrárnickým de
magogům. Pookázali jsme na agrárnickou ma
zanost, která zúmyslně pomlčela, že k slovům
o možnosti přijmotí stát. němčiny připojil ten
týž žurnalista toto: „S druhé strany musíme
my Češi neústupně státi na tom, aby Čechu
v Čechách všude dostalo se vyřízení věci v jeho
řeči. — V ohledu tom nelze uznati žádného
uzavřeného území, v němž by pouze němčina
byla „landestblich.“ — Tento názor byl vol
vým váhledem neopatrného jednotlivce. Byl
vytištěn beze vší nějaké úrady s výkonným
výborem naší strany, Tudíž k dřívějším lžem
přidává „Venkov“ bezcharakterní lež novon
drzým tvrzením. že těch několik řádků jest
čelným budem (l) našeho prcgramu. Agrár
nická troufalost jeví se ve světle ještě horším.
připomeneme-li, že právě roku loňského náš
program, otištěný v Jednu v katolických Jistech
a podepsaný výkonným výborem, roshodně se
staví prots státní němčině Vždyt přece agrárníci
sami jej četli. V programu tom, vydaném ně
kolik dní před neopatrným přeřeknotím ne
známého vám žarnalisty, čteme mimo jiné tato
slova výkonného výbora: „Pevně trváme na
stanoviska rovného práva a rovnocennosti ná
rodů. Proto nejrozhodněji opřema se všechučín
pokosům, které by v království Českém chtěly
přáti jednomu vároda tanová zřízení neb vý
hody, jež by pro druhý národ znamenaly zkrá
cení a ponížení. Jazyková rovuoprávnost musí
se státi skutkem ve všech úřadech státních
a to jak v úřadování vni'řním, tak vnějším.
Budene se sasasovati o to, aby německémujasyku
nebyl ničádným spůsobem dáván rás řeči slálmí a
přičipitmese o to, aby čeští úředníci státuí ne
byli odstrkování k vůli úředníkům německým.*
Tak tedy znělo cfficieluí prohlášení strany kato
lického lidu v království českém. O tomto pro
hlášení agrárníci přece věděli dříve než o vol
ném názoru jednotlivce, za nějž může činiti
zodpovědnou celou strana. jen podvodník.
Agrárnické listy také vědí, jak se zodpovědné
kraby katolické pvstavily rázně proti názoratakovému.

Nyní však „Venkov“ znovu uvádí onen
výrok jednotlivcův a to zase zfalšovaný vsu
putím slůvka „imy“ a nestydatě výrok ten vy
hlašnje za „prohlášený čelný bod klerikáloího
pregramu.“ — Kdykoli dokázáno agrárvickému
tisku, žv opakováním takové lži nestydatě kla
me veřejnost, že si dovoluje do našeho tiště
nébo programa vpašovati pravý opak katolic

chvili. Ale zu Čas vyrukoval se svými lžemi
opět a vpět. Jest uožno doufati, že takové listy
aspců ve směru jiném touží podati pravda ?
Jest dlouhé, systematicky předené pásmo lší
důkazem, že ta strana vede si poctivě, že
opravdově chceref „rmovat? Takové čacbrářství
naposledy zle se musí vymstiti na samých pů
vodcích. Kde který vážnější agrárník ozval so
protí tak křiklavému podvádění? My jsme ae
nesmlouvali při zemských volbách 8: Němci
proti českým kandidátům, jako to činili agrár
nici. A přece“ bychom se styděli lbát, že má
agrární strana vosrém programu státní němčinu.

Katolici, každému agrárníkovi dobré vůle
vysvětlete, jak se snaší tisk agrárních dietářů
opevniti peŠramocenéa padající avojebašty.

Politický přehled.
V ministerské radě 18. t. m. rozhodnuto,

nby se zemské sněmy sešly v drahé polovice
září. Vláda doufá, že se během září vyjasní
poměry i na říšské radě, a pak by bylo zase
daní zem. sněmů přerušeno, a došlo by v říjnu
k svolání říšské rady, v níž chce vláda znovu
předložiti « projednání svůj finunční plán;
Vprosinci mají se opětsejíti sněmy zemské, — Po
zornost vzbadila audience bar. Bienertha a cí
saře v Išlu. Na nejvyšších místech vysloveno
bylo přání pro obnovení delnosti sněmu krá
lovství českého. Vláda postí se tedy zase do
vyrovnacích konferencí mezi Čechy a Němci.
Ministerské komité (bar. Bienerth, dr. Žáček,
bar. Hárdtl a dr. Schreiner) vypracují přesný
program u jednací pořádek konferencí těchto,
jež počnca 4. září. Vláda chce nejprve vyjed
vávati s každou skupinou zvlášť a jednotliví
ministři budou konferovati o specielních otáz
kách. Otázky politicko-strannické budou na
prosto vyloučeny, předmět porad a vyjedná
vání bude záležitostí čistě národní. Bude-li
tímto vyjednáváním dosaženo aspoň oznání spo
lečného podkladu pro další jednání, bude svo
Jána společná schůze. K této schůzi budou po
zváni také zástapcové konservativního a Jibe
rálního velkoststku, jejichž zasáhnotí do jednání
přikládá se velký význam. Ale ve Vídni si od
konferencí neslibojí příliš. —| Vláda počítá
také, podaří-li se učiniti sněm království če
ského dělným, že sa podkope opposici t. j.
Slovanské jednotě půda pod nobama a pak bude
možno ostaviti v parlamentě pracovní většinu.
Ale cčekává se také, že národnostní srážky
v Dol. Rakousích budou míti nepříznivý vliv pa
utváření badoucnosti. —| Zahraničrí náš mi
nistr bar. Aebrenthal povýšen byl do stavu
hraběcího hlavně pro zásluhy, které ei získal
v záležitostech připojení Bosny a Hercegoviny
k Rakonsko.

Ze slovinské katolické strany chystají se
k národnostní organisaci svých příslušníků ve
Št. Hradci, kde zřídí „Národní dům“ a budou
se domáhati slovinských bohoslažeb.

Na schůzi strany neodvislosti v Segedíně
v Uhrách bylo usneseno setrvati na zřízení 88
mostatné uherské banky r. 1911 = pracovati
k tomu, aby r. 1917 došlo ke zřízení samo
statného celního území uherského. Ale přední
časopisy maďar. „Poster Lloyd“ a „Pesti Naplo“
ostře vyjádřily se o této schůzi strany neodvi
slosti; že se v Uhrách všeobecně ví, oč jde
straně neodvislosti a po čem dychtí hr. Apponyi.
Situace ee dle tobo v Ubrách stále přiostřoje,
ale přes to Maďarům nedaří se vynncování
dalších ústapků.

Napětí mezi Řeckem a Tureckem pro
Krétu odstraněno problášením torecké vlády,
že poslední řeckou nota pokládá za úplně u
spokojivou a na společnou notu velmocí portě
podanou odpověděla, že jest ochotna i záleži
tost macedonskou s Řeckem smírně vyříditi.
Otázka krótská tímto orovoáním spora vení
dosud vyřízena a dle prohlášení tureckého mi
nistra zabranič. záležitostí bude nutno otázku
krétskou upraviti a zejména rozhodnouti o
rozsahu autonomie Kréty.

Válečná výprava španělská v Maroku
stále zápasí s obtížemi a neustálým odporem
domorodců. Ve Španělsku samém apaží 60 vláda
zničiti revolačol ohoiska. V Barceloné rozpu
stila repablikánský klub a zavírá soakromé
školy, v nichž se neučí náboženství, zato ne
návisti proti církvi, dynastii atd. Hlasatelé a
organisátoři stávek, pokad nejsou původu do
mácího, vypovídají se z města. Dosud zatčeno
na 1000 osob.

Vyrovnejte nedoplatky
(za Obnovu a Časové Uvahy.

Z činnosti katol. spolků.
Lázně Bělohrad. Den 22. srpna b. r.

sústane nezapomenutelným v životě sdejšího Li
dového křesť.-sociálního spolka. Konali jsme totiž
toho dne slavnost svěcení spolkového praporu.
Ačkoliv blískost všeobecného sjezdu katolíků
v Hradci Králové plnila obavou mysli pořadatelů,
že účastenství jednot okolních bude slabé, přece,
dík lásce a obětavosti jednot okolních, vydařila
Be slavnost nad očekávání. Zavítaly k nám spolky:
s Králové Dvora, Nové Paky, Nového Bydžova,
Jilemnice, Lomnice n. P., Sobčic, Oabislavie, Pecky
a Libštátu. Z místních spolků zůčastnil se slavnosti
naší al. živnostenský spolek. O 10. hod. abíral se
dobře uspořádaný průvod, nad nímž vlálo 7 pra
porů, za zvuku kapely p. Pechovy do chrámu Páně,
kde slavnostní kázání proslovil dp. Salfický z Nové
Paky. Po posvěcení praporu, jež vykonal vadp.
dr. Frant. Šule z Hradce Králové, a pronesení
případných hesel odevzdala matka praporu velect.
pí. Marie Nováková, choť ředitele školy v. v.,
prapor praporečníkovi. Po slavné mši sv., kterou
sloužil vsdp. světitel za přísluhy místních a četných
okolních duchovních, odebral se průvod do spol
kové místnosti hostince „U Bílého Hradu“, v jebož
příjemné a prostranné zahradě počal o 2. hod.
odpol. koncert. V přestávce zahájil předseda spolku
schůzi a udělil slovo p. J. Podzimkovi ze Sobčic,
který v pěkné, hlučným souhlasem provázené řeči
nabádal účastníky ku stálosti a věrnosti v zása
dách křesťanských. Po té uchopil se slova vadp.
dr. Šulc, aby promluvil o úkolech apolků kato
lických. Krásná, opravdu populární řeč vsdp. řeč
níka sledována byla se zájmem od četných poslu
chačů. Zájem ten nebyl rušen ani lebkým deští
kem, který mezi tím spadl. Hlučný potlesk a vše
obecná pochvala svěděily, že slova řečníkova na
Jezla cestu k ardcím posluchačů, Vespolná zábava
trvala potom při zvucích hudby ž do večera.
Radajíce 86 ze alavnosti té korunované úspěchem
jak mravním tak bmotným, vzdáváme díky srdečné
všem, kdož jakýmkoli způsobem přispěli k jejímu
zdaru. Dik náš v prvé řadě platí všem dobrotivým
dárcům příspěvků na prapor. Děkujeme dále vadp.
avětiteli i vlp. kazateli, velectěné paní matce, vict.
paním kmotrám praporu, jimiž byly pí. Marie
Lelková, choť láz. lékaře a pí. Marie Poličanská,
choť stavitele, vadp. Janu Sehnalovi, děkanu a
vikáři za radu a práci, jimiž nám ochotně pomá
hal. Dík náš vroucí mějtež i bratrské spolky,
které svou přítomností nás posílily a potěšily. Dík
náš platí i horlivým sběratelům příspěvků A.
Hatlové a A. Stanislavové, a všem těm milým
členům i členkám, kteří a chvályhodnou horlivostí
a obětavostí ku zdaru slavoosti pracovali. Všem
platí naše vroucí: Zaplať Bůh! — Káž prapor náš,
znakem víry, naděje a lásky zdobený, ahromaž
ďuje kolem sebe čím dále tím více křesťanů ve
víře uvědomělých, nadějí v pomoc Boží sílených
a láskou sjednocených ku slávě Boží a k blahu
lida našeho!

Bomov m. Demb. Sdružení katol. mlá
deže v Ronově uspořádalo s katol. spolkem
„Rovnosti“ v neděli 18. července t. r. výlet do
obecní třešnovky do Biekupic, který ee při krás
ném počasí nad cčekávání vydařil. Přes to, že
v nedalekých Zehubech byl též výlet katol. spolku
s v ŽI. Chválovicích věneček, súčastnilo se výletu

k 400 lidí, o čemž svědčí brabý výnos 178 K.istý výnos 91 K prozatím uložen do záložny.
Hned po požehnání vyšel průvod s. hudbou
z Ronova na výletniště, kdež se vbrzku rog
proudila veselá, upřímná zábava. K tomu přispěl
bratrský spolek čáslavský zapěním národních písní.
Předneseno též několik zdařilých aolových výstupů
Po 8. bodině nastoupena zpáteční cesta. Za zvuku
písně „Kde comov můj?“ stanul průvod na ná
městí, kdež byl rozchod. P. starostovi z Biskapic
a pp. předsedům obou spolků uspořádána dosta
veníčka a provolána eláva. Srdečné díky všem
účastníkům, starostovi p. Kosinovi a al. obecnímu
zastupitelstvu v Biskupicích za propůjčení místa
k výletu, tyčí k slavobráně a za s.svnostní střelbu,
dále přednášečům eolových výstupů a děvčatům
v selekých krojích a všem, kdož jakýmkoli způ
sobem v zdar výletu se přičivili. Zdat Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Usnesení městské rady ze dne 23.

srpna 1909. Pan Viktor Collino, cís. rada, věnoval
za příčinou sňatku své dcery, pí Amalie Plesnivé,
ve prospěch zdejších chudých dar 60 K; — dárci
vzdá se dík. — Výkaz pokladní botovosti ze jdne
16. srpna t. r. byl vzat na vědomí. — Povolí se
sřízení pražírny v domě čís. pop. 299 Nákupnímu
družstva v Hradci Králové. — Panu Fr, Vrba
tovi, kapelníku v Nechanicích, udělí se povolení
k obývání jeho dvoupatrového domu čp. 298.
v Karlově třídě a p. J. Sixtovi. c. k. inženýru,
udělí se povolení k obývání jeho villy, vystavéné
na par. čís. 2. pod „Střelnicí“. — Béře se na vědomí,
de c. k. okresní hejtmanství udělilo koncensí bo
utinskou v kantině fy Kress a Beruárd p. OCŠa
ranovi a Ze schválilo pí Růženu Vokaloyou jako
nájemkyni bostinské živnosti v domě čp 99



v Dloubé ulici, p. Ant. Mikuleckého pak nájem
cem těže živnosti v hostinci pí M. Jettmarové
v třídě Pospíšilově. — Panu Karlu Halounkovi
povolí se oprava facady jeho domu čp. 209. —
Dodání cementových desek pro stavbu hbydroele
ktrické centrály zadá se z offerentů f6 Dr. Klum
par a spol., výroba cementového zboží v Hradci
Králové. — Vzato bylo na vědomí díkůvzdání pí
M. Valerie ze Sturmthalu za projevení aoustrasti
nad úmrtím c. k. tajného rady ryt. z Pollini. —
Opraví se facada domu obecního čp. 34.

Diecésní Jedmota Cyriilská přednese
v úterý 31. t. m. v kathedrálním chrámu Páně
sv. Ducha Kožušníčkovu „Missa glagolskaja“ v ja
syka staroslovaoském. Nacvičil a řídí sbormistr
Jednoty p. dr. Šetina.

Na katelický sjezd darovali:Katol.or
gapisace v Dol. Kaloé 10 K; vadp. Magre Albín
Seidel, bisk. vik. sekretář v Čes. Prusnici 20 K;
vedp. kaoovník Jan L Seykora, uaiv. prefessor v
Praze 15 K; al. c. a k. Patronátní úřad ve Smi
řicích 10 K; vldp. Ant. Mrkvička, farář v Slati
ňanech 5 K; vldp. Jan Tyrichtr, bisk. vikář v Pře
peřích 3 K; vp. Fr. Mareš, kaplan v Přibyslavi
2 K. — Zaplat Bůh!

K III. zasedání porotmímu u c. k.
kraj. soudu v Hradci Král., počínajícímu 13. září,
vylosováni pp. porotcové: rol. F. Riogl v Hejtman
kovicích, továrník K. Reich v Čes. Skalici, rol.
F. Dvořáček v Slatině n. Ú., rolník J. Vlček v
Olešnici, dílovedoucí H. Nejedlý v Nov. Hradci
Král., rol. V. Souček v Kuklenách, rol. J. Koutník
v Plačicích, rol. J. Pírko v Hor. Polánkách, obch.
Al. Ippen ne Praž. Předměstí, roloík J Řehák na
Slez. Předměstí, rol. M. Murávek ve Sv. Dvořích,
rol. J. Ludvík v Dolanech, rol. A. Kraus v Ho
řenicích, stavit. J. Čermák v Jaroměři, roi. V. Slezák
v Jasené, rol. J. Reichrt v Rychnovsku, rol. J. Ka
dečka v Sendražicích, rol. Ot. Holeček ve Vlkově, ná
jemce dvora Lom v Borobrádka, soukrom.J. Karas
v Kostelci n. O, starosta ob. K. Hostinskýv Pot
štýně, rol. F. Roušavý ve Svidnici, majitel kru
hovky J. Beneš ve Lhotě, host. K. Krouský v Ná
shodě, kupec F. Novák v Náchodě, mlynář A.
Seidl v Kratonohách, rol. H. Horák ve Lhotě pod
Libčany, hostinský V. Bednář ve Mžanech, rol. V.
Volf ve Vel. Petrovicích, rol. J. Hlávka v Městci
Veselici, obchod. J. Frič v N. Městě n. M., rol.
F. Kaufman v Bukovici, sládek J. Smělý ve Vel.
Ledhoji, rol. R. Ansorge v Merklovicích, mlynář
A. Kaloas ve Slatině, obchod. V. Swetz v Zam
berku. — Nábradní porotcové vesměs z Hradce
Král.: továr. F. Červený, M. Nepeřený, továr. J.
Pilnáček, Ed. Řezáč, továr, K. Schalz, G. Stein,
J. Urban, F. Viktorin, J. Zaloudek.

Dar. Ze sjezdu pp. maturaotů kralobradec
kých z r. 1879, shromážděných dne 23. a 24. t. m.
se svým třídním professorem, školním radou p. Jos.
Končinským, „u Chodérů“ v Praze, odevzdal nám
vadp. J. Fr. Seidl, bisk. vikář a děkan v Černi
lově, pro „Ustřední Matici školskou“ 20 K.

Útualna slepých dívek v Prase na
Kampě. Tyto doy zavítal do Hradce a navštívil
i redakci naši vldp. Ludvík Seyva'ter, farář vČe
čelicích a zakladatel Utulny pro ty chudé, ubohá
slepé dívky, jichž tolik v Čechéchžije život ploý
útrap a strádání, které jsou břemenem nejen Bobě,
ale i domácím. Poznali jsme, že napíná všechny
elly, aby nešťastným dívkám — pokud možná
všem — opatřil nový domov! Byl nucen dům,
v němž prozatím umístěny byly, koupiti — ovšem
s dluhem 30.000 K — a nyní shání příspěvky,
prosí šlechetná erdce, aby mohl býti dům zařízen
a aby tolika úpěnlivým žádostem, jež docházejí,
bylo vyhověno. Chválil si zdejší dobrodince, již
mají zájem jak o národní věci, tak i o lidumilné
podniky a zanechal nám provolání, jež tuto mile
rádi uveřejňujeme s upřímným přáním, by se našlo
hojně dobrých ardcí, kteří by úpěnlivou prosbu
těch ubohých slepých dívek vyslyšeli.

A„Smilujte se!“ volají slepé dívky po ven
kově v bídě, nouzi a opaštěnosti roztroušené. Za
pomenuté! Buď doma, u nuzných přátel neb odká
zána na obec, v chudé jizbě u věčné tmě sedí o
samotě . . . ruce v klíně, vyschlé oči slzy neu
roní — jen srdce v úadrech pláče... . Pracovat?
Ač snad umějí, není z čeho; zahráti si není na
čem . . . ven nesmí, ženy pohledu slepé ve štítí
.. . 8 průvodce nemají. Hrozná to opuštěnust!
Stálé domácí vězení! Ubohé tklivé v žádostech
svých o přijmutí do Utulnay prosí — tu avou bídu
až k pláči líčí, a jak se za dobrodince bodou
modlit, na ně vděčně vzpomínata pracovat, slibojí!
Oitlivá srdce by pohnutím zaslzela a těm ubohým
dárkem, sbírkou, odkazem jisté do „Útuloy slepých

dívek“ Praha, Kampa, Ponohla. (Utuloa jenz dárků a příspěvkůje vydržována).Ti nejnošťast
nější, ať nemocní, siřotci a podobníaspoň s Božího
světla, se soucitu v očích bližních a Boží přírody
se těší, ale slepé dívky (a mezi nimi jsou opal
těné i siroty) jsou ještě ku věčné tmě odsouseny.
V útalně jen pospolu se těší, z hudby se radují,
pracují a za dobrodincesvé vroucněse modlí. „Kdo

chle dá — dvakrát dá, Bůh zdravý zrak zachová!*
becky dárky jakož i třeba starší šatstvo, prádlo

a pod. přijímá správa s díky. Peněšitá příspěvky
pro „Útulna“ Ise tóžaložiti u administrace „Obnovy“,
Budou vděčně kvitovény.

Schůze důvěrníků východočeské
mládeše koná se 29. t. m. dopol. v 11 hodin
V paviloné na zahrudě Borromaes.

Na detasy sdělujeme, že královéhradeckéfirmy: Bratří Gutbové, B. Khom a R. Štorch jsou
křesťanské a solidní.

Pežár. Dne 35. t. m. v poledne achvátil
požár villa p. dra. Kavalíra (bývalý výstavní pa
vilon z královébradecké výstavy) na Kopci av. Jana.
hořely prý tam vzácné koihy a jiné předměty.

Osluva narozením J. V.císaře v Par
dubleíeh. V den narozenin císařových konaly
se v děkanském chrámu Páně slavné služby Boží
za bojné účasti občanstva, úřednictva a všeho
vojska 8 generálem v čele. Po církevní elavoosti
udělovány byly na náměstí alavnostofm způsobem
zlaté záslužné kříže podplukovníku Rud. z Froh
reichu a mejorovi Pavla ry:. Lemaiči za přítom
nosti celé zdejší jísdecké posádky. Po té nastalo
defilováví vojska.

Úmrtí. Dne 19. t. m. zemřelv Pardabicích
velice zasloužilý u milovaný učitel Jos. Šrůtek ve
stáří 70 let. Pohřeb vzácaého učitele konal se za
četného účastenství v neděli dne 22. t. m. Zeanulý
byl výborný a horlivý hudebník a 8 nevšední
ochotou vypomáhal vždy při bohoslnžbách v děkan.
kostele. Badiž mu Bůh hojným odplatitelem |

Volby do momocenské pokladny
v Pardmbicích V neděli dne 22. t. m. konaly
se v Pardubicích volby do nemocenské pokladny,
které daly podnět k tubým zápasům mezi národ
ními socialisty u dociálniimi demokraty. Již při
první volbě došlo k bouřl.vým demonstracím soci
alních demokratů vůči národaím a zvláštěproti
okres. hejtmanovi, kterého sociální demokraté
podezřivali, jakoby snad klonil se svojí přízní ku
strané národně sociální. A pak i při nových vol
bách v neděli konaných došlo před okresnímbejt
manstvím k prudkým šarvátkám mezi protichůd
nými strunami a mnozí horiiví účastníci odešli
z bojiště s krvavými ranimi a boulemi, které si
utržili V zápase za svoji věc. Zástup četníků hlí
dal v úzrytu volby a proto také nedošlo tehdá
k větším výtržnostem, které se patrně očekávaly.
Vítězi zůstali národní gocialisté, ačkoli sociální
demokraty podporovali usilovné pokrokáři a do
cela prý i strana mladočeská.

Vojáci v Pardabicích Vojsko,ubírající
se k moravským manévrům, ubírá ae část:čnč přes
Pardabice. Tak prošel Pardubicemi 42. plak i
o hudbou, která učinila zdejšímu generálu večerní
hudební zastaveníčko za veliké účasti pardubského
publika. Pěchota ubírala se směrem k Heřman.
Městci, Golč. Jeníkovu, k Ném. Brodu u Jihlavi.
Za nimi přitáhli dělostřelci a 98. pěší pluk a obí
rali se směrem ke Skutči. Pardubské jízdní ška
drony odejely na menší manévryk Jičínu azbylá
část jízdy manóvruje za Holicemi. — Vojenské
dostiby kunaly se dne 14. t. m. na pardubském
závodišti za přítomnosti arcivévody Karla, který
přijel schválné z Brandýsa nad Labem, a skončily
celkem hladce. Při posledním čísle závodění zlomil
si nohu kůň majora Fredla u samého cíle a byl
na místě okamějté zastřelen.

Zlodějina děkanství v Pardubicích.
V minulých dnech vloudila se na děkanství v Par
dubicích cikánka a ukradla zde některé části
oděvu. Na svých potuikách městem byla však po
lapena a odevzdána policii. — Brzy na to přišel
do zahrady děkanské jakýsi tulák s pytlem a sde
před oknem kuchyně na večer zcela klidně plnil
přinešený pytel uřezanými hlávkami zelí. Když
byl dopaden, začal oadávat u přivolanéma stráž
níku odsekl, že si z vězení nic nedělá i kdyby to
trvalo třeba dvě séta.

Zakladatel ústava pro slopédírky
ma Kampě v Praze zavítal na své opravdu
apoštolské cestě také do Pardubic, aby zde vzbudil
pro svoji bumánní myšlenku zájem a získal hoj
ných dobrodinců. Jest to p. Ludvík Seyvalter, farář
v Čečelicích, který veškeré své jmění v obnosu
40.000 K věnoval sám na tento ústav.

Na katolický ajozd do Hradce Krá
lové s Pardubic a okolí. Katolickýsjezd
v Hradci Králové působí jak v Pardubicích samých
tak na vůkolí čilý zájem, jak mezi inteligoucí tak
i v ostatních vrstvách občanstva. Z Pardubic chystá
se na 500 účastoíků a z okolí zvláště aměrem
k Obrudimi bude počet ten ještě větší. Jest po
zorovati, že vliv židovské „Osvěty lidu“ v Pardu
bicích vůčibledě mízí a že na její židovské rosumy
málokdo co dá.

Při srážce vlaků ve Starkočiu Ná
choda 21. t. m. zraněno lehce asi 16 osob, mezi
mimi náš posl. dr. R. Horský; jeden obchodní
cestující zraněn byl amrtelně.

Pelé melé = Nechamie. Soc. demokraté
roshodili nám tu s pokrokáři leták. Vytýkají tam
latinu. Achich — vždyť v tom letáčku se řádky

je hemží latinou! Manifestace, klerikalismas, potická moc, idea katolicismu, oficielní, organiso
vaný, protestovat, nedemokratický,aristokratický,
hierarchie, feudalismus, militariemus, laik, mani
festujeme!! Aby do vás husa koplal V tom le
táčku samá latina. Vedle latiny pokrokoví hoši
nemají českého ducha, aby česky psali — hrabé

ko rakoní — lstinismy — obyby mlavaickéako rakovins prosyeují maličký leták „pod váš

nými hledisky“ klerikalismus — sneušívání. I aby
vás busa kopla! Čech ažívá sloves, nikoli podstat.
jmen — „musí protestovati“, chyba na chybě; a
obsahově? O tom ani nomlavím. — Katolíci jsou
prý protičeští. — [ vy hoši — kde pak je více
internacionalismu, jako u pokrokářů, demokratů?
Jakým pak Čechem je Drtina, Masaryk? A proto
sekl jsem lotákem a řekl jsem: Chci slyšet kato
lické řečníky — a s vůmi, hoši, ne stydím sednouti
do jedaobo sedla —. Na nechanických Habeša
nech je vidět, že mají dříve smutnou slávu než
vousy — s holobrádky žádná disputace, kdyby
raději 84 učili, aby z nich nebyli břídilové v po
volání! — Náš pan učitel z Českého Brodu dostal
se přes Nechanice do Pražského Předměstí —
2 Brodu blízko do Prahy, ale Pražské Předměstí
daleko od Prahy. Všude ee těší sympatiím a roz
jařený váš Mrva problásil mu nedávno do očí, že
je „anarchistou“. To blahé vědomí s sebou odnáší,
že s ním sympatisují „hodní lidé“. — Také od
nás se chystají na trucsjezd. „To je tak“, řekli
mezi sebou v hospodě pokrokáři se smíchem, „že
povezou „harfičky.“ Leč takové „prononcování“
našeho lidu si mohou nechat. Myslíme, že z jádra
lidu není tau ani jednoho, aby pod dojmem alko
holu se válel po zemi a dělal ostadu — a to ae
udělá ani Emanuel Pyšišvor, třeba še na univer
sitě nestudoval — a to také nendělá žádný necha
nický hudebník, aby se tak zpil, aby nemohl na
jíti kliku svých dveří! — Hip—-hip!
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Vše se vyHauje obratem.

Nechanice. Okresní výbor v Nechbanicích
(pp. Bednář, Rašín a Tcichmao) posílá nám na
základě $ 19 tuto úřední oprava ze dne 13 srpna:
„Není pravda, že z obsahu protokolu hospodářské
záložny v Nechanicích o přijmatí p. Josefa Honce
ml. za definitivního účetního ve schůzi okresního
zastupitelstva Nechanického oa popud p. A. Teich
mana vyvodili p. feditel Némeček a p. řiditel
Erlbeck takové důsledky, že z toho p okresnímu
tajemnikuvi Vančurovi přecházel zrak i sluch a
není také pravda „že p Ant. Teichman prožluklou
tuto záležitost důkladné protřepal a prohlásil, že
může jmenovati, kdo u nás zavedl korrupci“, ale
jest pravda, „že p. okresaf tajemník Vančnra v této
záležitosti v žádném směru sůčastaě: nebyl a že
zvolení p Josefa Honce ml. za definitivního účet
ního hospodářské záložny okres. výborom v sození
dne 23. července 1909 konaném, vzato bylo prostě
Da védomi.“ Neni také pravda, „že konec konců
byl, že vymyšlená ona volba okres. zastupitelstvem
byla ihned zrašena a nařízeno do 14 dnů prove
dení volby nové“, ale jest pravda, „te bylo v s6
šení okresního výboru ze dna 23. července t. r.
konaném pouze usaeseno, uložiti hospodářské zá
ložně, aby provésti dala ještě volbu pokladníka,
ježto vedení úřadu toho p. starostou přípustno
není.“

Loutkové divadle v Nechamicích
stále jest — jak patrno — v činnosti. Pánové se
rozhoupali k opravě podle $ 19. až po třech ne
dělíck. Oo v tom jen věsí, že sám p. Teichman
se podepsal? Pane Teichmane, kdo pak to svoml
v Nechanicích ma poplach? Koho pak to žaloval
p. Vančura? Véru člověk neví, kdy vlastně ti pí
nové mlaví pravdu. Zaslaná oprava, která se uve
řejniti musí, otevře jeo ještě lépe zrak; teď po
dán důkaz, že principál má loutky ochotné dál.
O té opravě promluvíme příště důkladně, na čČež
již předem upozorňoj sme.

Dobruška. V den narosenin J. V. císaře
a krále slavných bohoslužeb účastnilo se se 700
žáků 9 chlapců a 10 děvčat s obecné školy a ně
kolik z měšťanské Z učitelů se nikdo o to nestaral
a do kostela také je nepřivedi. Učitel Holanec
s Valu, tak zv. poslanec, přišel v bílém cestovaím
obleku a bílým kloboukem. Když sháněli děti So
kolům na t. sv. „dětský den“, mohli si nohy ubě
bati a honili je Ba cvičení a v borku jich přivedli
maožetví. Na dalaké a dloubé výlety ženou děti
od 4 bodin ráno do půlnoci, ale do kostela, aby



se pomodlíli za svého císaře a krále, děti musí
přijíti samy. — U nás nemají ještě vychovatelský
stkvost živnostenského dorostu, tak zv. učednickou
besídku. Zkrátka proto, že toho dorostu je po
skrovnu a pak zadarmo 89 nikdo nerad obětuje.
Zatím dorost ten byl při různých apolcích. Teď
se karta obrátila. l/čednickým besídkám slíbena
byla státní a jiné anbvence a živnostenské korpo
race byly vybídnuty, aby se o zalcžení takých
besídek staraly. Jak slyšela o subvenci známá u
nás jednota „Sokol“, „vzala to do ruky“ a bez
vědomí živnostenských jednot začala sháněti u
čednickou besídku. Instruktorovi živnostenskému
zaslána o tom zpráva, že se besídka zakládá, daly
se tisknouti o tom tiskopisy a zasílány 8 prosbou
jednotlivým ústavům a osobám o peněžitou pod
poru pro učednickou besídku: pumpa začala pra
covati plnou parou. Jako starosta podepsán Josef

- Petřík a správce nějaký mladíček Halaburda. Ovšem
že pánům sklapne a židoveko-pokrokové machinace
budou zastaveny. Je s podivem, že dovoleno jest
beztrastoě tahati peníze lidem z kapes na 7ěc,
která dosud neexistuje. Pořád se bubuje na
stoupající drahota, různí lidé se namáhají, aby ji
odstranili a ono čím dál hůř. Sitoace strašlivá, sa
motaná k nerozmotání. Kdo tu pomůže? Ion
soudruh Antonín Hampl, strojnický dělník. Dle
plakátů nalepených ne rozích v Dobrušce je on
ten muš jedině, který schopen jest, aby tuto o
tázku správně řešil. Také síla jeho ducha a věhlas
přivábil v neděli na schůzi na 100 soudruhů a
soudružek, aby slyšeli moudrost, která srazí cenu
mouky kg na pětník, buřtu na 2 kr., paklíček ta
báku na 1 kr. atd. Otevřel ústa svá a otvíraje
hranice, otvíral agrárníkům svědomí, že oni jsou
tím vinni, otvorem kritiky s Práva lidu protáhl
J. Ex. Práška a po kanovýrských bombastech
ústa zavřel. Učinek moudrosti té již se jeví.
Mouka maso, buřty, tabák, dostávají strach, že u
lidstva jejich cena klesne. Dosud však se nestalo
ani zbla. Inu, byl to sase ten muž, který jedině

povolán jest, aby soudruhům nasypal do očí písek,y neviděli zlaté pytle Ieraele.
Habřinka u Bohdaměe. I u nászačíná

se „černat“. Vneděli 22. srpna t r. svolal horlivý
katolík p. František Žáček, kovář r Bukovky,
důvěrnou schůzi do Habřinky, ve které opotřebě
organisace katol. lidu promluvil místní kaplan
vip. J. Šinkora. Po vyzvání, aby přítomní stali se
členy, přihlásilo se jich 32. Za důvěrníka zvolen
p. V. Čapský, rolník v Habřince. Kóž nadšení,
jaké pro věc katolickou objevilo se v naší malé
osadě, neutuchne a šíří se dál! Zdař Bůh!

Sjezd.
Některá důlešítá upozornění Pokro

káři pod různým předstíráním lákají od katolio
kého lidu legitimace sjezdové. Naši protivníci při
tom loudění užívají téš prostřednictví třetích osob.
Proto našince vyzýváme, aby byli co nejopatrnější
a nechali si legitimace pro sebel — Kdo a po
krokáři nesoublasí, tomu radíme, aby průvod
krokářů a socialistů zo zvědavosti nesledoval a
tak bezděčně zástup jejich nerozmnožoval. Nejlé

pe js ten průvod ignorovati. — O bezpečnostpříchozích přátel jest dobře postaráno. Přes to
však upozorňujeme, že naši odpůrcové s hadí
chytrostí dovedou vyprovokovati k rozčilení.
Tu jest nejlépe jíti klidně kolem takového křiklouna
dále. Tím ho nejlépe potrestáte. V případě nějaké
urážky dejte si všecko ihned od svědků potvrditi;

bude„p postaráno, aby se Vém dostalo řádnésatisfakoe. Pořadatelé, mající na rameni Červeno
bílé pásky, budou při všem bdělí a osnámí každou
nesbodu ihned intervenujícímu úředníkovi. V pře
stávkách — zvláště za večerů — bude postaráno
o pěknou zábavu. Budou produkce spěvní, budba
tamburašská, atd. Též bude koncertovati několik
kapel Tedy vzhůru do Hradce! Poznejme se a
povsbuďmese navzájem|

V moděli dne 20. srpna„poatifkálníměi 6v. sloužiti bude ve zdejší kathedrále J. E.
kardinál Lev Skrbenský ze Hříšté.

V kathodr. chrámu Páně budouzpí
vány dne 29. t. m. skladby: „Ecee sacerdos“ od
Wůneche, introit a graduale chorálně. Slavnostní
mše do D dur odFr. Picky. Offertorium chorálně;

připojí se vloška „Ave Maria“ od Ant. Petrolda.mmunio chorálaě. — V pondělí dne 30. t. m.:
„Ecce sacerdos“ od Plháka. Introit a gradnale
chorálně. Mše „Ecce Dominus veniet“ od Framt.
Hrošky. Offertorium choráloě; připojí ee vložka
„Filise regam“ od Jana Nep. Wůnsche. Commuaio

V úterýdmo SI. ma o 2.bod.od
ední koná se v Adal v sále porada

tol. redaktorů a agitátorů. — Po poradě násle
duje ihned veledůlešitá katol. „Sokola“.
Bratr red. Pavlík-Sychra = kých Budějovio

Řoseso, abyvlicho příssive, Čsto. sokolaké m9.non, a my
dlenky určitě00 dostavili. 7

Vídeňští Čechové přijedoukorporativně
s praporem.

v Kestolcí m © m mosičeépon áe

vzbuzené, sděluje, že svláštní vlak z Jablonného
n. Orl. k V. sjezdu katol. v Hradci Král. dle uve
řejněného plánu přesně a určité dne 29. srpaa po
jede, ježto počet přihlášených je třikráte větší než

Blezdu (zvláštním vlakem a kde ve nehodí apojení,
jinými vlaky) z volebního okresu Kostelec n. 0.,
Rychnov n. Ka., Žamberk dle ohlášení všech míst

lek organisací a vdůst. far. úřadů je přes 1600.— Výbor.

Českému národu zvele
památného Velehradu

B“ vřele doporučujeme:
JAN VYCHODIL:

Památnosti Velehradu,
47 obrazů. Cena vázané 3 K — neráz. K 1-60

Uvězněný P. A. Hlinka píše: Kniha Vychodilovami
působí nemalů radosť. Ona oživuje ve mně pamiatku vel

Ých dních a alavnej minulosti rodu našho. Prijmáte
mů vrelů vďaku a pczdrav'

Dr. Al. Kelisek, spisovatela zastáncetrpícího národa
slovenskéhonapsal .... roztomilá knížka, kterdby“měla
býti čtena nejen od ctitelů a přdtel našeho Velehradu, nýbrž

od všech, kteří mají o naše dějiny zdjem.
A. J. DUBEC:

Ze zlatých dob Moravy.
Jest to kniha historického, nábožensky-vlastene

ckého obsahu, v níž dějiny říše Velkomoravské za časů
ss. Cyrila a Methoda s neobyčejnou něhou jsou podány.

Cena vázaného výt. za 3 K 50 hal.
Dr. JAN NEVĚŘIL:

WS“ Pozoruhodné dílko! M
Velehrad a starobulharské knížecí

sídlo v Abobě.
Cena 1Kor. 60 hal, — — —

AD. JAŠEK:

Výklad idey Cyrillo-Methodějské.
Cena 50 hal.

Spis tento byl vydán pro světový kongres unionistů,
za spojení všech Slovanů u víře katolické.
R. STUPAVSKÝ:

== Bílí beránol.
Dilko věnováno miláčku lidu moravského vsdp.

Dr. Cyrillu Stojanovi. Kniha tato byla vřele oceněna při
katolickém sjezdu v Praze. — (Cena neváz. 1 K 40 bal.
a váz. za 8 K bO b.

Uvedené kniby sa předem zaslaný obnos lze objednati u

M.Melichárka na Velehradě. (Mir).

Různé zprávy.
Také výchova e dorostu.

Agrárníci už hodně odkoukali rudou agitační tak
tiku. Kdo proti jejich terroru řepu sázel, nazván
„Přašivou oveí“. (Zato však čelní agrární zemani
nasázeli řepy dost a dost.) Začalo ee vyhrožovati,
že „neposlachům“ bude zničeno řepní osivo. A na
některých místech skutečně přikročenok barbarské
pomstě. Starší fanatikové přece jen se styděli
vlastnoručně kaziti sonsedům úrodu. Proto zneužili
ku zkázonosné práci nedospělých dětí, jimž zapla
tili za pokrokářskou „melioraci“ drobnou mincí.
Děti pak rozkopávaly a ničily útlé bylinky řepní
i bramborové těm rolníkům, kteří propadli agrární
klatbě. Zatím konstatujeme aspoň toto. Soudní
vyšetřování odhalí takové případy v celé odporné
podobě. Znamenitě 8e starají bohatší agrárníci o
zlepšení hmotných poměrů trpících spolubratří|
Tak uplatňují to „lepěí, neklerikální“ křesťanství|

Sdružení evangelických zemědélců.

S agrárníky je sle. Hlavní jejich bašty dosud bykraje protestantské. Tak tomu bylo nejen v
chách, ale i na Moravě, blavně západní. Nyní ozna
muje „Venkov“, že v těchto dnech echváleny byly
stanovy „Sdružení evangelických zemědělců“. A
grárí listy vědí, že vejde-li Sdružení evangeli
ckých zemědělců skutečně v život, nezbude v ně
kterých okresích s nynější agrární strany než hlou
ček jedinců a proto troštují se na novou rolnickou
organisaci a prohlašují: „Jako stojíme proti kle
rikálům v spolku „katolických rolníků“, tak stojíme

i proti nově szřízenéma „sdružení evan nokjnkzemědělců“!“ Nedávno napsal agrární „Mor. Ven
kov“, že novinářskýmičlánkyžádnástranase ne
utluče. Tak neutlukoa ani agrární listy evangeli
cké rolníky, ale ovšem mohou atlouci několik
svých poslanců, kteří zvítěsili při volbách jem po
mocí blasů evangelických.

Česká stráš ve Vídni. Z usneseníaké
ního výboru, zvoleného na poradě zástapců čes
kých klubů poslaneckých a zástupců ústředních
organisací Čechů dolnorakouských bude míti každý
týden střídavě jeden český ve Vídni
slašbu, aby byl stále ruce m dolnore
kouským vo všech tostech.

Čeští a sloviněti „kazimíři“. Přípravný
komitét chystaného VII. všeobecného sjezdu kato

Jíkůrakosskýchve Vídnipovolal svémodsuzuje ohlášenou neúčast českých a slo-

vinských (výzva k tomu vyšla od katol. čes. a
slovio. poslsnců s ohledem na nevděčnost Vídně
k českému lidu) jako věc katolickou poškozující
(jako by nebylo daleko více poškozujícímčinem

odpírání služeb Božích v jazyku mateřském tisí

cům „peských lidí se strany německé především veVídni).
"Pechrala Čechům. Při zakročeníposl.

Kaliny na ochranu Čechů dolnorakouských vyslo
veno v ministerstvu vnitra vřelé uznání o vzor
ném chování 8e pořadatelů české slavnosti a o
jejich rosvášnosti, kterou zabráněno bylo vážným
událostem. Uznání to jest zároveň vážným připo
menutím,že Čechovéchladnourozvahoui v drobné
práci národní, hospodářské a na poli křest. soci
álním získají nejvíce.

České mnohomluvnost—ale skutek
utek. U příležitosti české návštěvy v Krakově
na cestě do Čenstochové navštívili zástopcové čes.
živnostnictva také tovaryšstvo kupecké, kdež jistý
zástupce polskébo obchodnictva stěžoval si na to,
že od ejezdu slovanského obchodnictva v Praze
nebylo provedeno nic z pronesených usnesení.
Polské živnostnictvo nežádá ei krásných řečí, ale
skotků. Žádá se proto, aby zástupcové českého
živnostnictva tlumočili doma tuto stížnost a žádali,
aby byl konečně vypracován organisační statut
českopolského sdružení obchodnictva, který by byl
pak zaslán k revisi do Polska, aby konečně mohly
býti zahájeny vzájemné styky. Od asjezda praž
ského uplynul téměř rok a dosud nestalo se nic,
dosud se v Polsku český cestující neukázal. —
Slovy těmi pořádoč odsouzena česká moobomluv
nost, tím nejlépe charakterisování jsou mnozí vla
stenčící vůdcové a řečníci, kteří od ucbvacujících
řečí jaou příliš daleko ke skutkům. Na Čechypo
hličejí dnes Slované rakouští jako na první a nej
uvědomělejší představitele Slovanstva, od Čechů
očekávají pomoc, ale ta 8e jim v tak skrovné
míře podává. Nedivao proto, že méně uvědomě
lejší naši bratři slovanští, když v Čechách na přání
jejich zůstávají neteční, obracejí se, ač 8 nechutí,
k Němcům, aby s nimi navázali styky obchodní.
Nemáme práva naříkati pak, že se obchodu na
Šemu nedaří, že nenalezáme odbytiště na své prů
myslové výrobky. Čeští živnostníci s obchodníci
musí do zemí slovanských vysílati zástapy svých
cestujících, kteří by shledávali dobrým českým
výrobkům nové a stálé odběratele. Tím získá
česká kapsa především, zároveň utužens vzroste
českoslovanská vzájemnost, která může býti nej
tušším poutem a nejáčinnější zbraní Slovanů i
V parlamentě rakouském.

Nasjezdu českých měst v Klatovech
22. t. m. saprotestováno proti posledním osnovám
o úpravě jazykové otázky u státních úřadů a 0
zřízení krajských vlád v království Českém a
v osnovách těch obsažené vládní aávrhy prohlá
šeny za zhoubné pro národ český. Stejně vyslovil
se sjesd proti vládním osnovám o nové úpravě
státních údělů zemím a o zvýšení daně s piva a
lihu. 23. t. m. pojednáno tu o úpravě měst po
stránce esthetické, technické a zdravotní, se zvlášt
ním zřetelem k zachování starých památek, rázu
měst a krás přírodních a všem městům doporučeno
tím se říditi. — Mnoho vzácných rad zde proje
veno, jež při dobré vůli prospěti mohou nemálo
Da povznesení našich českých měst.

Pounf Esperantistů de Lurd. Posvě
tovém esperantském kongressu Barcelonském na
stoupí dle „Espero Katolika* mnozí katoličtí účast
níci kongresu pouť do Lourdes. Z Barcelony vy
jedou hned po kongresu dne 11. září a přijedou
do Lourdes 12. září. Půjdou procesím z nádraší
až ku posvátné jeskyni, zpívajíce nábožné písně
po esperantsku. Při službách Božích bade zpíváno
esperantaky a esperantské kázaní prosloví P. Ri

obardson. pis „Espero Katolika“ vypisuje sub
skripci na esperantský prapor, jenž má v Lurdech
obětován býti nejevětější Panně. Týž bude z dra
bocenného, zeleného hedvábí, poset hvězdami espe
rantekými s heslem „Unusafaro kaj unu pastanto“,
„jeden ovčinec s jeden pastýř“, bude 8. září v Bar
celoně na vrchu „Tibidabo“ při službách Boších
slavnostně posvěcen a pak do Lurd poutníkydo
nesen. Příspěvky přijímá: Sinjorino Colas,10, rue
Beranger, Paris. K K.

Prejevem důvěry českému prů
myslim možno zajisté nazvati dosavadní výsledek
subekribce akcií I. emise akciové továrny na cu
kroviaky s čokoládu v Olomouci. Bylof, jak známo,
na poslední valné bromadě tohoto podaiku ueme
seno, aby za účelem rozšíření projektované výroby
v nové továrně byl akciový kapitál ze K 400.000 —
svýšen na K 800.000— s tím, žestaří akcionáři
mají míti ns nově vydaných 2000 kusů akcií prio
ritní právo. Lhůta k ohlášení prioritního práva

starých akcionářů komčila dnem 320.t. m. aýhdotétolhůty upsáno i akcionářina1
akcií, takže veřejné suba mohlo býti vylo
eno pouse 600 akcií v mom. ceně K 200— při

Astarýchakoionářůdlnino vyvrětkičím,šede.u akci užno m, 
savadaím velmi slušným sárokováním kapitále

vsávodětomtosEBer 899 S ví odr. 1901 průměrně 8, akelo
dobré tohoto

přesvědčení přosperié čokého kupeckého podniku na Moravěi pro bu



doocno. Lhůta k apisování dosud volných akcií
končí dnem 30. sáří t. r. a není pochyby, že počet
jich budeopět, jako při první emisi, značně přepsán.

Sjezd katelického Slovácka konalse
v Ub. Hradišti ve dnech 21. a 22. erpna. Sobota
byla dnem organisačních porad, neděle pak dnem
mapifostačním. Na 10.000 nadšenců sjelo se sem,
abý nová vzpruha dána byla katol. Slovácku.

(Zasláno).

Ústřední sdružení katolických spolků
diecése královéhradecké pořádádne 29. srpna
v 11 hod. dop. řádnou valnon sohůzi v Borromeeu
v Hradci Králové s tímlo programem:

. Zahájení schůze.

. Čtení zápisníku minulé valaé hromady.

. Zprávy fóakolonářů.
„ Volba nového výbora.
. Volné návrhy.

Fr. Jakl,
jednatel.

©BO8Wm

(Zasláno).

Podepesná vsdává tímto díky výboru jubilej
níbo vzájemně dobročinného šivnostenského epolku
„Charitas“ v Hradci Králové sa ochotné a rychlévy
placení úmrtního příspěvku 1300 K při úartí svého
mangela.

Mohu tudíž vřele odporačiti veřejno.ti humánní
tento spolek.

V Novém Hradci Král., 14. orpaa 1909.

Marie Žabová.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 21. srpna 1909. 1 ti

K 30-00—21200,diteK 14730— 1600, ječer
neK 10-00—11*90,prosa K 13'00—14*00, vůkvoK 20:00
aš 00-00,brachaK42*00—00-00,ov K800—10'00,
čočky K 83-00—33-00, jahel K 26*00—28*00, krup K
22-00-4000, bramborů nových K 4-00—4'80, starých
K00*00—0000,jetel.semenečervenéhoK00-0—00*00
1 L jetelového semínko bílého K0000— 00000,
máku K 30-00—3200, Ida. semene K 20-00—324*00,10.
kg fitných otrab K 15-50—00-00, 100 kg přeničaých
otreb 15-00—00"00, 1 kg másla čerstvého K 3000
aš 830, 1 kg másla K 200 — 5290,
1by aádle vepřového K 193—200, 1 kg tvarobs
(36—0-40, 1 vejce K 0'07—000, 1kope oereleK 00700
aš 000, 1 kopapetržele K0-00—0*00, 1kopa kapusty
K 1900—3-60,1kopa otbůleK 0-40—00"50,1kópedrobné
seleniny K 0"00—1-00, 1 kope mrkve K 0760—0 60,
1 kopa okurek300 —320, zelí K 8-00—12'00,|
košík třešní K 0-00—0"00, 1 hl jablek K 5*30—7'00,

hl hrašek K 8-00—12:00.— Na týhodní trh
Hradci Králové ne 21. srpna 1909 odbývaný

přivezeno bylo: 1) obilí: pěsmice 762 bektol., žita
264, ječmene 265, ovse 608, prosa 00, vikve 00, bra

4, čočky 3, krep 4, jahel ©, jetelového +0
mínka 00, olejky 25, máku 2. — 3) Zeleniny:
potršeleOkop, cerele Okop, kapusty 456 kop, cibule

2 kop,okurek172kop,salátu00 kop,mrkve 345kop,
brambor 121hl, selí 196 kop, drobné seleniny 824 kop.
—3) Ovoce: třešní 000 košíků, hraštk 81 kl, jablek
18 bl — 4) Drob. dobytka: vepřů 000. kusů,
podsvinčat 300 kugů, kůzlat 00 kusů.

Závod
pozlacovačský a vý

roba rámců. Nejvkusnější
zarámováníobrazů afotografií.

Obrazy;
zrcadla,

rámoe a nejrůznější umělecké výrobky ve velkém
výběru a levných cenách doporučaje závod

uměleckýa papírnický

J. Kieslicha
v Hradci Králové.

Největší výběr dopisnic a veškerého
zbožipapírnického.ZZ
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pravá, přírodní, nefalšovaná, koupíte
jedině u první české firmy

Lad. Hrádek, Pazin,Přímoří,
OIPONIL-L.O““, pravé dalmatské lahodné

bo h, silné 60 bal., dalmatské krevoí 70 hal. litr
franko dobírkou na každou stanici.

Cenníky na požádání zdarma.

AAO AKNKŮ,
EASR SEASA SEAS,„k

nejnovější pneumatické soustavy s mnohými prak
jokýminovi j — unás dosud málo známé —

s moderními hracími stolky, s krásným hlasem,
pravým chrámovým, doporučuje důst. farním asl.
patronátním úřadům a přijímá i opravy majitel
c.k. výsady a čestný člen Belgické hudební akademie

Bedřich Čápek,
stavitel varham s harmonií v Poličce.

(MW*>Závod založen roku 1874

-on
' jsem po . JEBGOv

(dříve L. Krška) P

ws“obchod <U
kávou, lahůdkami, vínem a vším

koloniálním zbožím.
Znovuzřídil jsem vše pečlivé dle moderních

pražských závodů.
Z dlouholeté odborné zkušenosti seznal jsem

dobře požadavky, kladené na závody toho druhu
p. t. obecenstvem z Hradce Král. a okolí. Chci
všecbněm požadavkům těm vyjíti vatříc s největět
svědomitostí. Opatřil jsem již zbožíprvní jakosti,
jímž obeloužiti mohu solidně, lerné a rychle.

Prose, aby moje upřímná sasha byla laskavě
odměněna přízní p. t. obecenstva,

trvám v hluboké úctě

vwHradci Králové
na Svatojanském náměstí.
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Kulturní hlídka,
Věda a umění

Jubileum fotografie. Jeden z největších vy
nálezů světových, jenž přinesl lidstvu všestranný
prospěch, byl učiněn ve Francii před sedmdenáti
lety Louisem Jagaesem Daguerrem. Daguerre byl
vynikajícím malířem divadelních dekorací a konal
dloubo pokusy, zprvu bezvýsledné, zachytiti trvale
obraz povstalý čočkou v temné komoře. R. 1826
spojil se 8 Josefem Nicéphorem Niepcem, jenž za
býval se podobnými pokusy jit od r. 1814 Niepce
vyvodil r. 1826 v temné komoře obrazy na kovové
desce, polité roztokem asfaltu v oleji levandulovém,
jejíž osvětlená místa stala se nerozpustnými. Byla
to první fotografická reprodukce, vlastní počátek
heliogravury, kterou bylo zahájeno fotografování.
Po společných pokusech Niepces 8 Daguerrem a
po smrti Niepcově podařilo ee Dagaerrovi, jenž 86
synovcem Niepcovým dále studoval vlastnosti stří
brnatých solí, zachytiti obraz v temné komoře na
postříbřené, broušené měděné desce, vydané dříve
parám jodovým, a skrytý obraz učiniti patroým
účinkem páry rtutové a fixovati sirnatanem sod
natým. Tato „dagaerrotypie“ byla veřejnosti adě
lena 19. srpna 1839 a Daguerrovi za epochální
vynález zajištěna vládou franconzekou roční renta
6000 franků, na tehdejší dobu a poměry obnos
závidění hodný. Rozvojem chemie a zdokonalová
váním přístrojů fotografických dospělo fotografování
k netušenému rozvoji u jest dnes nepostrádatel
ným činitelem ve vědách, průmyslu, na poli vy
nálezů, v Bondnictví atd., takže Ise říci, že žádný
a oborů lidské práce za dnešní doby bez fotografie
se neobejde. Výhoda fotografie a nesmírná její ci
tlivost jsou dnes nepostrádatelny zejména v astro
nomij, kde fotografii náleží zásluha za objevy ne
smírného dosahu.

Sjesd Cyrůlistů v Borohrádku dne 28.
t. m. konaný vydařil se ku spokojenosti jak svo
lavatelů tak účastníků. Na 60 účastníků z dáli i
z blízka poslechlo úlasu Jednoty Cyrillské pro
diecési Král. Hradeckon a pozvání chrámového
sboru Bor: hrádeckého, aby se jedoak přednáškami
utvrdilo ve snahách po rozšíření eprávné církevní
hudby, jednak poslechnutím krásně provedených
některých skladeb na choru Borohrádeckém nadchlo
ku práci i na takých místech, kde by se na prvý
pohled zdálo, že nelze přikročiti k odstavění „sta
rého šlendriána“. Po ovítání shromážděných koěží,
ředitelů choru, místního obecenstva a pěvců
v „Obecním domě“ vadp. dioecesním předsedou
Mrštíkem a místním dp. farářem Vackem odešli
účastníci do chrámu borohrádeckého, vábného či
stotou i ladnou úpravon, aby poslechlo některé
skladby přítomného Říhovského při mši sv. i po
oí provedené. Poté vyložil, opětně v obecním domě
vsdp. předseda diecésní dr. Mrátík Motu proprio
Pia X. o chrámové hudbě a p. ředitel kůru Smí
chovské basiliky Kašpar promlavil jasným, pou
tavým spůsobem o úkolech reformy církevní hudby
vzhledem k chorálu, vícehlasému zpěvu, instru
mentální hudbě a o kostelní písni lidové. Následo
valo praktické cvičení v chorálu dle vatikévského
vydání, za vedení téhož p. ředitele kůru Smíchov
ského. Jak píle místního p. ředitele choru Macha,
tak vzácná ochota dam i pánů Borobrádeckých
došly všeobecného uznání; kéž dojdou i hojně ná
sledovníků v naší diecési! Co možno péčí duchov
ního správce, ředitele choru a pěvců Borohrádec
kých, Ize snadno a sned i vnáze provésti jinde.
Učastníci byli poctění pozdravem i požehnáním
J. Exc. p. biskupa Královéhradeckého, telegramy

prd Orla z Iky a arcibisk. ceremonáře Pražskéhorubíka.

Kulturní jiskry.

Na rytíře Blanické již se přestává národ
spolehati. Korouhev červenobílá potřebuje rytířů
bdících, kteří kašdou chvíli jsou připraveni k zá
chraně národa. Nár. sociální kandidáti hlásili se
při Hěských volbách za kadety do toho šiku ne
ochvějných kyrysníků. Všecko svým jazykem chtěli
obětovati blahu národa. Každý trnal, jaké rance
povinností ei pánové vkládali na bedra, co všecko
chtěli na zádech uoésti. A teď se podívejme trochu
blíž na takového moderníhoKolanda! Organisovaný
pokrokářský učitel a poslanec Lisý tropil ve ví
deňském parlamentu na primitivní olifant takovou
muziku, až uši zalebaly. Dělal křiky, jako by se
chtěl pro národ roztrhat. Zatím však se podívejme,
jak ten Roland vyhlíží, když odloží brnění a utře
si pot! „Čas“ dne 6. srpna přinesl tuto lokálko:
„Organisované učitelstvo na svých schůzích a mc
nifestacích žádá jednomyslně spravedlivé obsaso
vání míst dle stáří. K tomu illustrace: V okresu
tufnovském obsazoralo se v těchto dnech místo
ačitele I. tř. vo K. Nejstarším žadatelem byl učitel
Vlček z Modlibova, pak o G let mladěf uč. Prokop,
ostatní ještě mladší. Podle zásady staršinství pa
třilo místo učiteli Vlékovi, ale tu sakročil ve
prospěch svého švakra p. Prokopa — český orga
Bisovaný učitel, národně Bi poslanec Lisý,

jenž dopisy členům okresní školní rady isástapci
učitelstva p. J. Hrdličkovi chtěl dosáhnoati, aby
místo ve K. dáno bylo p. Prokopovi o 5 let
mladšíma aež p. Vlček. Třebaže pokus ten byl
marný, třebaže místo dostal p. Vlček, není proto
pokus posl. Lisého ménč špatný. V době, kdy
ještě mnoho ačitelů není si vědomo ceny avé cti
a potřeby cbarakterního jednání vždy, i při obsa
zování míst, kdy mn.hým okresní školní rady
musily připomenout, Ze jakékoliv „obcházení“ je
nedůstojné a zakazoje 8e, organisovaný učitel-po
slanec zestydí se za pokus prolomiti požadovanou
zásadu, protože se jedná o jeho příbuzného. Co
vadí vážnosti stava učitelského? Že trpí takovéto
jednání svých členů, jichž by se měl v zájma své
cti zbaviti bez obledu na to, že snad ten neb onen
je poslancem. Pokud toho nebude, pokud takovéto
věci klidač enášíte. nerozčilujte sc, až zase některý
inspektor nasve organisaci naši „takovou shnilo
tinoa“.

Jak vyrábí „Volná myšlenka“ odpadlíky.
Dělá to hodně zkrátka, aby se mohla pochluhiti
co nejdříve tučnou kořistí. V novinách oznámeno.
že 31. ledoa t. r. odpadlo v Nýřanech 60 osob od
naší církve. C. k. hejtmanství ve Stříbře ani se
vůbec nenamáhalo přesvěděiti se, zda podpisy na
odblašovacích listech nejsou padělané a vzalo
odpad od církve katolické zkrátka na vědoví a
farnímu úřadu poslalo odhlašovací list k dalšíma
záznamu do matrik. A tak se dlouho nevědělo,
jaký Švindl provedli volní myslitelé. Již celá řada
odpadlých hlásí se zpět do katol. církve, poněvadž
odhlašovací listiny dostali k podpisu, až když byli
opilí. ženy byly podepsány svými muži a různými
štváči proti své vůli a jen pro zachování domá
cího pokoje nepodnikaly nic proti podvodnému
jednání svůdců. Ale nejmakavější důkaz bezcha
rakterního jednání vyšel na jevo v prvních dnech
tohoto měsíce. Manželka pověstného Svejkovského
odejela za svým mužem za hranice a vyzvedávala
si na nýřanském farním úřadě oddavací list. Přítom
vyšlo na jevo, Že ona sama žádnou odhlašovací
listinu nepodpisovala, ba ani o ničem nevěděla, a
zuby nehty bránila se proti slovům, že by nebyla
katoličkou. Na důkaz toho sama se podepsala a
při srovnání obou podpisů jest podvod volnomy
šlenkářako-soc-demokratických štváčů patrný. —
Co říci takovým prohnaným pndvodníkům, kteří
při svém oepoctivém řemesle ještě si dovolují vy
týkati, že účel posvěcoval prostředky — Jesuitům.
Tak bezohledné znásilnění, takové podvody by
měly býti trestány daleko přísněji než sprosté
kradení. Tible lidé prý napraví lid, „pokažený
„jesnitským vychováním“ !G

Jakého kulturníhofkapitálu jest potřebík do
sašení vrcholu osvěty? Teď volní myslitelé ne po
kládají za přední průkopníky pokroku — za sme
tanu intelligence. Naže — jakou zásobu vědomostí

musí přinésti ten, kdo chce o počítán k cechatěch Vyvolených. Nesmrtelných, vyšších než jsou
universitní profeaaoři ? Německý radý list „Echo
von Rheiofall“ napsal: „Kdo chce působit ve služ
bách dělnictva, najde práce dost. Jeden pracuje
na poli politickém, jiný opět věnuje se odborovému
sdružení, jiný zase pomáhá budovat nové svazky
a společenstva. Všechny náklonnosti a schopnosti
v člověku mohou býti upotřebeny. Jiný může zase
působit v organisaci žen a mládeže atd. Kdo by
však nebyl schopen k žádné práci v jednom z jme
novaných odborů, ten nechť věnoje se volnomy
šlenkářskému hnutí.“ — Nu tak vida! Kdo není
naprosto k žádné positivní práci, ať aspoň ŠÍŤÍten
nejvyšší pokrok! Pár frází o determinismu a mo
nisma už v potu tváří přece napapouškuje — a
pak může dělat průkopníka nejvsnešenějších cest
osvěty. Jakmile se přihlásí k armádě velkých světlu
nošů, bude pasován ihned na rytíře beze vší zkoušky.

Pyohlášení obdtavého slovenstého vůdce. Hor
livý zastance práv lidu slovenského, katolický fa
rář, spisovatel a dlouholetý mučedník „za tá našu
slovenčina“ Frant. Richard Osvald slavil v mi
nulých dnech za veliké účasti vlasteneckých
krubů slovenských 40leté jubilenm svého kněžství.
Hlioka ze svého žaláře poslal mu list toboto znění:
„Keď už odznely všetky chválospevy, keď už odo
vsdali dary svobodní, můdrí, pokrokoví, konečně
pricbodím k Tebe i ja „tmár“ dla amýšlania, ži
vota « skaotkov. Si dtyridsatročníkom v slažbe
Pánovej. Moc ešte i pomyslef v dnešnom „oavie
tenom“ a „pokročilom“ svete, kde ea nozaá aukto
rite, zásluby, práce — ale len fráza. Ty prešil si
štyridaať liet v slušbe Toho zaznaného, opluva
ného, bičoraného a trnim korunovaného Majstra
nazaretského. Závidím Ti, ale sa i desím, lebo
vidím pred sebou desná budácnost.

Blíží sa doba, kde my budeme vyhodení,

máš tu záplavu duševnej zadubenosti, anarchismu
a všetko ničiacej uovery. Dokial taháš, drhneš,

Jásom „toa licet tibi“, budeš poslednýmčlorekom.
Dnes ešte zapálila kahanček zásluhám, loba sú
nie dosť mocnými, ale v najkratžom čase nám po
vedia naši Uobermenachii, Nietzechovci, Masary

kovci a Macbarovci, že rozoášame „jed z Judey“.
Tejto doby sa obávám, lobo vidím temné mrákavy
nad nami. A obávam 8a jej tým vůčámi, lebo som
presvedčený, že mnohý strážca Sionu svojím ply
tvaním vodami ovetu, liberaligmu, pokrokársatva,
modernismu ju priekoril. Beda pastierom Israela,
ktorí pásli seba a nie stádo, ktorí se poddávali
mocným vo všetkom. Zodpovednosťje natýchto...
Kto čítáš, rozumeji“ 

„Čas“, který tento dopis dne 28. t. m. oti
skuje, dodává, že pokrokoví lidé na Slovensku
přece musí vystoapiti proti „temným mrákavám“;
prý zásady pokrokovébo demokratismu jsou zdra
vější než kř.sť. socialismus! — Pánové, dokažte
40 už jedaou také významnými skatky! U nás
pokrokáři oslavojí židy jako elitní smetánku „če
ského národa“, slibují, co všecko ve spolku 8 nimi
pro vlast a proti „tmě“ dokáží. Zatím celá ta
„Dokroková reformace“ dosud se projevoje hlavně
káeftařskými, ziskuchtivými manévry. Proč už
jedoou tito spolčení „průkopníci svobody“ důklad
ně nenepomenou taky-pokrokové, volnomyšlen
kářské židy, tyjící z mozolů slovenského lidu?
Proč „Volná myšlenka“ maďarská jest vůči slo
venským wmaďarisujícím židům tak blabosklonná?
Pěkně by dopadli Slováci, až by svěřili své osudy
pokrokářům, spojencům to zištných israelitů! Kolik
židů nebo pokrokátů na Slovensku dalo so z lásky
k lida tak dlouho žalářovat, :ako katoličtí kněží?
A kolik pokrokářských židů na Slovenska vůbec
má útrpnost s ubohými porobenci? Skutky chceme
vidět, pánové! Chlubná fráze neznamená nic. Ne
víte, kam to dopracoval „pokrokový demokratis
mas“ ve Francii? Naploil hodně kapsy kapitali
stův a přivedl dělníka do postavení zoufalého. Či
ty časté krádeže rudých pohlavárů a veliké vy
ssávání dělnictva rudými pokladnamí dokazují, že
snad asp č pod čistě rudou vlejkoa bude Slová
kům lépe? Prozřetelný Hlinka, který se svým ná
rodem nejupřímoěji cítí, udeřil na pravou strunu.

V. esperantský světový kongres
v Barceloně,

Ačkoli Barcelona nedávoo byla ve znamení
revoluce a zmatku, přece se tam bude odó.—1l.
září t. r. odbývati projektovaný již od loňska pátý
esperantský světový kongres.

Přípravy k něma jsen dalekosáhlé, a dle
všech známek bude svým leskem i významem pře
vyšovati všec«y své dosavadní předchůdce.

Král španělský přijel čestné předsednictví,
protektorát pak na se vzalí ministři. Učastenatví
slíbili členové královské rodiny, učené společnosti
a úřady.

Pro nás katolíky je zvláště pozoruhodoo, co
píše o tomto kongresu v esperantské „Revno“
Carlo Bourlet, jeden z hlavních francouzských či
nitelův esperantských, který e baronem de Mévil
problížel již v května přípravné práce sjezdové
v Barceloně:

„V Escuele pia de S. António velmi laskavě
přijal nás kněz P. Catalů, jenž nám slibuje veškera
pomoc. S ním rozmlouvámo o katolických Boho
službách, které tohoto roku kudou zvláště výzaamny.

Dne 5. září v neděli bude mše av. dle všeho
se zpěvy a kázáním esperantským a dno 8. září,
Narození P. Marie, bude celebrována polní mše av.
v okolí města na čerstvém vzduchu za přítomnosti
vojska.

Za tou příčinou, praví mi Pujula, (jeden
z nejčelnějších Esperantistů v Barceloně) — na
větívil jsem již vojenské úřady. Pravili mi, že
místo, kde mše av. se má sloužiti, jest poněkad
vzdáleno, tak že není radao poslati tam pěchotu
v tom úpalu slunečním. „Dobře; tedy pošlete tam
jízdu a dělostřelce s děly.“ „To jest možno“, do
stávám za odpověď. Představují si již ta impo
santní podívanou, aš bude kněz pozdvihovati Nej
světější a slyšeti bude v to řinkot zbraní a blabol
trab v tiché zátivé přírodě.“ Potud Bourlet.

Kdo nemůžeš oavětíviti kongres Barcelonský,
neopomeň podívati 86 na náš český kongres espe
ranteký v Praze ve dnech svatováclavakýoh. Bude
to první kongres toho drahu na půdě České a ra
kouské vůbec u bude rovněž velkolepý.

Přesvěděízajisté každého účastníka, že Espe
ranto není bračkou, nýbrž již daes důležitou a
v brské budonocnosti nezbytaou dorozamívací po
můckon mezi národy.

Esperanto nechce vytlačiti jasyky národní,
jest jen snadným pomocným jazykem mezinárod
ním, jehož potřeba čím dále tim více se pociťuje.
Latina se pomocným jazykem nikdy nestane, ješto
jest širším vratvám nepřístupna a velmi nesnadna.
I po mnohaletém stadiu jí člověk málo vládne, což
dosvědčí naši gyma. abiturienti. Esperantu lze 00
hravě na.čiti v několika nedělích.

O informaci sjezdovou nebo spolkovou obrať
se každý ca „Uaii českýchEaperaatistů“Praha I.

RozšiřujteE
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Hospodářská hlídka.

Vydatmá pice pro kemě. Známoje, že
macho nestrávených zrn vychází s těla koně, Čímž
se zbytečně hospodáři přivádí Škoda. Poněvadž
kůň rád žere chléb, připravíme mn vydatnou cble
bovinu tímto způsobem: Vesme 8e 50 kg ovsa,
10 kg žita a na mlýnku se sešrotaje; k tomu 8e
přidá 2'/, kg drobounké sečky. Z toho všeho 86
nadělají pecny, jež po upečení aspoň 3 dny mají
ležet, než se jich ke krmení použije. Obyčejný
náš kóň spotřebuje denně asi Ó kg, těžším koním
se přidá. Tak nejtěžší kůň pivovarský při 9 kg
této píce k největšímu prospěchu svého téla pra
covati může. Krmení zabere sotva polovici času
jsko pícování jinými brobými krmivy.

KReně po těšké práel netrpí vysílením,
když se jim občas podá tolik čerstvé vody, aby
žízeň jak náleží ubasili. Zdravý kůň za den po
třebuje 20—30 litrů vody 9—11 stupnů C Krmt-li
se obrokem suchýmaje-li hodně teplo, spotřebuje
vody více, než za chladného počasí a při se
lené píci.

Chybuje hospodář, necbá-li putýnku
vody ve stáji, aby se ohřála. V nečistém vzduchu,

em a Čpavkem přeplněném voda se rychle
kazí a škodí. Jestliže se koně stálo napájejí ta
kovou vodou, ztrácejí chuť a lehce ochaoraví.

Před mely uchrániti možno šat, prádlo a
kožešiny vloženou kytičkou levandule, jejíž silný
zápach moli snésti nemohou. Z byta vypudíme
moly, kápneme-li na borké kamna trochu octa;
vzniklými výpary vypudí se moli s celé světnice.

Na lišej hojivě působí odvar z listí olšo
vého, jímž se lišej pětkráte denně potírá tak
dlouho, aš smizí. Podobně i dehet kamenouhelný,
jímž se lišej natírá štětičkoa, působí hojivě. Jen
třeba přihlížeti, aby při čištění nestrhl se strap
pod nímž lišej se hojí.

Na zimu mrčemá vejce neomývejme|
Pokusy bylo zjištěno, že vejce omyté snadněji a
rychle se kazí, neš vejce neomyté. Stačí, když se
vejce omyje teprve před upotřebením.

O použití umělých hno Iv v zahrad
mletví pojednává ve svém díle „ ng gárt
periecher Kultarpfanzen“ prof. dr. Pavel Wagner.
Urádí význam a důležitost hnojení umělého jak
ro květiny, tak i pro sabradní plodiny. Pro

dé zvlášť uvádí pak aměsky hnojivé. Pro za
hradní květiny, pro květiny pěstované v hrncícha
odnožemi odporučaje tuto směs hnojivou: 15 částí
fosforečnanu amonatého, 15 Částí ledku draselna
tého, 25 částí ledku čilského, 5 částí 4Oprocentní
poli draselnaté a 40 částí síranu amonatého. Při

o na procenta živin jest v oné směsí obsa
ženo: 8:5 procent drasla, 65 proc. rozpustnéky
seliny fosforečné a 16 proc. dusíku. — Pro sa
hradní plodiny doporučuje tak zvané „sahradní
hnojivo“, sestávající: 30 částí čilského ledku, 30
částí síranu amonatého, 15 částí 40 proc. Bolidra
selnaté a 25 částí 18prooentního superfosfátu. Pře
vedeno v procenta jednotlivých živin činí: 6 proc.
drasla, 4:5 proc. rozpustné kyseliny fosforečné a
10:5 proc. dusíku. Ze zahradního hnojiva doporu
čaje pro kapustu, řepu, cibali 10—12 kg, pro
chřest, okurky, hráob, bob, česnek, celer 6—8 kg
po ara, s to polovičko z jara do půdy zadělati pří
úpravě rábonků, drubou polovičku pozdě s jara
neb v létě (dle vzrůstu rostliny) dodati tak,
že se hnojivo rospustí ve vodě a tu Ise poožiti na
10 litrů vody 10—20 g hnojiva.

Klihetek ooslabujestromy nesmírně. Je
to vlastně mísa, živina, kteráž v podobě IJihoviny
se stromu stále uniká. Děje se tak zvláště za
suchého léta v době bezdeštné na stromech ušlech
tilých. Klibotok ibned se zmírní, jakmile stromu

třebné vlhko zaopatříme a půdu živinami obo
Batime. Kypříme-li tedy půdu účelně hnojenou a

nálešitě zavlašovanou, stromy klibotokem petramebo so objeví vmíře tak nepatrné, že neškodí.

Mělcemi napadené stromy zachráníme,
ve 100 litrech vody rospastíme 15 litru vý
tabákového a tím strom důkladně skropíme.

ny dve den spovu skropíme strom čistou vodou,nedrnk Roydiy=r- annoS

Záložna« rade Králové

úrokujevklady4*/,až4:/,*/,dlevýpovědí.

Veškeré půjčky sa nejvýhodnějších podmínek.

Školský obzor.
Ředitelství © k. ústavu ku vzdělání

učitelů v Hradci Králové osnamuje, že po
prázdninách nebude ani zápie ani přijímacízkouška
do zdejšího ústavu, poněvadž přijat byl do. roč
nika na počátku prázdnin plný počet chovanců.

O školství v katolické Belgii přináší
budějovický „Hlas lidu“ tyto zajímavé zprávy: Po
pětiletém urputném boji, o němě my katolíci v Ra
kousku nemáme ponětí, vydobyli katolíci belgičtí
skvělého vítězství. Belgický školský zákon ze dne
12. září 1884 nezná etátního školského monopolu
a každý občan může si zříditi vlastní školu a ro
diče mobou avoje dítky posllati do libovolné školy.
Každá obec je povinna postarati se nejméně 0
jednu školu. Ze času liberálního režimu bylo vBel
gii 31 proc. analfabetů. V roce 1907 pouze 906
proc. Tím předčila Belgie „osvícenou“ Francii, kde
bylo v r. 1907 více než 10 proc. analfabetů jen
v řadách vojenských nováčků. Dle úřední statistiky
je ve Francii v různých departementech přes 50
procent analfabetek. V roce 1881 bylo v Belgii
8328 učitelů. V r. 1906 již 19 306, V r. 1881 na
vštěvovalo obecnou školu 340.118 žáků, v r. 1906
již 883 618. Mimo obecné školy jsou v Belgii opa
trovny a Školy pro odrostlé. které mají nejenom
proto velikou důležitost, že prohlubují učební
osnovu škol obecných, ale rozšiřují zvláštními kursy
stodiom jazyků, účetnictví a hospodářských nauk.
V r. 1881 bylo v Belgii 708 opatřoven,v r. 1906
2887. Škol pro odrostlé 2445, nyní 4218. Žáků
na těchto školách bylo 76 918, nyní 208.656. Uči
telské ústavy stávaly 23 nyní ó4. Počet kandi
dátů učitelství 2717, nyní 4903. Během 25 let ob
drželi učitelé šestkráte zvýšení služného. Učební
osnova belgických škol, která je směrodatnou pro
celou Evropu. je praktickým provedením zásady,
že neučíme se pro školu, ale pro život. Najdeme
zde mezi jinými: ochrana zvířat, ochrana stromů
a květin, elementární zdravověda, hnatí střídmosti
a proti alkoholu, dále počátky živnostenských nauk.
Na své školní spořitelny může býti Belgie sku
tečně hrdou. V r. 1906 bylo mezi 1,129.260 žáky
431.897 těch, kteří si ukládali peníze ve školských
spořitelnách. Suma uloženého kapitálu obnášela
11,633.932 franky. Jak veliká paedagogická cena
a škola pro život je ukryta v těchto začátcích
Bpořivosti! V roce 1905 bylo na obecných školách
3928 spolků střídmosti se 82067 členy. Na ško
lách pro odrostlé 1265 spolků s 38.031 členem.

Prosba spolku „Komenský“ ve Vídni
Počátkem nastávajícího školního roku otvírá spolek
„Komenský“ nejen ve Vídni, ale i na českém
venkově dolnorakouském celou řadu nových tříd,
jejichž nájem, udržování a opatření všech učebných
pomůcek vyžaduje velkých nákladů, převyšujících
finanění sílu spolko. Proto obrací 8e spolek na
p. t. městské a místní školní rudy, na obecní a
okresní sastapiteletva, na p. t. učitelstvo a výrobce
učebných pomůcek o laskavé darování vyřaděných
nebo již upotřebených školních pomůcek jako
knih pro žákovské koihovny, mapy, přírodopisné
a fysikální i jiné předměty. Všem dárcům již pře
dem vzdává srdečný dík Ustřední výbor spolku
„Komenský“, Vídeň III. Strohgasse 45.

G um ma Velehradě. Jak je našim
čtenářům známo, bude letos otorřena I. tř. gymu.
a konviktem. Stane se to slavným vsýváním Ducha
sv. 18. září t. r. Tovaryšstvo Ježíšovo, zakládajíc
tento ústav, přichází vatříc časové potřebě a přání
katolických rodičův. Poskytuje jim příležitost, aby
popřáli svým synům netoliko důkladného vzdělání
vědeckého, nýbrž i sdravé výchovy dle zásad kře
stanských. Proto také není zřízen ústav jeu pro
ty, kteří se chtí věnovati stavu duchovnímu, nýbrž
i pro ty, kteří si zvolí jiné povolání na př. lékař
aké, učitelské, službu státní a j. Aby 80 pak vy
hbovělopřání rodičů, kteří své syny již ohlásili, a
aby se ústav učinil přístopným i širším vrstvám,
jest stanoven roční plaf za síravu A posluhu na
550 K. — Zkoušky přijímací konati lze kterýkoli
den až do 17. sáří t. r. Pošadavky zkoušek při
jímacích a jiné blitší okolnosti edělí písemně re
ktorát kolleje Tov. Ježíšova na Velehradě. — Ú
stev je v roskošné krajině a na půdě všem Slo
vanům posvátné. I jest se nadíti, že rodiče pou

n K kovvýma še av. au i Methoděj,teří půdutato 8 P vali,požehnajípřitomtodíletakvelikém,jakýmje výchovače
aké mládeže křesťanské.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

pon (no

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT
HRADEC KRÁLOVÉ,

STAVÍ

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,
MODERNĚ.

BÍLÍ
OD 1. SRPNA V ČELAKOVSKÉHO TŘ.

BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

s póra redaktora C. U., jenž avé 20leté zkušenosti s veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílov I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddíln
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideovýzáklad
křesťanské sociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu

Cena spisu 8 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
109, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ o Hradci Králové.
KO

Z rudého ráje.
Jak se starají sociálně demokratické

organisace o své členy, lze poznati nejlépe
na následající události: „Textilní dělnictvo
v brněnské továrně „Kemce“ bylo ošáleno demo
kratickými vůdci, kteří obsah smlouvyz r. 1907
mezi továrníkem a dělnictvem před ním tajili,
aby se mohli chlubiti, jakých vymožeností do
byli. To však neřekli, že ve emlouvě stojí, še
dělnictvoi v zasvěcenésvátky pracovati masí,
když toho továrník žádá. Tak se stalo dne 25.
března a 29. června. Dělnictvo pobonřeno tím,
če má býti okrádáno o potřebný klid, tázalo
se svých důvěrníků, kteří smlouvy usavírali,
má-li jíti do práce či-li uio. A tu spáchali
vůdcové textiláků hanebný čin, že pravé znění
smlouvy zatajili, poněvadž se styděli přizoati,
že oni to jsou, kteří jeo ováteční klid okradli.
Když se dělníkům nedostalo vysvětlení, domní
vali se, že do práce v ony dva dny jíti nemusí.
Továrník žaloval dělníky a ti, kromě toho, že
byli vláčení na soud, musejí platiti nábrada
ušlého zisku továrníkoví v obnosu 8716 K 43h.
Tato hra rozčilila dělníky nejvyšší měrou.
Měla býti podrobena veřejné kritice na schůzi
křesť. sociálního dělnictva textilního v Brně
v domě katot. tovaryšů. A tu vůdcové vidouce,
že jim boří nad hlavou, sehnali své slepé stádo
a socbůsirozbili“ To je uš to poslední.

leký obraz rudého pohlavára děl
nietva. V Paříži stávkovalí sociálně-demokra
tičtí zřízenci v elektrických podnicích. Stávko
vyprovokoval a vedl hlavn tajemník svazu
Pataud. Více dělníků dobře vědělo, že stávka
byla lehkomyslně vyvolána a chtěli praoovati.
Pateud několik takových na náměstí Concordie
stloukl. Ba dokonce vůči policistům, kteří sa
řívého tajemníka odváděli, velice nekavalírsky
se zachoval. Na strášnici mosil se podrobit pro
hlídce. A ejhle! Našli u něbo v bankovkách
8900 K. A jak bylo dokásáno, zmizel obnos

vté výši z Pond stávkojících. Ale ještěna zajímavější věci přišli. U pana dělnického
tajemníka, vůdce utlačovaných proletářů, našli
vlastní jehofotografiis mořských normandských

lásní, stojí na břehumořskémsua jebo



rameni spočívá známá pařížská kráska £ polo
světa. A aby 86 osvědčilo heslo do třetice všeho
dobrého: nalezen u něbo též účet za večeři
pro dvě osoby (00 a jeho kráska,) na nějž
klopil tento podařený proletář 36 franků.
Chudák Pataud je prý celý zdrcený a jehopřá
telé praví, že reputaci jeho už nikdo neza
cbrání. Ba zachrání. 8200 franků, polodáma,
86 franků za večeři — vše to ee zupomene a
Patsnd bude vodit proletáře za nos dále.

Sociálně-demokratické pekařství v Mo
stě v Čechách. Hospodářství sociálních de
mokratů vmostecké pekárně v posledních dnech
bylo předmětem líčení u krajského soudu v Mo
stě. Líčení podalo brozný obraz, jak se v této
pekárně hospodařilo. Žaloby a exekuce stíbala
jedna drahou, ale opatrní správcové dovedli
dělnictva vždy namluviti, že to jsou obyčejné
obchodní záležitosti. Konečně v prosinci lon
ského roku to prasklo. Na pekárna uvalen byl
konkurs. Jmění nebylo žádného, nekrytých
dlahů na 38.000 K. Na věřitele nezbylo
ani haléře. Boud také uznal hspodářskoa čin
nost soudrubů a naměřilobchodvedvucímu Šour
kovi dva měsíce, členům správní rady Koopovi,
Schreibrovi a Eisnerovi po měsíci a Čadovi a
Skadrnovi 14 dní ntátního zaopatření. Během
roku byl to 4. konkurs sociálně-demokratických
dělnických podniků v Mostě.

Socialističtí opatrovatelé výtěžku slav
nosti. Četnictvo vyšetřoje, kam zmizelo 4000 K
vytěžených při mumraji, který pořádali soc.
demokraté v Prostějově dne 25. července v děl
nickém domě. Nad tím jsou vš:chni soudrazi
od red. Bechyně až po Bransteinera v rozpa
cích. — Soudroh Bechyně si tamtéž koupil
jednopatrový dům v Petrské ulici. Splatil ho
tově 5000 K. — Chudý proletáři

Socialisté vykořisťovatelé chudého děl
mletva. Socialističtí vůdcové vymýšlejí pod
mínky, aby z nich mobly býti na útraty uve
deného dělnictva živi. V Brně zřídili spolek
pro etavbu zdravých a laciných bytů; mnoho
dělníků jim sedlo na lep. Vůdcům se při tom
ovšem nevedlo zle. Hlavní faokce mají v něm
posl. Hybeš, soudruzi Pištělák, Dr.Schlesinger
a Koukal. Spolek zaplatil za tisíc m? lámaného
kamene, ve skutečnosti však bylo nalámáno
pouze 300 m*. Peníze za lámání kamene pou
kazoval Hybeš bez průkazů, zda je práce ho
tova. Ve figarách místo kamene byl štěrk a
hlína. Na stavbu domků zakoupen byl v Li
skovci pozemek, k němuž patří i kus lesa. Ale
majitel za nedlovho vykácel less vědomímpřed
stavenstva, ač dostal zaň zaplaceno. Jiný pro
davač vykácel si za několik kousků uzeného
masa Ovocné stromy na prodaném pozemku.
Koupen v Brně pozemek m* po 30 K, ale za
placeno za více, neboť chybělo 80 m*. Pose
mek konpený m*'po | K byl prodáván po 4 K.
Tyto pěci byly soudně dokázány, páni soudruzi

Revolucionáři. Soudruzi rádi vykládají
na schůzích o své zmužilosti a odvaze vůči
„Pénům“. To ovšem jenom na schůzích, poně
vadž ve skutečnosti rádi „hrbí páteř“ před
mocnými tohoto avěta. „Hlasy z Hané“odpo
vídají prostějovskému „Hlasu Lidu“, který v re
ferátu svém o návštěvě mítodržitelově v Pro
stějově měšťákům vyčítá, že „brbili páteř“,
následovně: „Pana místodržitele vítal přední
a vlivný člen strany sociálně-demokratické
pan Geršl 8 jinými soudrahy a dožadoval ee
jeho přízně pro domky své strany. Jak při
tom za Celou stranu „brbil páteř*, mohl se
„Hlas Lida“ přesvědčit“

Hrozné rudé velby v Pardubicích Věru
užasnouti musí každý slušný člověk při pozo
rování, jak atrana rudých „reformátorů“, „za
stanců svobody a kultory“ si vedla před vol
bami do okres. nemoc. pokladny v Pardobi
cích. V káznici neskusí veliký zločinec ani
desátý díl takových útrap, jaké připravili 800.
dem. násilníci těm, kteří chtěli voliti svobodně.
Houfy slídivých agitátorů rudých běbaly od
dílby k dílně, aby vynucovaly na dělnících le
Gitimace a hlasovací lístky volební. V židov
ských závodech spíláno hrabě nár. socialistům.
Pardubice zaplaveny lbavými rudými letáky.
Ve „Východočeském Obsoru“ podvodné nařčeni
nár. sociálové ze zmrzačení dítěte. Rudí chá
pali ce„Pposiředků všech, o nichš se domnívali,že povedou k cíli. Do Sezamic při rosnášení
lístků a legitimací bylo natno zavolatičetnictvo
k ochraně tří nár. sociálů. Jeden z přepade
ných byl do krve ztlačen od rudých svobodo
myslníků, jiný se schoval ve stodole před 80
radými násilníky. Radí agitátoři při agitaci na
regulaci schovávali do kapes místo lístků dět
ské čepice, nadávali lidem v domech ina ulici.
Sekretář rudých obavníků lákal lístky u pí
Jeníkové, předstíraje, že náleží k DÁr.soci
úlům. Jiný soc. demokrat byl chycen při osmi
volebních podvodech. Když čel s proudem ko
kláštera kameník Josef Lebeda zo Skutče, byl
udeřen do hlavy železnouholítak až muby
lebka rostříštěna. Takové a podobné věcipá
chala strana, volobená a chráněná tiskem ma

sarykovského redaktora Al. Hajna, židem dr.
Vobryzkem a jinými jeho soavěrci. „Čas“ se
tváří, jako by byl proti všelikému násilí; a
bned vystoupí na kárnou kazatelno, Jestliže se
někde v jiné straně něco násilného Šastne. Teď
však mlčí k anrovostem v rudé straně v
Pardubicích jako zařezaný, jako by tatáž strana
nešla za příkladem nevzdělaných černochů, jako
by nešířila postrach u všech slušných lidí. Tak
lišácky dovede si ten „bumanitní“ list počínati
v praksi, ač každý den otiskoje v čele první
stránky tato slova: „Všechen pokrok se na
cestě rozumové a bez násilí nejlépe děje“. Kde
pak by „Čas“ mohl zarmontiti židy, kteří mezi
radými poblaváry majf první slovo! — Přes
všechen terror eoc. demokraté při volbách
prohráli.

A zase rudá straka. V Šenověu Polské
Ostravy zpronevěřil svudruh pokladník Rais
K 16560. Byl vyzván, aby do určité doby ob
nos nabradil; když tak neučinil, byla na něj
podána žaloba. Krajský soud v Těšíně vyměřil
mu 1 měsíc těžkého žaláře, týdné s jedním
postem. Plno rodých pobertů jest ušetřeno
před soudním stíháním proto, žs v okamžiku
přistižení elíbí náhradu. Přes to však veřejná
galerie rudých zlodějů se množí stále víc a vice.

KZ dně1uran
© dětské vozíky

dě u velkovýrobce firmy

dě Jos.Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenniky.

Nábytek z. ohýbaného dřeva.

Židle z obýb. dřeva Křeslu houpací

v různýchúpra- Kř ně . =
váchod K 370 od , "P K 9—

Stojanya věšáky Křesla n ne 70
z ohýbaného Sedátka na šroubu

dřeva od K 20— od K 12—

a jiné, v nejmodernějším provedení

W$“a c cenách nejlevnějších “U8
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ušice 1.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jekovýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

A řetízky, prsteny, náramky,
O jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

M nabízí ke koupi
a ———

Jan Kalis, zistaíka hodinář
v Rychnově n, En.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky běr i bez

zvýšení cen. — "Založeno© Ba————
stromovité a keřovité

prohostelypředoštáře,předlsoskysvatýchTp.
vyrábí jedině a nejlevnějibezpečně balené

materialista v Dobrušoe.
Palmy stromové 2—$ kořovitě 1—3

é kus
EU 9 6 1.a.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
P (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M natr P J. Hoškudiy, faráře ro Týpraekticich)
. je P. 1. veledůstojn. duchovenstvuE"T orkáčnyAao vyse

výrobní závod
všech. kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotována ukázku

te ma požádání franko zašlou.

grfagostěněněnýněujMSDN

níjofupvěnění

TI9Wanýmu:.* BP34
"8

Litanši

knejsv. Srdci Páně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusá 3 K) ve Snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Zásvětná modlitba Pee'0 kuaPáně 100 kusů
za 80 h (místo za K 1-20)

Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové.

Karel Hilse,
kameno-sochařský závod

u královéhradeckých hřbitovů
na Pouchově,

Odporoučí te k uměleckému provedení sech
dle modelů, skizs neb fotografii.

Pomníky a hrobky, polní
kříže, sochy do obcí,

vše v umělém provedení.

Pracuje ze světoznámého pískovce ho
řického, syenitu, žuly, labradoru a všech

druhů mramorů.
Opravy rychle a lovně.

Sebe menší zakázce se věnuje největší
pečlivost v provedení.

k ahotovení veškerých ke=stelních nádob ze
bronzu a jiných kovů, od nej

jednoduišího do nejsakvostněj
ího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vůe přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsen Jeho

Puskupskou Milostí roride=y.

Veškeré opravy nidob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují,

Ve zasílám jen posvěcené.
v „ Tospočty, 1

hotovésloží n ebdaní
te zašlou.

Chudškm kostelem možnosplácetbes Hrášek.
S ožjorešeníačestnýchuznáníporuce. u

Prosímreledůstojnédacho přiseě
a důvěra návodu domácímu. Vesstre ©Inakavou© OA
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takbilý jako prádlo,j

při k O VUVÁRKYE

JOSEFJELÍTEK nypLák

VHRADcÍ PALOVE3 Pištesloce

KEEXCBIKGPIXKPIX GODX

Jan Horák,!
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.

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

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

zkoušku.

Velojemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

KEPDCS3XGPJXGODXCB3X

(nen,
fonografy,

desky a válce
nejsolidnějí koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Xi
X

X

ů

REX863 G3CDXGBIIXIXEBDXGBX

Jen umělecky pracované

SO C H oltářeakazatelnyi ostatní

——— levně provádí ———

zařízení chrámové

abmlrezí c. k. odborné školy sochař. a řezbář.

BOROMIL BRK V HOŘE KUTNÁ,

Ledničky
patentní, s nedostižnou Isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K 50-—

dodává

©. k. dvorní továrna nábytku

KV. okuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledání.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvomálky

(dle Ord. Listu č. 8., ote. 88

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách ;nejstaršíhu
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům sdovolejesi dopo
rnějti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovojící. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na 0
kázku franko bez zároznosti koupě.
Vše se poslld posvěcené. Práce ruční.

Sklad veškerýchslatýcha stříbrných klenotů, jako: řetězů

madonek,kříšků,ratýnků,náramků atd. cdNotářsképroteny, tabat jídelní náčiní ze stříbra pravéhoW ánskéhovšdyna akladě.
Steré slato, stříbroka drahokamy kupuje sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paslé a ocieeleur

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

OU

Ku všem příležitostem

praktické dárky

n zavelicelovnécenynabízí .| V. Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísený
soudní zcalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin v druhu.

E
šeob, úvěrní společnosi,

v Mradol Králové,
i (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kuíšky
==za 4% až B) —

úrok a to dle výpovědi.

98“ Sloční lístky na požádání zdarma. =

Uhlí 22ez jkr“co nejlevněji. =

©

©

90000000000000000000000

Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Taristické košile a půlvesty. —

Prádlo — Deštníky. — Šněrovačky

Přípravy pro švadleny a krejčí.

Kněšoké kolárky a náprsenky.
900000000000900000000

000000900000000000000

0000000000000000000000o|
Akciová továrna
na cukrovinky a čokoládu
s w Olomouci u
svyšuje dle usnesení valné hromady se dne
18. května t. r. sa účelem rozšíření projekt.
výrobyakciovýkopitál-- -----7:77

z K 400-000-—
na K 800.000-—

vydáním nových 2000 akcií na jméno sně
jíolch v nominální hodnotě po K 200—
splatných ve 3 lhůtách do 15. prosince 1909
u Občanské sáložny v Olomouci. --- -- 

E nisaní kurs akojí pro neakcionáto stano
ven K 210'—sa kus. Vahledem k tomu,
že dosavadními akcionáři upsáno
bylo 1400 akelí, předkládá se k ve
řejné subskribcí pouze 600 akolí
v mominálníceně M200— -----

Továrna byla salošena v r. 1898 jako spo
lečenstvo s o. r. pod firmou »První společ.
moravská továrna na oakroviny a čokoládu
v Olomouci«,ješ přeměněnobylo v r. 1908
na akciovou spol. s kapitálem K 400000—

Divádenda vyplácena byla v r. 1902
= 69,, r. 1908 — b/,, r. 1904 — 69/,, r. 1905
— V,, r. 1906 — 109/,, r. 1907 — 189/,. r.
1908 -= 120/,, coš opravňuje k nadějím, že
i nové akole budou dobrým ukláda
cím papírem. Upisovací Ibůta komět

80. září. Pinláky mošno činiti buď přímou továrny nebo u Občan. sáložny v Olomouci.

MB- Žádejteprospekt -SO
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlscování

oltářů, kazatelem, křížových cest
| veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a rósných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávámcelá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plápy a roz zhotovují úplně bezplatně a
kústnímu j | dostavímse na požádánítaktéž

bez nároku na cestovné.

Mnobo valnýchuznání po 7e00 8broasová
státní je s výstavy v Pardebicich.

OR> Závod založen r. 1898. "Ba
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V. sjezd katolíků českoslovan
ských v Hradci Králové.

Věru velikým nadšením naplnil opřímné
katoliky velikolepý průběh našeho sjezdu. Když
80c. demokraté záladnými řečmi a přímo fa
natickou agitací achvátili u nás větší počet
msndátů, prohlásili s bezmeznou pýchoa:
„Národ — to jsme my.“ Katolický sjesd krá
lovébradecký však byl zvlášť pádnou a vý
zpamnoa odpovědí na 000 prohlášení, Ve dnech
28.—31. srpna přesvědčili ne k nemalému úžasu
protivojoi naši na vlastní oči, do kterého tá
bora se vlastně jádro českého národa hlásí.
Poznalo se, že čím větší příval nestoudných
nájezdů a rafinovaných lží na nás 80 valí, tím
více rosteme, tím json plaky avědomělých ka
tolíků mohutnější.

Odpůrci naši tušili, že sjezd náš oude
manifestací velikolepou, dosud nevídanou. Proto
vapínali všecky síly, aby jej poškodili. Vybra
kovali ze svého arsenálu všecky staré, zregza
vělé zbraně a připravili nové. Pracovali úsko
kem, pomluvoa, hrozbou, šířením hrůzostraš
vých předpovědí ; rozepisovali se Široce 0 sjezdu
našem dříve, než katolíci uveřejnili orčitější a
ššrší pojednání o připravovaných dnech elav
nostních. Zlobnéjiskry z článků pokrokářských
jen sršely. Všecko marao! Uvědomělí našinci
jean se útrpně usmáli přebřívaným šlágrům a
navštívili sjezd v počtu tak ohromném, že sami
pejhorlivější podporovatelé katolického hnutí
byli překvapeni.

Zahajovací schůze dne 28. srpna.
„Jděte, okažte 06ekněším,“ řekl Kristos

malomocným laikům. Nyní zase naopuk se od
oručaje častá výzva: „Kněží, ukašte se lida 
nížata církevní, všichni duchovní eprávcové,

obcojte často s prostým lidem, aby vás poznal;
pak si lid uvědomí, jaké nectné pomlavy sype
lid nepřátelský na hlavy vaše! Ukazojte se
lida I“ Této povinoosti vyhověli tentokráte
církovví hodnostáři měrou vrcbovatou, tak že
náš Hradec nikdy nehostil tolik vyoikajících
kněží jako ve dnech sjezdových.
. Dne 28. srpna sjíždělo se již tisíce hostí.
Odpoledne přijel J. Exc. njdp. kníže-arcibiskup
Olomoucký dr. Fr. Baner v průvodu preláta
vsdp. dra. Fr. Ebrmanna; krátce nat) přivezl
vlak na zdejší nádraží J. E ndp. kardinála
bar. Lva Skrbenského z Hříště. Veliký zástup
lidu je sde očekával. Oba hodoostáře slavnostně
-vítali J. Ex. ndp. biskap dr. Josef Doubrava,
mistodrž. rada Steinfeld, dvorní rada ryt.
Koschio a městští radové Rass a Růžička. Za
nimi přijeli jiní vzácní hosté.

Již při prvol ucbůzí sál Klicperova di
vadla i jebo galerie byly cele naplněny účast
níky, kteří ce sešli vyslechnout řeči schůze za
„hajovací. Na jevišti v prostřed stěny zavěšen
kříž, obrazy 9v. otce a Jeho Veličenstva. Celá
estráda vkosně upravena a bohatě ozdobena
svláště květinami. Po Ď. bodině naplnila se
estráda vzácnými účastníky. Usedli zde arci
pastýřová kardioál Skrbenský, dr. Bener, dr.
Doubrava; dále členové kapitoly královébra
decké, opat Zavoral, prelát dr. Barian, preláti
dr. Pospíšil s Brna, dr. Ebrmano, kanovník
Čech z Litoměřic, baron Parisch, hr. Menedorff,
-br. Nostitz, městští radové Růžička a Roses,

slanci V. Ševčík, Jílek, dr. Myslivec, dr.
rubao, Šachl a jiní hodnostáři. Poslanci V.

Myslivec a M. Záruba při téže schůzi dleli
mezi žurnalisty pod estrádou. Příchod všech
arcipastýřů byl vítán od valného ahromáždění
s nadšeným potleskem. Průběbem schůze do
„stavil se nejdp. biskup Badějovický Jos. Hůlka.

Napřed všichol účastníci povstali a zaspí
vali velebný staročeský chorál „Svatý Václave.“

„Nato vstoupil na řečnickou tribunu, ozdobenou
-barvami národními, předseda přípravného vý
bora Msgre.dr. Al.Frýdek,pap.preláta gener.
vikář králověhradecký. Bvoji promlava založil

-na elovech sv. Pavla: „Divadlem učinění jsme
„andělům i lidem.“ Naše práce mé býti potě
-šením, úlevou a podporou Šlecbetným snabém

V Hradci Králové, dne 4. září 1909.

lidí a zároveň radostí andělům. Svět rozamem
obdařený diví 8e tomu, co věrní křesťané pro
víra snášejí. Ale právě těmi útrapami ještě
více náboženství Kristovo rozšiřují. Poučoým
divadlem staly se v poslední době veliké sjezdy
katolické, na př. loňský pražský, letošní eucha
ristický v Londýně a v Kolíně nad R, kde
tisíce a tisíce katolíků manifestovaly své pře
svědčení. K podobným projevům jsou nutkání
i katolíci čeští. Loni v Praze oznámil J. Exo.
dr. Josef Doubrava, že bude konán sjezd
v Hradci Král. K toma nyní došlo. Proto vítá
řečoík přítomné účastníky. Uvítání zaslaboje
předně Jeho Em. primas nedílného království
Českého, kardinál Lev Skrbenský (dlouhotrva

jicí potlesk). Jako máme jednoho primasa čes
kého, masí zůstati jednotným, nerozděleným i
naše království. Dále nvítání zasluboje J. Ezc.
kníže-arcibiskup dr. Bauer, metropolita drožaé
Moravěnky, který při korunovaci králů a krá
loven českých 8 pražským metropolitou pů
sobil (nadšený potlesk). Jeho přítomnost do
kazaje, že česká Morava s českým královstvím
jedno jsou. Vítá i jiné vysoké hodoostáře cír
kevní, kteří baď již jsou přítomni nebo jistě
přijedou; vítá zástupce bisk. kapitol, řeholí,
státních a samosprávných úřadů, šlechtice,
všecky přítomné intelligonty, kněze, professory,
poslance, živnostníky, děloíky, katolický dorost.
Uvítání platí stejnou měroa přítomným paním
a dívkám, které jsou našema buatí stejně pro
spěšny jako maží. Nuto řečník navrbl před
sednictvo: dra Mořice Hrobana za předseda
(výborně), za místopředsedy: hr. Em. Mens
dorffa, rada J. Russa, Fr. Šafránka, předsedu
katol. zemědělců, Jos. Jílka, poslance z Moravy;
za zapisovatele: PbC. Bartoš a bohoslovec
Beneš. Návrh ten přijat s bouřlivým potleskem.

Dr. Hruban, jsa hlaboce dojat důvěrou,
přijímá volba. Praví, že vidí v ol okázalé
uznání práce katol. českých poslanců, bojují
cích za práva a lepší budoncnost zemí českých
a jejich křesťanského lidu. Volbou vysloven
projev díků těm massám, které poslaly kato
lické poslance na říšský a zemský sněm. Ve
volbě té vidí dále lásku k cyrillo-methudějské
Moravě a podání pravice k další svorné práci.
Sjezd, který dnes zabajojeme, je znamením,
že jsme už probuzení a že 8e již nebojíme
žádných protimanifestací (bouřlivý souhlas) a
že oehodláme dálo trpěti hanobení toho, co
jest nejdražším, že si nedáme sabat na kře
sťanské náboženství, které je základem naší
křesťanské české kaltary. (Výbornaěl Potlesk).

Kéž sjezd náš jest pobídkou všem, kdo
ještě nevidí, kam vede náš národ moderní po
hanstvíl Vzhůru do práce pro blaho národa
na věkovitém základě křesťanství! Tímto sjezd
prohlašaji zahájeným.

Pak poděkoval za volbu krátce br. Mens
dorff; po něm rada Russ děkoval za důvěru a
uvítal přítomné jako jeden ze zástupců obce a
jménem katolicky cítícího obyvatelstva. Zdař
Běh! Nato vadp. místopředseda přípravného
výboru dr. Fr. Šulc přečetl návrhy ca před
sednictva pro schůze odborové; navržená před
sednictva byla sohválena akklamací.

Na řečnickoa tribaou vystoupil za veli
kého potleska nejdp. biskap dr. Josef Doubrava,
který praví, že z duše vděkem a radostí pro
dchnuté vítá přítomné kV. vševb. sjezdu kato
Jíků českoslovanských. Především budiž Bohu
čest a sláva, če touha a alib Jeho Ex:-. daný
na sjezdu v Praze, došel nyní vyplnění, Vroucí
díky buďtež vzdány katoliokéma lidu prostému
i vznečenéma. Vítá všecky přítomné. Sjezd
přítomný jest dílo významné. Naši protivníci
pasvali sjezd klerikáloí provokaci. Ano — jest
provokací, totiž výzvou vyšlou od těch, kteří
v Bohu vidí svůj kléros, los vznešený. Jest
předně výzvou odbojnoo. Musíme se totiž po
staviti odbojné na obranu naší víry a olrkve,
na ochranu svých nejdražších statků. Na obranu
máme právo přirozené; hájíme jen dědictví
otců, nechceme býti svrhlými oypy jejich. Nastal
čas, kdy katolíci se must brániti se vší ener
cil. (Bouřlivý soublas.)

Loč naše výzva jest i výbojnou; chceme

fmieriy je počítají levně,
Olmova vychásí v pátek v poledne.

totiž, aby víra naše podmanila si i srdce od
cizená, odkud ji moderní proudy vyvanuly.
V tom smysla můžeme a chceme si dát líbiti
výtku výbojnosti; v takové není ani stou
necti. Jednáme čestně a otevřeně, konáme po
slání na výsost kaltaraí. Víra naše naplnila
svět požehnáním. (Potlesk.) Proto vytrvejme
v tomto poslání! Nedejme se zmásti ani nes
přátelstvím, ani úklady, ani falešným leskem
doešních nedomyšlených theorií. Chceme však
„provokovati klerikálně“ také v lásce. Ani
slůvko potupné, nepřátelské nezazní do světa
z tohoto sjezdu. (Výborně.) Chceme provoko=
vati v lásce a láskou ke všemu, co dobré jest
a krásné. Sjezd tento koná se na půdě histo
ricky a kolturaě významné. Staří Hradečané
měli heslo: „Ochrana města ve svornosti jest
a v jednotě u víře bez roztržitosti.“ A náš
sjezd směřuje netoliko na ochranu města, ale
i vlasti a celé společnosti lidské. Žádná moc
na tomto světě nepřipraví nás o to přesvěd
čení, že my katolíci svými ajezdy chráníme
vlast a český lid. Za pomoci Boží začínáme
tento sjezd. Jako biskup oznámil Jeho Exc.
sv. Otci pořádání ejezda; od Jeho Svatosti
došel list milostivý, který oznamuje, že nlava
křesťanstva udílí účastníkům apoštolské po
žehnání. S Božím požehnáním práce naše bude
míti dobrý výsledek pro blaho vlasti a národa,
církev a naši spásu a blaho. (Výborně.)

Dr. Hraban děkuje Jeho Milosti a žádá
nejdp. kardinála, aby promluvil k účastofkům
a udělil apoštolské požehnání.

Jeho Em. Lev Skrbenský praví, že přišel
s radostí, aby oplatil loňskon návštěvu nejdp.
biskapa dr. Doubravy a jebo diecésánů. Diecóse
královéhradecká v práci organisační a spolkové
krásným příkladem jiné předchází a povzbu
zuje. Proto jest naděje, že sjezd přinese mnoho
dobrébo. Zdar sjezdu nezůstane bez účinku na
ostatní diocése. Sjezdu zdař Bůh! — Pak
udělil přítomným apoštol. požehnání.

Předseda poděkovav, navrhl znění holdo
vacích telegramů Sv. otci, Jeho Veličenstvn a
následníku trůna, což s potleskem přijato.

Předseda čte omluvaé telegramy arci
biskapa Lvovského Bilcsewského a biskupa
Sariče.

Nato pozdravuje sjezd J. Exc. kníže
arcibiskop dr. Fy. Sal. Bawer. Jeho řeč zalo
žena byla oa hesle: Postavme chrám Boží
v daších lidských, v rodinách, učebnách, v ce
lém životě! Vyvolený národ ocitl se v baby
lonském zajetí. Bůh však dal lida israelskému
maže, kteří by jej zase ovedli do vlasti. Když
pak Nehemiáš po příchoda do Jerusalema po
znal, jak jsou zdi městské poroucbány, svolal
starší lida a řekl: „Pojďte a stavějme zdi je
russlemské|“ Podobně nejdp. biskup Doubrava
poznal, jak vetché jsoa zdi jerasalemské ve
Škole i v rodinách. Viděl, jak lid tone v zajetí
babylonského zmatku, z něhož musí vyjíti do
pevného Jerosalema. Proto se uradil se star
Šími lida, se svým dochovenstvem a svými
přáteli, jak opraviti škody na hradbách spů
sobené. „Pojďte a stavějme zdi jerusalemeké“,
zvolal i on. Přítomní aposlechli jeho výzvy.
Takové jsou počátky dnešního ejezdo. Postavme
chrám Boží, budujme v našem národě zdi je
rasalemské! (Veliký potlesk.)

Předseda čte omluvné přípisy zem. hejt
mana moravského Serényja, hr. Ervína Nostitze,
hr. V.Schooborna a zem. maršálka českého kn.
Ferd. Lobkowicze. Ujímá se slova dr. Er. Swle,
který vysvětloje v řeči častým bonř.ivým s06
blasem provázené, proč konáme katolické sjezdy.
Koostatuje, že na všech straoůoh naši. nepřá
telé proti sjezdu brojili, jakmile bylo orčitě
prohlášeno, že sjezd bade; kols, vozy, dráhy,
telegrafy pracovaly, jen aby, pokud možno,
dílo připravované skazily. Odpůrci brojili proti
Bjezda, ličice jej jako věc škodlivoa. Leč my
vidíme ve sjezdu dílo dobré, natné. Machý
iutelligent v reji všedního Života sám prova
kuje a oráží, ale naříká pokrytecky a jživě,
že jest provukován a urážen. Odkud nejrůz
nější boje? Odtud, že oi lidé nerosamějí, ale
mnohem častěji, že ci rosaměti nechtějí, Auo,



nevědomost, blud jest širokým polem a hoj
ným pramenem bojů, ale zlá, svrhlá a svrá
cená vůle jest polem ještě širším, pramenem
Ještě hojnějším. Velká většina těch, kteří proti
nám bojují, kdyby chtěla udati pravdivou pří
-činu svého zápasu, byle by nocena říci: „Pro
tože Boha, protože Krista, protože církev ve
chci.“ Kristus pravil o Jerasalemn: „Chtěl
jsem abromážditi syny tvé, ale ty jsi nechtěl“
Dle slov Kristových volali měšťané proti pánu
evému: „Nechceme, aby tento kraloval nad
námi l“ Takové zjevy opskojí se i nyní. Lidé
se vymlouvají a hlavně jeví zlou vůli. Proto
ty boje, sváry a hádky. U nás nastalo podobné
tříštění, jako mezi Čechy před bitvou uLipan,
v niž Čechové dotod nepřemožení utloukli drah
druha. Národ náš jest rozdělen na 10 různých
stran; je-li však řeč o církvi, Krista, o nábo
šenství, bned ee 9 stran epojí a jsou vlastně
strany jenomdvě—dle slov Kristových:Kdo
není se mnou, proti moě jest.

Jeu ten, kdo nevidí nebo viděti nechce,
může popírati, že jest zle v obleda společen
ekém, národohospodářském, politickém a £e
jména náboženském.

Doba taková jest mimořádná a tu jest
dovoleno užití záchranných prostředků mimo
řádných. A takovým prostředkem jsou sjezdy
katolické. Bjezd má býti tmelem, který pojí
to, co drsnost doby rozbila a rostrhla. Chceme
dokazovati, že občana a katolíka nelze trbati
na dva kusy. Jame také státní občané; co jest
tudiž dovoleno jiným, musíme tádati i pro sebe,
aby se vědělo, že jsme tu a že svých práv do
vedeme užití. Posilení pro život věčnýnalezne
katolik v kostele, v modlitbě, v kázaní; ale
my jeme určeni i pro tento svět. A o věcech
světských, které se katolíka jako člověka do
týkají, jedná ae na ejezdech, protoše hlas ti
elců sní mocněji než úpěnlivé volání jedno
tlivcovo.

Sjezdy naše jsou oprávněny a užitečny.
Jeou institocí nutně obrannou. Na niob Be
učíme odrášeti útoky bezohledných nepřátel.
Kristus tupen, proti katolictva zřejmě se pro
blašují násílnická hesla, Na to máme však
sjezdy, abychom okřikli rouhače. Jest lichá
předbůzka, že jsou naše ejezdy politickými a
pikoli náboženskými. Nábožeuství rozhodně se
nedá odloučiti od života veřejného; a kde víra
veřejný život neproniká, tam jí není vůbec.
Jak možno chrániti životní zásady náboženské,
jestliže světské zákony je badon potírati? Proto
na sjezdech žádáme, aby zásady sákonů byly
v souladu se zásadami nábošenskými.

Kóž sjezd nynější v městě, které má po
Praze v Čechách nejzajímavější a nejpobnutější
historii, jest též vážným krokem k tomu, aby
se Hradec vrátil k své bývalé olávě a velí
kosti!

Řečník apeloval na křesťanskéženy, které
v díle obrodném mají velice důležitý úkol.
Nechť slovemi svojí prací podporují a po
vzbuzují maže. Vlídností získáme více neš
dreností; ale naše vlídnost musí býti apřímná,
Buďme trpěliví a neobrožení! (Výborně! Dlouho
trvající potlesk.)

Předseda děkuje, předetavoje poal. Jílka
a nově přišedší zástupce katol. organisací. Pře
četl pak dopis žatoklokýchčeskýchosadníků ame
rických a Nového Hradce (N. Dakota), adresso
vaný dne 31. července t. r. přípravnému ko

mitétu sjezdovému. Osadníci pů: Čeští katoMoi z Nového Hradce a okoli posílají sjezdu
evůj upřímný, bratrský pozdrav. Avi tum, kde
Missouri počíná sbírat vody své, mezi dvěma
indiánskými resorvacemi, as 1000 českých duší

«roshozeno nás kolem kostela jako kuřata kolem
matky-slepice. Jsme všichni rolníci s rakama
vd práce ztvrdlýma. Jak mnoho mohly by ty
naše ruce mozolné vypravovat.. . My všichni
byli kdysi hradeokými diecesány. Jenže byli
jeme té naší diecése dětmi enad nejbědnějšími.
Bída a hlad nás před 40 lety = vlasti vyhnala,
Pěšky, jen malé děti se skrovňoučkým majet
kem společně na vozíku vezouce, mezi dobrý
mi lidmi ae živíce, vydali jeme ae hledati si
práci a — chléb. Tak proputovali jeme Ra
kousko, Rosko, a aš na březích Černého moře
našli si na čas domov. Na čas. — Našli jeme
domov, ale za fo brali nám naši víra. A my
v našich útrapách poznali, Že ona je nám po
kladem nenahraditelným. Vydali jsme se na
novou pouť, nový domov si hledat. Snad by
ani nám mnohý neavěřil, co jeme vytrpěli. Co
potu, elz, zápasu a divokou přírodou, s cizím
národem to atájo, než mohli jsme říci, že máme

— domov! To víme jen my a Bůh, který arBel naše modlitby. A díky Jemo, konečně m
žeme se pooblubiti, še ten náš Nový Hradec,
pojzápadnější místo na zeměkonii, kde v ko
tele, ve kole, v občanských schůzích našo
drahá mateřština 60 ozývá, není k necti naší
bývalé hradecké dieodsi. Hlásáme tu svojí pří
tomností, že ové jsou národ přičinlivý, že
1 v aizině jsou věrní své národnosti a svojí
víře. A to je zůsluboa — a to Vám vlastné

kykvetoucí českéoe bye rý] je VnhnTetoucí české osady po el tec
jsou tohodůkazem.Čeští knělí: to byli a jsou,

kteří nám a našim dětem víru i řeč ohrání,
nás a naše děti nejen Boha, aje i národnost
milovati učí, naši mateřština v kostelich, ško
láob, spolcích, v tisku pěstují, osady, bratrské
jednoty organieují a tím v pošehnané svorno
eti nás chrání před odnárodněním a zánikem
v moři ciziny. Ať vyvrátí někdo tuto skateč
nost. A proto my všichni jeme a ohoeme býti
katolíky upřímně Inoucími k církví sv., jelikož
ona jediná svými biskopy nás se ujímá, nám
obětavě vůdce-kněze vychovává. To nejsou jen
plané slova, naše obětavost pro úaše nábošen
ské účely, atatisíce, ba milliony, uložené v na
šich českých kostelích, školách, pokladnách
podpůrných spolků. to dokazují. Mill bratři
naši, my američtí Čechové směle můžeme Vám
říci: V náboženském uvědomění jest naše síla
a boudoacnost. — Za českou obec v Novém
Hradci: Jos. E. Rydi, Josef Kárský, Rev. Edv.
Kasal, úřadající členové obeoního výboru.

Výzaamný dopis ten čten byl za velikého
pohoatí účastníků. — Pak pronesl přání zdaru
ve jménu ústř. svazu spolků sv. Vincence Ar.
Nostitsa za katol. spolek čes. rolnictva na Mo
ravě zem. poslanec „ Dr. Hruban pak po
vzbudil sbromážděné, aby Be nedali vyšinonti
2 rovnováhy různými provokacemi našich od
půrců, které již začaly. Stojíme vysoko, než
aby bláto pohany nás dosáhlo. (Výborně). Pak
provolána sláva Sv. Otci a Jeho Veličenstvo.
Zazpívána hymna národní, pak papežská a ra
kouská. Nato ještě k poctě četných přítomných
Moravanů zazpívalo shromáždění: „Mvravo,
Moravo“; přitom hustý dav účastníků se rozchá
zel; v Adalbertinu pak ospořádán přátelský
večírek.

Obrovský slavnostní průvod v neděli dne
29. srpna.

Večer dne 28. srpna vlaky přivážely stále
nové účastníky. Druhý den časně ráno však se
rozlila hotová záplava našinců od nádraží
k Adalbertina. Dík obratným pokynům p. konci
pisty dr. Rad. Fidlera dál so odchod z nádraží
zcela v pořádku, třebaže již vystupovali z vlaků
též lidé přijíždějící na sesflení vzdoro-průvoda
pokrokářského. Našince vítala mistrnoo hndbou
kapela třebechovická. | Smiřičtí m králové
dvorští přijeli s kapelami zvláštolmi. Za svaků
hodby braly se zástapy ko předa. Nedaly ae
v nejmenším rušiti pokřikováním některých
nezvedenců. Od Slez. Předměstí bralo se k Adal
bertina přes 2000 katolíků z Černilova a okolí
a vlastní hudbou. Záplava obrovských davů
začala ee řaditi sa vedení pp. dra. Reyla, Jen
dovakého, Dvořáčka a j. od Adslbertina k měst
skému parku. Bylo jen výhodou, že nebe bylo
pochmarné a chladný vánek ovíval líce účast
níků. Jinak by bylo nastalo veliké zemdlení,
ješto přes všecku obratnost pořadatelů veliké
plaky katolíků řadily se od 7 hodin ať do půl
deváté. Pak za houdbou černilovskou nastsl
pochod kolem městského parku vshůru na
Malé a Velké náměstí ko kathedrále, Na cestě
zpíváno s hráno. Teď — při rozvinutí průvodu
naskytl se divákovi pobled zvlášť úchvatný.
47 praporů a 147 standart tyčilo se nad hu
stými davy v před se beroncími za zvaků
budby a mariánské písně. Od příobodu předních
chodců uplynulo 64 minut, než došly zástupy
poslední. Zvony slavnostně vyzváněly. Kolem
průvodu od Adalbertina sž ko kathedrále stálo
veliké množství našinců, ozdobených bílými
karafiáty nebo jinými katolickými odsnaky;
mnozí totiž nešli do řad x té příčiny, že chtěli
celý imposantní průvod přehlédnouti.

Leč kolem řad postopojících stálo též
mnoho soc. demokratů, kteří z počátku pro
nášeli laciné vtipy, ale za chvíli obličeje pro
táhli. Uvádíme jen některé věty: „Teď už
enad bude konec — Kdepak, tamhle zas nové
prapory. — To jich je! Kde ae tolik černých
vzalo? Proti tomu 80 už nedá demonstrovatl
— I vědyt je to většinou žebrota. — A 00.
Však my to odpoledne budeme mít taky hezké“
— A stále nové a nové těsně sořaděné zástapy
ge valily, majíce na prsou červenobílé pásky,
bllé karafiáty, modré odzaaky hradecké
s křížkem a pamětní medailky.

Pořadí jednotlivých epolků a organisací,
kráčejících za hudbou, pořadateletvem, bodno
stáří a poslanci, bylo asi toto: Vídeň (s pra
porem), Praha-I., Jednota katol. tovaryčů
(s prap.), Karlín (s prap.), Žiškov, Vinohrady
(e prap.), Nusle, Vršovice(s prap.), Praha-VIL
(s prap.), Krajská katol. organisace Smíchov,
Košíř (s prap.), Břevnov, Liboc, Roztoky, Pří
bram, Plzeň, Pečky na dráze (s prap.), Heřma
pice u Choeně, Bonešov (s prap.), Lysá n. Lab.,
Čes. Budějovice, Černoušek, Litoměřice, Libo
chovice, Mělník,Bystřice, Záhornice, Očelice,
Yrohovriny, Týniště n. O., Pardubice (s prap.),
Roveň, Úboceň (s praporem), Brno, Bubeneč,
Svišťany, Písek, Ronov,Bojanov, Lipnice, Ja
vornice, Ceský Dab, Oudřejkovice, Vápno,Be
mily, Bukovina, Karlov, Ranná, Černilov, Ryoh
nov, Písečná, KostelecČervený, Sv. Jiří, Újezd
u Chocně, Předbradí u Velímě, Pátek, Podě
brady. Třebechovice (s prap.), Blešno, Kostelec

n. 0, (Kutol. Jednota s prap.) Polička (s pra
porem), Králové Dvůrn. L. (e prap.), Jaroměř,
Opatovice n. Lab., Chrast (s prap.), Lelštiska,
Skála a Věže, Krucembark, Studenec u Chotě
boře, Rychnov u. K., Velím, Skuteč, Litomyšl
(s praporem), Čáslav (s prap.), Potěhy uTapa
del,Něm. Brod (s prap.), Nasavrky, Hampolec,
Přibyslav, Libíce n. Čídl., Sopoty, Heřmanův
Městec, Miknlovice (s prap.), Přepychy, Látně
Bělohrad (s prap.) Hořice, Sobčice (s prap.),
Česká Třebová, Přelouč (s prap.), Váp.Podol
Kutná Hora (s prap.) Náchod (s prap.), Kolín,
Upice, Nový Bydžov (s praporem), Nová Paka
(s prap.), Stará Paka, Branná, Stračov, Liberec,
Ujezd a Chlamoe,Oabislavice, Loukov, Libštát,
Jilemnice (s prap.), Mříčná, Jablonec n. Jize
rou, Lomnice n. P. (s prap.), Stndeneo n Horek

(8 "22 Dol. Kalná, Okr. organisace KostelecB.0.,Žamberk, Verměřovice, Kyšperk,Čermná,
Třebechovice,Potštýn, Probluz, Čestice, Machov,
Kančice, Lukavice, Nekoř, Skrovnice, Písečná,
Bystré, Dobrooč Dolní, Seč, Jablonné n. Orl.,
Častolovice, Klášterec, Vel. Dřevíč, Česká Ska
lice, Něm. Rybná, Nové Město nad Metují,
Bohnalavice, Ceraikovice, Nymburk, Bohdaneč,
Lužec, Nechanice, Chvojno, Proseč a Vysokého

n (s prap.),Chradim(8prap ),Polná(s prap.),Hlinako (s prap.), Dolní Ujezd, Krouná, Kladno,
Hořelice, Číbuz, Opočno, Dobraška (s prap.),
Dobré, Mlikoarby, Ostřetín,Jičín, Miletín, Best
vina, Pouchov, Jelení Horní (s praporem),
Holice, Nový Hradec Králové, Ustí nad Orlicí.
Smiřice (s praporem), Rtyně, Holoblavy,
Hronov n. Met. (s praporem), Police n. M,
(s prap.) Organisace mládeže: Ronov, Citov,

ernilov, Hořice, Čáslavsko, Chrudimsko, Li
břice, Roveň. Krčín, Německobrodako, Králové
Dvůr nad Lab., Dobraška, Vejvanovice, Boz
děkov, Dvakačovice; Jednota katol. tovaryšů
Hradec Král., Terciáři (s prap.), Cyrillská Jed
nota (8 prap.), Vincenciáni. Bez standart krá
čely organisace ze Svratky, Svratoochu a j. v.
Velkolepý počet čítal okres Kostelec —Žamberk
—Rychnov, množství přišlo z Orlických hor,
Českomoravské vysočiny a z jiných stran. Mo
rava zastoupena pouze deputacemi.

Než část průvodu do kathedrály vstou
pila, již se tam tísnilo přes 1500 našich bostů,
ozdobených karafiáty. Když se valné davy ro
zestavily dílem v chrámu, dílem před kathe
drálou, měl v kostele kázaní vldp. dr. Jindra
a venku vldp. P. Stryhal S. J. Po kátaní sloužil
pontifikální měi sv. v kathedrále J. Em. kar
dinál Skrbenský a na děkanském náměstí pod
stanem ndp. biskup Hůlka.

Za zvuků hudby vracely se v poledne zá
stapy od bohoslužeb do Adalbertina 8 prapory.
Odpoledne psk pořádány současně tři slav
nostní schůze.

Slavnostní schůze nedělní.

V Adalbertinu pořádána odborová schůze
křesťanskéhodělnictva. Před polednem sešli se
zástapci obou odborových organisací dělnických,
kde projednáno a v zásadě eohráleno zřízení
českoslovanské křest. 800. odborové komise
v Rakouska; ustanoveno, aby nejdéle do 15.
října zástapcové obou organisací osnámilí zvo
lené delegáty do této komise. Nato sahájena
porada předsedů a důvěrníků vo dvoraně sa

po atelem Katnarem. Nato zvolený předseda. Bíbas promluvil několik srdečných slov a
udělil slovo zem. poslanci Šrámkovi z Brna.
Ten v řeči častým bouřlivým souhlasem pře
rušované odůvodnil velikou důležitost říšské
odborové komise českoslovanské. Dnee již jsme
armádou silnoa, nepřemožitelnou. Vítá tento
den jako jitřenku ještě lepší doby. Potřebí jen
obětavé, úailná práce další; a této práci za
zlepšení bospodářského postavení dělnictva
žehnej Bůb! Red. Žampach z Kroměříže pro
nesl pozdrav jménem křest. 800. strany mo
ravské, red. Havelka z Plzně kladl důraz na
provádění praktického křestenetví při naší
práci. Red. Hořínek přináší pozdrav« Ostravska.
Bratr Kořínek s Hradce Král. vítá myšlenku
utvoření říšské komise a nabádá, aby se dle

ogramu křest. sociálů borlivě praoovalo. SL.enšiková s Brna pronáší pozdrav sa odbo
rově organisované ženy moravské a rozebírá
postavení ženy v továrně. Po modlitbě polední
porade byla ekončena. Současně vykonána po
rada zástapců konsumů a družstev.

Odpoledne za obrovského návalu o 2 hod.
zahájena schůze dělnická. Předesda Fr. Juli
promlavil velice poučně o říšské odborové
komisí Vymýval duchovenstvo české, aby po
říkladě moravského stalo se apoštoly křest.

notí dělaického. Po vyřízení některých pysdravů promluvil posl. Jflak z Třebíče o důle
žitosti odbor. organissce křest. sociální. Praví,
Se úkol této jest odborově výchovný, národo
hospodářský, podpůrný. Akcentoje zvláště zá
sadu sociální epravedlivosti a naznačuje poměr
k jiným odb. orgapisacím dělnickým. Dovozuje
nutnost stsrobního pojišťování. (Bouřlivý po
tlesk.) Br. Hatflojš z Úpice odporuču,
odboraousmaloptizakládáníkonaná, orga
sací otřádalů, dělnických spořitelen. Nato re

veškeré přípravy pro krejčí a švadleny
v nejbohatším a nejlevnějším výběru.



daktorka Jekubcové z Vršovic, jsouc uvítána
velikým potleskem, promlouvá o sociálním po
stavení ženy v továrně. Pokládá za notné, aby
šena byla vyrvána z továroy s vrácena rodině.
Odkrývá hamižnou hru, kterou provádějí ne
přátelé v ženském bnatí oa úkor ženy. Zve

Ženy do organisací, borlí je organisaci služebných děvčat. (Veliký potlesk.) Tím dělnická

schůze skončena. ji (Dokoně).

Dopis z Prahy.
Nebespečnépoměryv městech.Nelze

již nešli s trpkostí problásiti, že v pražských
městech nastaly poměry bezpečnostní tak ša
lostné, jaké snad v nich aikdy ani nebyly. Hro
madné krádeže jsou na dejním pořádku a 0
zbrojení lupiči unikají bezbečnostním orgánům,
kteří prostě nedostačojí ochrániti veřejný ma
jetek a bezpečnost života spoluobčanů. Marny
jsou všechny dosavadní kroky obcí pražskou
podpikané, marny petice, vládě zasílané; o za
jištění bezpečnosti nikdo se nestará. Poměry
dospěly tak daleko, že chce-li pokojný občan
na den z Praby odejeti, jest nezbytně nucen
dáti svůj byt zvláště střešiti.

Tyto okolnosti měly by městskoa rada
pražskou konečně vybarcovati z povážlivého
klidu kterómaž se oddala,a popobnatí ji k činům,
a sice důraznějším dosavadních, aby se kýžená
páprava neodkládala, dokad věci nedospejí ke
katastrofám. Velmi trapně působí v pražském
obyvatelstvo, že dosud policii nepodařilo 8e
dopadnouti a zatknouti pachatele vražedných
zločinů, které po celé léto vzrašovaly obyva
telstvo, ba není již naděje, že by policie lotry
ony vůbec dopadla.

Znalci poměrů svádějí neblahé okolnosti
tyto na přílišné zabtbání pražeké policie do po
měrů politických. Snad v žádném velkém městě
středoevropském nevěnoje 8e policie v tak roz
sáhlé miře slažbě politické, jako v Praze, která
jest již až přímo ematně pověstnou v ohleda
tomto. A není také divu, neboť když všechna
energie politických činitelů obrací se ku hlí
dání němectví v Praze, nezbývá ko hlídání
bmotných zájmů obyvatelstva času ani chuti.

+
6

Strach před volbami. Před letošuími říjno
vými volbami zachvátil již nyní velký strach
ony obecní starší, kterým docházejí mandáty
v obecním zestopiteletvě pražském. Rozamí se,
že tento strach nevztahuje se k obci pražské,
která by nezvolením různých těch pásů Ma
děrů, Šeydů a Habáčků a j. snad přišla do
nebezpečenství, že by její budoucnost byla c
brožena, nýbrž tento strach naplňoje srdce
oněch pánů, kteří stali se obecními staršími,
ani nevědonce jak a proč. Že by nebylo nijakou
chybou, kdyby všichni ti, jimž mardáty měsí
cem říjnem vyprší, znova nebyli zvoleni, ro
zumí se samo seboo, a tak mnohóbo, bledě ka
zavládnovší náladě, trpký proněho los zajisté
potká, že po říjnových volbách do sboru bude
prost dosavadních starostí o pražskou obec.
DJe dosavadních zkušeností nelze nežli tvrditi,
že by vedlo jenom k ozdravění pražské eamo
správy, kdyby do sboru obecních starších do
stali se vesměs lidé noví, nekompromitovaní
ani různými afórami, ani protekčními poměry,
ba přímo i dokázunoo zištností, jakou 8e vy
zoamenal známý dr. K. Černohorský, mludo
český předák a dlouholetý přítel starosty dra.
Groše.

Opskojeme: Nepřijde-li po příštích dc
plňovacích volbách do obecního zastupitelstva
ani jediný z těch, kdož přijdou jako obecní
starší do volebního osudí, bode to jenom ku
prospěchu obce pražské.

Kde jepravá kullura, tam wZ oTotakteru. Osvětaa kulturníposlání
vrcholíprávěotomhumanismu,klerýna
demokratismuvesvémbližnímvidí sobě
dověka,ktorémusákeřníckyv lýlpadnoulne
Vespolečnosti,ve stálé hledá

Iumanismus harmonickýcelek lidstva, ýbyse

Goplšovala pájení sipomáh hspolečenskéhoa státníhooříseníasebe
určení.Pravákuliuraahumanismusnikdy86

K o nahrmejdosvéhope aethnografokéoslby, nýbrásahrnuje do svéhopojmu —odelidství.
Zprohlášeníčeskoslovanskéholékařstvapro

noúčesí jeho na masinárodnímsjesdu o Budapešti.

Obrana.
Kolik bylo v neděli účastníků ma

nifostace katolické ©jak silný bylPŮved pokrokářský. Abyvšichni účastníci naší
nedělní slavnosti posaalí, jak meomaleně do
vode „Osvěta lidu“ Ibáti vo tvář tisácům svědků
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dne 31. srpna: „Araožovaný průvod klerikální
trval 43 minuty a dle přesného (?!) soačtu bylo
v něm asi (tedy přesný součet?) 7500 osob,
což je ovšem tuze malý výsledek několikamě«
síční sgitace. Po té stránce tedy čČeskoslovanští
klerikálové hořce se klamali (ion, všichni pla
kali nad svým malým počtem, p. Hajne), když
kodili do světa zpráva, že přijde přes 20.000
věrných.“ O průvoda pokrokářském v témže
článku se tvrdí: „Pokrokový Hradec zajásal,
když průvod dobrých osm tisic hlav čítající
vstoupil do vnitřaího města."

Takové polenové lží předkládá tedy
„Osvěta lidu“ k strávení celým davům očitých
svědků, kdy sám faoatický list Hofrychtrův
„Hlasy z Posázaví“ (dne 2. září) píše: „Kleri
kální sjezd v Král. Hradci vydařil se nad oče
kávání.“ Kdo jen takové lži mohl do „Osvěty
1.“ zaslati, jestliže sami Soc. demokraté a pc
krokáři soohlasně projevovali údiv nad obrov=
ským množstvím našioců?

Slyšte, pokrokáři, dle referátu „Osv. lida“
bylo v průvodu pokrokářů víc než katolíků!
Předně dlažno konstatovati —což každý očitý
ovědek snadno dozná — že nebylo vůbec možno
naše přesně počítati. Našinci šli těsně za 86
bou to ve čtyřstupa, tam v šestistapa nebo
dvojstapu, že nebyla ani přibližná kontrola
snadná. Někde dvě, tři standardy neseny před
tisíci katolíků. všem celé davy naŠinců při
průvodě místo pochodu se dívaly nebo již pře
dem se shromáždily v kathedrále. Našinci to
tiž neměli tak přísné vojácké rozkazy jako 80c.
demokraté, kteří se snažili do svého průvoda
vtlačiti kde kobo. Nám nebylo potřebí horečné
agitace. Vědělijsme předem, že účast obrovská
bode stejně. Vždyť pouhé krajinské sjezdy naše
v Dobrošce, Náchodě, Novém Městě nad Met.,
Týništi, Čes. Skalici a jinde shromažďovaly
tři až sedm tisíc účastníků. Dle toho se dalo
předvídati, jaká bude manifestace královéhra
decká. Spíš přípravné komité ocitlo se v roz
pacích, když dovršen již před doy sjezdovými
počet 13.000 vydaných legitimací, když žádáno
ubytování a když v sobota a v neděli celé zá
stopy žádaly legitimace v místě. Při tak vel
kém návalu mnoho účastoíků stavělo se do
řady bez legitimací. Někteří pozorovatelé udá
vali počet v našem průvoda na 20.000. Byli to
snad tací, kteří málokdy tak obrovské davy
pobromade viděli. Leč my pravíme po důklad
ném očitém pozorování 8 po radě 8 jinými
svědky, kteří často veliké průvody spatřili,
še průvod čílal nejméně 14.000 účastníků; z toho
neslevíme ani jediného muže. Po poledni ú
častníci průvodu Šli na současné konané
schůze do městského Klicperova divadlu, A
dalbertina a Borromea. Ovšem byli mezi nimi
i ti, kteří se průvodu neúčastnili. Ale co říci,
když od shromaždišt se vracely celé tisíce,
ježto bylo svláště divadlo a Adalbertinum pře
plněno? V samém Borromaen konána schůze
za účastenství 6000 poslochačů. A za průběhu
schůzí těch shromáždily se tisíce našincůvza
bradě adalbertinské a jinde po hostincích, ježto
nebylo jim možno pro nával nikde ke schůzi
se dostaviti. Jestliže čítal průvod přes 14.000
lidí, tož bez nadsázky pravíme, že účastníků
v neděli vesměs — i těch, kteří odpoledními
vlaky přijeli, bylo na 24.000.

A pokrokáři? Sháněli horečoě na všech
koncích. Byli tn 800.demokraté z Praby, z Klud
na, od Šumavy. Šťastnou náhodou jest zde re
gulace, tak že mobilisace byla tentokrát zoačně
usnadněna. ©Sebnáno také hodně I7letých
mladších hochů. V průvodě Šla i část agrár
níků. Zkrátka téměř všecky protikatolické vtra
ny různých směrů elily se dohromady sade
monstrovat proti straně jediné. Ovšem z 80%,
to byli soc. demokraté. A jest známo, jak
vlekou ve svých průvodech soc. demokraté
vždy veliký počet ubobých nevolníků, kteří
jdou jenom proto, aby 8e vyhnali následkům
kroté rodé kletby. A jak ten celý průvod byl
silný? Pllně počítající lidé udávali číslice 3250,
3270 —a pooze jediný tvrdil, že všebo všudy
bylo na pokrokářako-rodém průvoda lidí 4010.
Počet dal ee snadno kontrolovati, poněvadž
čtyřstapy nebyly nijak atěsnány. I uvážlivý
pokrokář, který náhodoo počítal, masí přisvěd
čiti, še bylo v průvoda nejvýš kolem4000 lidí
— po tak hřmotném svolání všech protikato
lických stran. Směšnou drzostí však jost stia
čovati účastenství průvodu katolického na po
lovičku a „náhradou“ za to sdvojnásobit na
papíře kádr pokrokářský.

Syn Hollův hromovládeom. Nešťastní
masarykovští modláři! Do jakých temných
mrákav jasného syna Holiova zavezli! A ne
mají ani trocha soucita k Phačtontovi, který
tak nešikovně řídí vůs boha slance, aš ho spla
šené spřežení připravuje o posledoí kousek
zdravého rozmyslu. Vědyt jeho pomatené vý
křiky ještě tiskora uveřejňají, aby se škodo
libílidé zasmáli. Být srasen od vlastních —
toť věra osud velice tragický. Machar začal
hodně neobratně napodobovati ve pemaí Mom
mesna; obtěl, aby raka napřašená na facka
byla považována sa ruku rytířskoa. Potom na



č. E. 710/1 v Novém Hradci Králové. — Přání
ohledně definitivní úpravy rega
jevená společně zdejšími společenstvy živnosten
skými, obebodním gremiem a jinými příbusnými
korporacemi, postoupí 8e technické kancelářik zprá
vě. — K žádosti pp. dra. Fr. Steinfelda, JUC.
Jiřího Červeného a spol. propůjčí se městské di
vadlo Klicperovo k uspořádání veřejné schůze
dne 19. t. m. místním komiítétempro sjezd po
krokové mládeže. — Dar K 35-30, věnovaný pp.
úředníky c. k. krajského soudu v Hradci Králové
ve prospěch měst. ústavu pro výrobu dětského
mléka na místě opatření věnce na rakov zemř. p.
V. Hubky, c. k. řiditele výpomocných úřadů v. v.,
poukáže se ku příjmu a dárcům vzdá se dík. —
Panu H. Rybovi, obchodníku, povolí se vyvěšení
rmy na domě čp. 272 ve Špitálské ulici. — Béře
se na vědomí sdělení expositury c. k. řiditeletví
pro stavbu vodních cest v Praze, že dnem 14. t
m. počínaje provedeno bude technické informativ
ní řízení o změně projektu úpravy a kanalisace
Labe v trati od Jaroměře ku Hradci Králové. —
Udělí se povolení ku stavbě dvoupatrového domu
pp. manž. Fr a Vil. Plesnivým na parc. č. 348
na Eliščině nábřeží a p.. Marii Scbmidtové na
parc. č. 3c v bloku V. ve třídě Jiříkově, ku stav
bě villy na parc. č. 6. v bloku X. p. Václ. Píšovi,
řiditeli Zál. Úvěrního Ústavu.

Jeho Exe. mdp. biskup dr. Josef Dou
brava odjel včera do Chrasti.

Duchovní evičení pořádánaprokněžstvo
od 1. do 3. t. m. v semináři královéhradeckém za
účastenství Jeho Exc. ndp. biskupa dra. Josefa
Doubravy a za řízení vldp. P. Josefa Stryhala S. J.
Cvičení těch účastnilo se 183 kněží.

| V kathedrálním chrámu Páně sv.
Dacka provedeny byly skladby v minulém čísle
„Obnovy“ oznámené a bylo znáti, že byly pilně
cvičeny. Pouze chorál nesl na sobě známky spě
chu a nedokonalosti, což přítomné zna)ce disgu
stovalo. Zato v úterý měli jsme pěvecký požitek
prvého řádu, neboť naše jaře činná Cyrillská
Jednota překvapila nás originelní novinkou. Ko
čušníčkovou „Misa glagoljskaja“ v jazyku staro
slovanském. Zvaky staroslovančiny, jejíž líbeznost
kdys v Římě zvítězila, zahlabolily, — poprvé
snad — klenbami velebné naší kathedrály. Sledo
vali jsme dlouhé měsíce mravenčí píli vdp. dra
Šetiny, jenž v úmorných zkouškách takt 2a taktem
přeobtížné této skladby cvičíl zi poměrů obsvlášť
nepříznivých, a měli jeme radost z toho, že píle
dirigenta i sboru tak čestným úspěchem byla ko
runována. Bylo by si přáti, aby Jednota Častěji
podobnou produkcí se oplatnilu.

Večirky v Adalbertimm ve dnech 28.
až do 30 srpna byly neobyčejně zdařilé a ani
mované. O zábavu starali se naši bujaří tambu
raši, které neunavný jejich dirigent dp. Sahula při
vedl k pozorabodné dokonalosti. Poprvé též slyšeli
jsme sbor tamburaáek, jichž produkce těšily se vše
obecným sympatiím. V neděli oživila zábavu Cy
rillská Jednota uěkolika čísly pěveckými, z oichž
blavnč líbil se mužský sbor „Svatý Václavel“ a
rozmarný hudební žert vdp. dra. Setiny „Vzpoura
v dívčím ústavu.“

Na katolický sjezd darovali:J. Excell.
nejdp. koflže arcibiskup Olomoucký dr. Bauer
200 K, J. M. nejdůst. pán F. Marát, generál a
velmistr křižovníků v Praze 100 K, J. M. nejdp.
opat benediktinský v Emauzích v Praze P. Alban
„Scbachleiter 5 K; po 10 K: Msgre Dr. František
Kordáč, univ. prof. v Praze, p. Jos. Svoboda, řed.
a patr. komisař ve Stěžerách, vldp. Jan Čapek,
farát v Strenicích 6 K; po 3 K: vidp farář Sou
kup v Druzdové, Jaroslav Paulas, kaplan v Pel
hřimově; vldp. Rev. Bleba, duchovní správce
české osady v St.Lu.s v Sov. Americe (rodák ze
Žumberku) K 2'90.

Vyhláška. Z nadace J. V, císařovnya krá
lovoy Alžběty pro vzdělání sirotka po chudém
živnostníku královéhradeckém, založené městekou
obcí královébradeckou, udělí se požitky za dobu
od 10. září 1908 do 10. září 1909 v obnosu 137 K
88 b. Žádosti opatřené doklady: a) o domovské
příslušnosti královéhradecké, b) o nemajetnosti, c)
o tom, že žadatel jest sirotek po živnostníku krá
lovéhradeckém, bez své viny schudlém, podány

-buďtež u podepsaného úřadu purkmistrovakého
v hodinách úředních do 6. září t r. do 12. hod.

-polední.
Schůze poštovních zřízenců konáse

"dne 5 t. m. o půl 3. hodiné odpol. na Pražském
Předměstí (hote: Zákoucký).

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.
Stav vkladů 1. srpna t. r. celkem 28595.466'20.

Záložna v Hradci Kralové Výkazza
"měsíc srpen 1909. Vloženo K 112.767*80, vy
bráno K 82.959-34, zůstatek K t676.41659. —
"Záraka: Závodní podíly K 7178173, fond re
servní K 109.328-45, fond pensijoí K 28 96806,

"fond pro kursové rozdíly K 14.41428, vlastní
reality K 168.726:60, cenné papíry a přebytky

"K 812.074'16, půjčky směnečné £ 389-.00.64,
půjčky
2,128 09681.

Spořitelna IKralohradocká. V měsíci
srpau 1909 bylo vložeso K 144.92496, áno
K 129.943-79.Stav vklsdů koncem srpen korna

13,314.618-45. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 44.250—, splaceno 19 5894-25. Na bypotékách
koncem srpna K 10,077.80214. Zásoba ceaných
papírů K 2,774.600—. Uložené přebytky korun
1,128.821-13.

Za svobodu svědomí. Jakji chtějíší
řiti lidé, kteří šli v neděli „hájit svobodn“, to
patrno z čerstvé události. Jeden upřímný katolík,
který sociálním demokratům ničím neublížil, byl
pronásledován a štván na stavbě tsk bezobledně
a bezcitně pro svá přesvědčení, aš musil práci
opustiti. Ubožák jest otcem rodiny a „strana há
jící zájmy dělnictva“ by toho dělníka nejraději
vyhladověla. Sotva ponětí má mnohý člověk, co
v „sklerikalisovaném“ Rakonsku musí katolický
dělník vytrpět od rudých necitů.

Nález a výměna. Kdo dne 29. srpna
zapomněl ruční tašku na stole v zahradě Adalber
tina, nechť se o ni přiblásí u p. Antonína Ve
selského v Žižkově, Chelčického ulice č. 466. —
V restaurační místnoeti IT. třídy na nádraží byl
vyměněn dne 30. srpna svrchník. Zanechán tam
svrchník pracovaný u p. Fr. Dvořáčka v Chrasti.
Budiž vyměněný svrchník zaslán na farní úřad
v Běstvině. Odtud bude vyměněný vrácen.
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žSkolní knih
do všech škol v Čechách

v nejhojnější zásobě

B. E. Tolman,
východočeské knihkupectví

v Hradoi EKrálové.
(Založeno r. 1862).

Správná Knihy též Seznamy
vydání. antikvární zdarma.
Vše se vyřizuje obratem. Telefon č. 17.

Farisejství „Osvěty lldm.“ Pokrokový
tento list pohoršoval se nad praporem, který vlál o
sjesdě na domě, v němě je nevěstinec, a poznamenal
jíslivě, že správcem domu tohoto je p. Dr. Reyl. Po
známka pokrokového listu náleží do sbírky nesčetných
dokladů o podlosti pokrokálů, kterým je dobrou proti
odpůrcům každá zbraň, byť se o ni sami poranili. P,
Dr. Reyl ujel se nedávno z útrpnosti poručenství ne
zletilých dědiců zmíněného domu, ale výslovně u po
ručenského sondu položil si podmínku, še mu bude
volno provésti očista v hostineké živnosti, což se mu
také po usilovné enaze podařilo získáním vbodného
nájemce. Něco podobného by pokrokový tábor ovšem
nedokázal, neboť ještě nedávno protestovala „Osvěta
lida“ proti tomu, aby se nověstince z města vykazo
valy, a peobradila +e proti tomu, fe hlavní pořadatel
protiklerikální menifostace Dr. Klampar po dlouhi
Jéta bóřeza zdravotní prohlídky nevěstek veliké příjmy.
Pokrytoi, vyvrzte trámy z oka svého!

Lidový spolek křesťansko-sociální
pro Jaroměř a okolí súčastnílse v neděli
sjezdu katolíků ze vedení dp. St. Rykrta, kaplana
ve Strakonicích. Spolkoví účastníci vyjeli z Jaro
měře ráno po páté hodině a do Hradce Králové
přijeli před 6 hod. ranní, kdež byli pořadateli
sjezdu srdečně uvítáni. O 7. hod. ranní sloušil
dp. Rykrt v kapli av. Josefu pro nás mši svatou,
při které jeme si všichni zapěli píseň „Tisíckrát
pozdravujeme Tebe“. Po mši avaté účastnili jsme
se průvodu, který došel ke kathedrále, kdež sloužil
pontifikální mši J. E kardinál arcibiskkopPražský;
venku před kathedrálou bylo slavnostní kázaní,
kterého jsme se většinou sdčastnili a s velikou
pozorností vyslechii; jiní našinci byli přítomni
pootifikální mši v kathedrále. Na to jame šli
k obědu, po kterém jsme se rozdělili; mnozí šli
do Borromaea na schůzi organisace mládeže, jiní
do Adalbertina na schůzi dělnickou a konečně ně
kteří šli do Klicperova divadla. Všichni účastníci
strávili tento den v povznešené náladě, takže každý
dlouho bude vzpomíoati na tento tak mile ztrá
vený den. Kéž tento sjezd jest nám vzprubou a
posilou pro další naše práce sp.lkové| ZdařBůh!

Jízda mnasjezd od České Skalice a
pokrokáři. Den29. srpna zajisté utkví každému
účastníku sjezdu navždy v hluboké paměti. Nelze
popsati nadšený ruch, jaký panoval ráno před od
jezdem na všech stanicích. B4mi jeme byli obro
mení množstvím stejně smýšlejících. Nával ze Sva

vlak mobl ve Skalici přijmouti pouze 30 norýc

meriánské písně jízda nám rychle ubíbala. Ve
Smiřicích jeme byli nadšeni mohutoým účasten
stvím temějšíbo katolického spolku. So vztýčeným
praporem a s hudbou včele dostavili 00 bratři na
nádraží. Mnoho s mich ve vlaku bylo naceno otáti.

Na nádraší královéhradeckém již byly spousty při
jedších účastníků od Jablonného, Lomnice, Praby
a Pardubic. Seřadili jsme se do čtyř-o šestistupu
a kráčeli jsme při hudbě k Adalbertinu. Při prů
voda bystře jsem pozoroval některé pánypokro
káře s České Skalice. Ti si z nás natropili u
ličnických posměšků až dost. Domýšlel jsem se,
že aspoň v cizině dají poklop na tu svou moderní
„vzdělanost“ a chovati se budou slušně. Což
neštvou dosti v našem městě? Ale panstvo dělalo
laciné vtípy na český katolický lid i v Hradci
Král. Vy že tedy jdete sa „svobodu svědomí“?
Vždyt přecedle dogmatu volnomyšlenkářské církve
svědomí vlastně neexistuje; víte o tom, pp. Baf
šíku a Skalický? Snad ti pokrokáti šli teprv to
svědomí hledat. Nejvíce jsem se podívil, že svo
bodu svědomí šel hledat mezi odběratete násil
nických, surových listů p. Bóhm. Mezi těmi chcete
bledati sonhlaa se svobodou? A přece jste jim
dělal v průvodu štafáž. Skutečně zvláštní, těžko
vysvětlitelné. Jako byste nevěděl, jak nedávno
vtloukali svobodu do katolických lebek soc. de
mobraté bolemi v Písku, Král. Dvoře a jindu. Ne
víte nic o tom, jak listy těch „osvoboditelů svě
domí“ velebili barcelonské vaodalské vrahy? —
Jeden dobrý pozorovatel.

V Sezemicich zemřelv sobotu zasloužilý
měšťan p. Leopold Opletal, otec dp. faráře v H.
Štěpánicích. Jaké přízni se těšil, nasvědčovalo
účastenství při pohřbu, který se odbýval v úterý
odpoledne. Kondukt vedl místní dp. farář za a6sis-.
tence vlp. kaplana a velmi dojemně nad otevře
ným hrobem rozloučil se s otcem svým syn —
kněz. Čest budiž památce zesnulého!

Náchodsko českým menšinám. Na
podnět akad. spolku „Bor“ koná se v Náchodě 5.
září manifestační slavnost věnovaná českým men
Šinám. Utisk českých menšin vede k vzácné svor
nosti a spolupráci všech politických stran, všeho
obyvatelstva Českého Náchodska v čele se zástup
ci obecních samospráv. V předvečer alavnosti Be
braje ochotnický spolek v Náchodě Šabrtovo
„Drama čtyř chudých stěn.“ Drohý den v neděli
dopoledne koná se na velkém náměstí manifestační
tábor lidu, na kterém promluví o významu a
utrpení českých menšin místopředseda J. S. pan
Havlena, za spolek Komenský ve Vídni p. učitel
Exner; pozván též prof. Metelka. Odpoledne koná
Be manifestační slavnost v Sokolovně, která bude
zahájena slavoostním průvodem. Součinnost všech
stran a všeho obyvatelstva je zárukou zdaru slav
vosti, jejíž heslem jest: Vše pro české dítě|

Agrárnické křesťanství na Kutnme
hersku. Kdo posloucbal reformační řeči agrár
ních agitátorů v našem okrese, mohl býti sveden
k domněnce, že agrární štáb obrodí celý venkov,
že ze svých lidí nadělá rázem nejvzornější kře
sťany. Vždyť to „pravé křesťanství“ pánové měli
v ústech stále, jako by nic nevěděli o Práškových,
Zázvorkových a Cbaloupkových dietách i subven
cích. Ti menší sgrárníci přišli hodně zkrátka,
sbrábnou-li hodně ti bobalí, nedostane se nic —
ale docela nic na ty menší. Proto se hledají ce
stičky, aby se dalo zobnouti aspoň menší zrnko.
Máme tu u Kutné Hory agrárního evangslika,
který byl povýšen svými spolureformátory na 1.
radotho v obci. Jistě se tedy těšil veliké důvěře
agrárníků. Najednou však začalo šeptání a hned
potom otevfený pokřik. Dobráček spravoval jmění
po zemřelém švagrovi. A uměl v tom chodit ze
začátku dost šikovně. Myslil si, že mrtvý už nic
nepotřebuje. A tak na př. pan první radní prodal
Bvoji starou řezačku a přisvojil si z pozůstalosti
jeho novou. Tof se rozumí, že stržené peníze do
staly takový titul, jako by byly za řezačku novon.
S prodejem bramborů a býka taky provedl evan
gelický agrárník veliký počtářský kumst. Zkrátka
počínal si tak nezištně, až páni od soudu přišli
k tomu nábledu, že by si měl tea agrárník po
velikých svých starostech odpočinout; sdělili mu
přátelsky, že je stát ochoten poskytnouti mu ua
© neděl bezplatué zaopatření v komůrce, kde může
užiti hodně klidu. Leč vyznavač Práškův zavrtěl
smutně hlavou, prohlásiv, že se mu (a nabídka
pranic nelíbí. Podal odvolání a nabízí teď vyrov
nání, jen aby 8e o tu novou řezečku kapitálně ne
pořesal. — A jiný exemplář. Jedea agrárník jest
úředně vyzván, aby se přiznal k čtveronásobnému
pozapomenutému otcovství. Na takové zcela ve
dlejší a privátní věci ovšem ugráraí reformátor
při svém politickém zápalu lehce zapomene. Jmen
zatím nenvádíme, protože nechcemo nevinnému
pokrevenstvu ještě přidávati k té ostadě, jakou
jim natropili horliví agitátoři strany Práškovy.
Nebude-li se však forma našeho sdělení agrární
kům lUibiti,povíme toho „lepším křesťanům“ více.

Agrárnici jsem lepší katolíci. Tak
úzkostlivé dbají o svěcení neděle, že zapovidají
katolíkům na ten den i pořádání schůsí. Ovšem
výjimka se připouští, jestliže v zasvěcený dea
sgrároí kněz na volební ochůzi alarmuje proti ka
tolické straně. A taky ještě jiné výjimky. Na př.
Chalonpkův výbor bosp. průmyal. spolku v Kostelci
m. O. ohlásil cedulemi, že v meděli dne 19. září

pořádá český odbor rady semádělské pro královatvíké přehlídku a odměňování plemenného skota

plakátdokládá: oroveň při přehlídce podepscný spolek br
na čistobrovný skot simenský, dechovaný členy



psal o katol. modernistech: „Tito lidé musí
býti postaveni mimo všechny zákony jako
škodná zvěř.“ Toble prozrazení „svobodomyal
ných“ plánů masarykovského dvořanstva bylo
trochu silným pepřem pro vlky zbavené „ho
manitního“ rvacha beránčího. Proto zakoktal
„Čas“ na omlovu, že prý není divo, že Machar
„Se neovládl.“ Mbm! Ale teď už eplašené ko
moně Macharovy žádná soucitná ruka nezadr
žuje — naopak jeho silácké výbuchy ještě ma
sarykovci 8 líčeným obdivem otiskují. Soad se
přec chtějí pánové pomstiti za prohlášení Ma
charovo, že strana Masarykova propadla ha
nebně ve zkoušce z pokrokovosti, hamanity i
z českosti.

Doe 29. srpna konán v Hradci pokro
kářsko-radý průvod, v jehož čele nesli dva
dělníci na žerdích opevněné heslo: „Za svo
bodu svědomí |"

Ale přes to „Osvěta lidn“ oveřejnila již
před průvodem 28. erpna tento dopis Macha
rův, zaslaný předsedovi pořadateletva dra Ot.
Klumparovi:

„Vážený příteli, prosím Vás, vyřiďte pro
tiklerikální manifestaci můj upřímný pozdrav.
Jest na čase, abychom si uvědomili, že lidé,
třeba smaší krve pošlí, ale mající svého nejvyš
šího pána, své cíie a svá přání v Římě — že
lidé, žijící v tradicích a snahách úplně proti
lehlých, jak smyslu naší historie, tak smyslu
života dnů našich — že ti lidé musí býti od
stranění s našeho národního těla. (Po provedené
amputaci by 88 ovšem rány vlasti hojily vrou
bováním semitských uček;; že ano, synu Heliůvl)
Stala se chyba: bylo jim, císíncům, dáno aktivní
1 pasivní právo volební, byli připuštěni rozho
dovati o věcech, jimž nemohou rozumět 4 do
nichž jim — dle litery i ducha jejich povolání
— nesmí nic být. Tachyba musí býl napravena.
Ve jménu svobody a svobodomyslnosti musí býti
tito cisímci, tvořící stát ve slálé, vrácení tomu, coš
stále velmi hlasité vysnávají: pámubohu a kostelu.
Ale 1 tam musí býti střežení. (A masarykoveká
partaj nechce býti národem v národě?l) Ke
každému kásání musí býti komandován seměpan
ský komisař, poněvadž je to schůze lidu — a
v posledních dobách, právě od chvíle, kdy vše
obecnéhlasovacíprávovstoupilov našemstátě
v živct, politická schůze lida — orgán státat
pak nechť bdí nad tím, aby kazatelny byly
vráceny svému původnímu účelo a nebylo jich
zneužíváno k rozdmychování protikřesťaoských
vášní, (Ale, synu jasný, kdo rozněcoje proti
křesťanské vášně víc než ten, který tak vytr
vale proti křesťanství Štve?) u v národním c
hledě k podněcování k seberražedným politic
kým činům. Kajme se, dle slov Žižkových, tam,
kde jsme zbřešili svou bezstarostností, svou
důvěřivostí, svou nepolitičností: nemůžeme býti
dětmi Hasitů a dětmi Jiřího Plachého zároveň.
Je nám třeba velké národní očisty a k té pra
caj, kde, kdo, a jak můžeš. V září va shleda
d.nou Váš Machar.“

Tohle tedy otiskli bojovníci „za svobodu
svědom“ v „Osvětě lida“, kde bned 31 srpnu
uveřejněn tento projev Macharova kollegy dr.
Drtiny: „Za svobodu svědomí a přesvědčení, za
koltarní pokrok a občanskourovnost podnikneme
soustavnou asilovnou práci na osvětové a mravní
povznesení lidu.“ — Pěknou svobodu svědomí
pod patronátem a stálým řízením úřadů chce
uchystati Machar! — Nu—jak praveno: přá
telé nemají k Macharovi soncitn. Necbají ho
hnáti ořícené a splašené koroné dál. Hromo
vládce Machar střílí z hmoždířů, které se po
každé ráně trhají a ubožáka raní. Necitelní
přátelé však s herecky líčeným obdivem mu
tleskají.

Agrární řepaři stávají se upřím
méjšími. Již totiž není vyhnotí. Omloavalo se
a vykrocovalo 8e, pckad jen trochu bylo
možno zalepiti malořepařům oči. ©Všechno
marné! Veliké lány agrárních zemanů, na
nichž vzrostiy řepní listy, nedaly se přikrýti
plachtou. Přední agrární pohlavár Prášek, který
tolik řepy nasázel, nadrobil do agrárnické
polévky svojí omluvou tak hořkou cikorku, že
8e i nejmazanější předáci chytili sa hlov- Teď
— teď, kdy zráda agrárních vekořepařů nedá
se omlaviti ničím, konečně samy „Hlasy Ven
kova“ přinášejí dne 27. srpna řádky, které
otiskujeme s přidáním vlastních azávorkova
ných poznámek:

„Av dopadne náš boj e cukrovary pro
letošek jakkoliv, ať skončí třebas neúspěchem
(Ale dobráci, vídyť jste se dřív tolik vyoblou
bali vítězstvím! Nebylo to vaše hrdé proroctví
demagogií, matením lidu?), my znovu 8 chotí,
8 přesvědčením a zápalem(??) půjdeme do
boje pro nastávající rok a neustaneme, dokod
nebodeme moci říci: „Cakrorary naši organi
saci uznaly!“ (Tak ani tolik jste nedokázali ?)

Začínáme již does, (To je však hodně
pozdě) abychom své druhy uposornili, by sobé
osevní postap opravili tak, aby v pádu po
třeby obešli se bex pěstování řepy. Upozorňu

jeme připelaky každého, kdo s námi v loni
s r olivpříčiny nešel, aby nezavasoval00aljsk, ani zálohcu penčění, sni kaly neb řízky.

Soad bude příští náš spor veden ještě
houževnatěji, leč my přes všechno nechceme
se báti práce, která nás očekává.

Jedno však jeme předem bes obalu.
Musí býti pořádek v naších řadách vlastních, musí
smiseti ten demoralisující sjev, aby někteří našt
předáci strany, dokonce někteří naši poslanci, vo
lení na program agrární, nestálí v naších řadách.
(Ale vždyť přece „Hlasy Venkova“ eamy omlou
valy velkořepaře Udržala!) V loni se některé
takové případy vyskytly. My víme, že to aa
tmnoze ani jinak nešlo. Známe majitele akcií,
kteří dle stanov byli povinni řepu dodati,
známe takové závazky z minalých let, které
přes všecku dobroo vůli (??) dodrřeti 8e tousely.
(Proč však agrároftisk byl tak bezcharakterní,
proč tak bazardoě si zahrával s existencí malo
řepařů, že je na to v čas neupozornil? Přece
by bývali řepaři věděli dřív orčitěji, jak boj
dopadne.) Leč dnes výmluvy žádné více De
stává, za rok mohl každý s cukrovarem se
vyrovpati a akcionáři mohou v čas oznámiti
závodům, že pro kampaň 1910 dodají řepu
jedině prostřednictvím svých organisací. (To
však se mohlo provésti také dříve.)

My přímo vzuášíme na naši zemskou or
ganisaci řepařskou povinnost, aby svým vlivem
a váhou zjednala v této příčině pořádek a
jasno. (Tedy krajinský agrární list musí napo
mínati a povzbuzovati ty, kteří mají v přední
řadě poskytovati poučení, povzbazení a pod
poru.)

Jak máme přijíti mezi lid a znovu jej
nabádati k odpora, když se všech stran vy
týká se nám zrádcovatví našich předáků.

Nedopastíme, aby lecjaký plátek mohl
házeti pomluvou(?) na maže, na které jsme
zvyklí bleděti jako na své vůdce.

V tomto případě naše organisace hradecká
vykoná svoji povinnost a bezohledně pracovati
bude k tomu, aby každý, kdo chce býti dů
stojníkem selského lidu, měl čisté ruce.

Tímto článkem zahajujeme tedy řepařský
boj pro kampaň 1910 a končímevýzvou: (Teď
žádáte na rychlo od řepařů konání povinnosti?
Vy, kteří jste tak málo dbali o to, aby konali
povinnost satí pohlaváři?)

Lide rolnický, konej svoji povipnost! Vy,
kteří osudem vyvoleni jste k tomu, aby stali
jste se předbojovníky za práva zemědělce, i vy,
kteří účastníte se hospodářského zápasu jako
řadoví bojovníci.“

Ku konci těch řádků jest poznámka, že
obsah toho článku jest výrazem jednání ře
pařské organisace, konané dne 21. srpna. —
Již při zbéžném pohledu patrna veliká stísně
nost, zoufalé volání. Kdyš však katolický Ússk
svědomitě s útrpnosti ke klamaným řepařům uve
řejmil slušnou formou sjištěná fakla o neupřím
nosti ze nanských hrabivců, agrární tisk nadával
a nestydatě nasýval katolické listy orgány skarte
lovaných cukrovarů Zato však agrární listy bez
uzardění hájily veřejně — agrArní Členy zkar
telovaných cukrovarů. Ta nynější upřímnost už
pomůže agrárníkům málo, protože každý vidí,
jak jest vynucena naodbytnými okolnostmi.

Sklad veškerých

školních knih
pro všechny ústavy

Boh. Melichar
v Hradoi E rálové.

Koihkupectví. Zal. r. 1808. Antikvariát.

Vydání Stálá zásoba Seznamy
pouze knih nových zasílají se

předepeanáj i antikvárních, | zdarma.,

Objednávky vyřizujíse týž den, kdy dojdou;
při zaplacení předem posýlá se franko.

V
Politický přehled.

Konečně snad- bar. Biooerth uznává, že
jest jeho povinností, aby osobně pustil se do
vyjednávání, a proto zve na česko-německé
konference cd 6.—9. září vůdce politických
stran v království Českém, aby zajistil dělnost
suěmu českéhoa tími značně přispěl k dělovati
říčské rady. Ale zejména německý požadavek,
aby liberální velkostatek, který ve eněmu krá
lovatví Českého postopúje s Němci,dostal na
účet velkostatku konservativního —členství
v zemském výbora, musí náraziti ou Odp:r.

Liberální velkostatek čítá jen 21 členů, kon
servativní 49 členů, a proto nelze mysliti, že
by se konser. velkostatek vzdal jednoho svého
zástapce v zem. výboru na prospěch liberál.
velkostatko. Ostatně nyuější zastoupení Němců
v zem. výbora jest úplně spravedlivé dle jejich
počtu. Vždyť z 224 členů českého sněmu jest
6 virilistů (2 Němci a 4 Češi), 49 konservat.
velkostatkářů, 21 liber. velkostatkářů, 98 lidc
vých českých poslanců a 68 něm. poslanců,
tedy celkem 91 Němců a 151 Čechů. Němci
mají 2 přísedící, Češi 4 a konserv. velkostatek
2 přísedící zem. výboru.

Císař meškal minulý týden dva day v Ty
rolích, kde slavena 100letá památka bojů, jež
vedli Tyrolané pod vedením Hofrovým proti
vnocené jim vládě bavorské a protí vojskům
francouzským. Středem slavnosti byla hora Isel
u Inšprako. Ve etřeleckém průvodu defilovalo
kolem císaře přes 30.000 osob. Slavnost byla
projevem věrnosti Tyrolanů k císaři. Z Tyrolska
vlastního zavítal do vorariberského města Bre
gencu, odkud se projel po jezeře Bodamském,
navštívil blízké Bavorsko a zase se vrátil do
Vídně.

31. srpna konala se ve Vídni porada dr.
Glabiňského s posl. Udržalem a dr. Sasterší
čem, přítomni byli také členové polského kola,
Stapiňski a ryt. Czajkovski. Učastníci po skon
čení porady oznámili, že nebudou v ní pokra
čovati, usnesení nebylo učiněno žádné a proto
také nenastala žádná změna v situaci, ba po
měry jsou přiostřeny zejména oeslýchaným
jednáním proti českým školám.

Protičeské štvanice a násilnosti v Dol.
Rakousích neaostávají. Něm. list Ostdeut. Rand
schau oveřejňuje na prvém místě návod, jakým
způsobem mají býti Češi ve Vídni potíráni.
A tento boykot nechává ministerský předseda
Bienerth bez závady hlásati. Demonstrace proti
Čechům a srážky demonstrantů s policií jsou
nyvÍ na denním pořádku. Poslanci čeští zakro
čají na patřičných místech, ale všecxo marno.
Bolestně dotklo se každého českého člověka
zavření české soukromé školy v doluorakouské
české vesnici Poštorné a to za přítomnosti 40
četníků. A ke všemu ještě konsistoř vídeňská
zakázala poštorenskému kaplanovi vyučovat ná
boženství na české škole. Proti tomuto zákazu
bylo ihned telegraficky protestováno do Ríma.
1. září zabájen v Poštorné nový školní rok a
děti místo ze školy z hostince odebraly se na
služby Boží, které se konaly česky, důkaz to,
že v Poštorné vlastně ani Němců není. Posl.
Šilioger vystoupil rázně na obrana této české
školy a také místopředseda polské strany li
dové posl. Stapiňski informuje se o poměrech
v Poštorné osobně na místě samém. — Mib.
předseda baron Bienerth prohlásil poslancům
Šilingrovi a Tomáškovi, že jest ochoten vyho
věti českým požadavkům ve věci poštorenské,
aby totiž ministerstvo přiznalo odkládací moc
stížnosti podané na správní soadnídvůr, až do
doby, kdy bade vyneseno rozhodontí tohoto
soudu: aby rodiče čes. dětí v Poštorné nebyli
stíháni až do vynesení správního soudu, že se
tam provádí stávka dětí; aby vyslána byla
nová ministerská komise oa zjištění nedostatků
budovy čes. školy v Poštorné. Jak viděti, mi
nisterstvo samo pociťoje, že v záležitosti po
štorenské jkoly jedaalo nesprávně. A tak
může celá záleřitost poštorenská vzíti právě
opačný obrat, než jaký si přáli Němci.

borový velitel v Bosně generál pěchoty
Varešanin byl jmenaván vojenským iospektorem
a zůstává v čelo země nadále, a zůstal mu při
dělen i plakovník Lipovčak. Oba jsou Chor
vaty, což Maďary nemálo zlobí; k tomu i ci
vilní adlatas bar. Beoko má býti nahrazen —
chorvatským úředníkem. Maďaři proto ve zlobě
své rozblašují, že se jedná v Rakoasko-Uberska
o trialismus, v němž by úlobu svoa počaly
hráti spojené jižní naše slovanské země.

Po šťastném odvrácení války řecko-tu
recké zaboořila v Řecku proti dynastii nespo
kojenost v armádě a už se také rozhlašovalo,
že se krá) Jiří vzdá trůau. Z jiné strany tvrdí
se však, že důvodem nespokojenosti ddstofotků
jest zasahování mocností do případu kretského.
Vzniklá odtad krise mioisteraxá odklizena jest
utvořením novébo ministerstva. Všem důstoj
níkům, kteří měli účast na hnutí tom, bade
udělena amnestie, vrátísli se do kasáren.

Zprávy místní a z kraje.
o Sehůze městské rady dce 1.září.Vzato

bylo na vědomí, že stížnosti p. Josefa Novotného,
stavitele a soudr., podanéproti usnesení obecního
sastupitelstva městu Hradce Králové, dle něhož
provádění pozemních staveb elektrárny a vodárny
státi se mělo v režii obce jejími techoickými orgány,
místa c. k. okresním hejtmanstvím nobylo.
— Poukáže se ku příjmu částka K48867, jiš
složili zástapcové expositary, c. k. řiditelstri Bfo
stavbu vodníchcestv Prase jakošto odškodné.ce

parony. vykonpené k regulaci Labe a sice čle.kat. 378 ve Vysoké, č. kat. 530 v Břes*radě a



spoláu“. Tedy v neděli doby čí trh! Jestliže by
hospodář mevěnovalnyní nejpilnější pozornost chovu
jatečného dobytka, brzy by přišel o všecko. Leč
— dovolte, sgrární pánové; jest ontno prodávati
dobytek v neděi? Či jeat náš venkov i při vaší
veliké „uvědomovací práci“ tak lhossejný, že by
Jidé /avláště nyní po žních) ve všední den kapo
vat nepřišli? Tedy podle vás předuáka pořádaná
me obranu víry proti těm různým fsnatikům —
jest znesvácováním neděle. Za to však jit místo do
kostela na dobytčí trh — to už je znamením
„lepšího katolietví.“.

Bojanov m Chradimé. V památnýden
V. sjezdu katolíků českoslovanských v Hradci Král.
v neděli odpol. byl posvěcen slavným způsobem
nový krásný kamenný kříž, který při silnici po
etavila nákladem asi 300 K obec místní. Při pří
ležitosti té vbodně promluvil světitel dp. Václav
Šafránek ku přítomným o tom, proč katolíci kříže
staví a uctívají; povzbudil je ku semknutí se
kolem praporu sv. křífe, na nějí nepřátelé naši
ev. víry nyní tolik útočí. Kéž dobrotivý Bůh po
žehnáním svým odmění Blechetoý tento skutek
osadníků bojanovských|

Plaňany. (Janu Grůgrovi, účetnímu pojí
šťovny). V poslední své odpovědi odhalil jate celé
Mechetné nitro své. Ani jediného tvrzení mébo
jste nevyvrátil a na mé důvody odpověděl — na
dávkami. Předvidal jsem to. Jest to obyčejná ta
ktika lidí, kterým došly důkazy a kteří byli při
vedeni do úských. Není nic snadnějšího než ně
kome vynadati. Obtižnější však jest slušně pole
misovati a důkazy uváděti. Neměl jsem v úmysla
vám jiš vůbec odpovídati, poněvadž posledním
„šaslánem“ jste se sám u všech slušných a soud
ných lidí odsoudil. K vůli veřejnosti však ještě
uvádím: Nemrzí moe kněžství. Do své smrti badn

kládati za nejvyšší vyznamenání, že jsem Be
čzem stal — i když poměry bmotné nejsou ú

měrné se vznešenou touto důstojnosti. Nestal jsem
se knězem pouze pro chléb. Splláte mi a vybízíte,
abych žaloval. Nepovašuji za natné k obhájení své
cti žalovat; pro nadávka. Není nečestné nadávku
odpastití. To svědčí spíše o mravní sebekázní.
Hanbou však jest nadávati Že nadávka ničeho
nedokazoje, dříve jsem pověděl. Já věak proti
vám jsem uváděl, že sa vaší revise defraudace
v aáložné se dály. Jest tedy na vás, byste vy
mne před soud pobnal. Tam pak jsem ochoten u
vésti pro své tvrzení ještě i jiné důkasy pravdy,
než které jsem vám veřejně pověděl. Žalajte tedy
Vy mne. Soud pak nechť rozhodne, kdo z oáu jest
„drsým lhářem a nectným na cti utrhačem“. Ne
napadá mi s omtatními vašimi nadávkemi polemi
Bovati. Prostě s nich Bestavím klasobraní : „Skoták,
slodějský advokát, kluci, klacek v race a jed
v ústech, neslintejte, rostou vám kopyte, patříte
na smetiště. drzý lhář, nectný na cti ntrhač“; a
dodávám: Ejhle, tak píše národně-sociálaí vzdě

a a úředník! Tím s vámi veškerou polemikukončím.

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostatileovknihkupectvíp.FrantiškaHovorky
vŽitnáulicía vprodejinovinp. M.Vlékama

Příkopech.

Katolické sjezdy. Vedle sjezdu čes.
katolíků v Hradci Králové konal se téměř non
časně v Szegedině sjezd katolíků maďarských, ve
Vratislevi sjezd katolíků německých, na němě
schváien byl jednohlasně návrh, aby se Polákům
v Prusko udilelo vyučování nábošenství v jazyku
mesteřském. Z toho chování pravých Němců mobli
by si vsíti příklad Němci v Rakouska vůbec, a
ve Vídni a Dol. Rakousích zvlášť. — Všeobecný
ojezd katolíků ve Vídni odteknut.

Te jest slevol Říšský poslanecKadičák
zaslal p dnictvu vševbec. katol. sjezdu rakou
ského do Vídně tento projev: Zasíleje spět legi
timace s vstenenko, oanamuji, še se nemoho sjezdu
ve Vídni sůčastan. V dchě, kdy pro české slovo
lidé životem nejsou jisti ve Vídaí < + Rakousích,
kdy českým katolíkům odpírá se slovo Boží v ma
teřakém jazyku, české školy 96 zavírají a vyhla

. ovací válka se hlásá proti Čechům jenom proto,
že jsou Čechy, a kdy 8e nikdo proti toma běs
nění pohanskému aoosve, nikdo netroufá si posta
viti se na Stanovisko křesťanské spravedlnosti —
pro katolíka českého ve Vídni neví místa. Zaslaný
obnos račte odevzdat Jednotě sv. Methoděje, kteráž
ge o české bohoslažby ve Vídni stará. — Řiditel
Jos. M. Kadičák, říšský a zemský poslanec.

Velosténí čtenáři „Obmovy“! Chosto-li
míti pro avon domácnost důležitou časovou knižku
„Domácí výchova v dachu křesťanském“ za obnos
16 b, ať 00 váu více známých spolu smlaví apod
jednou zásilkou objedná ei určitý počet exemplé
řáv u dp. P. Františka Navrátile, vikáře domakého

v Olomouci.Objednáno zaklete nejděle do 30. listepadu 1909,byse o přibližněstanoviti, vjak

5 KPo 80. 1a i kůn Knan nen

knížky vyberou páni adresáti od objednatelů po
16 b a šekem bromadně zapraví objednávka. —
Jeden důstojný pán na severní Moravě objednal
ji pro svou farnost ve 100 exemplářích a velice

poehralné se vyjádhl o výbornosti a důležitostišky té pro každou rodinu vůbee.
Roclální zákonodárství katelické

Belgie začíná přinášet utěšené výsledky. Kato
Hcká vláda v Belgii provedla zákon o starobním
pojišťování r. 1900; nyní je v Belgi milion osob
pojištěných na stáří. Na stavbu dělnických domků
dala vláda k disposici od r. 1889 do r. 1908
80,629.269 franků, sa něž mohlo se postavit 42.600
dělnických domků. — Tak vypadá „klerikální
spátečnictví“|

Jak se řemeslník dopracuje blaho
bytu? Na to odpovídá časopia „Ochrana“ : Dříve,
než si zavedeš obchod, zjednej sí potřebných zku
šeností! — Žační v malém! — Opatři m nejlepší
náčiní a nástroje řemeslnické! — Předplácej si

odboroý časopis. Odebírej jee nejlepál, jaký protvé povolání ce vydává, byť i ce zdál býti draž
ším! — Nikdy nekapuj více, než můžešzaplatiti!
— Řemeslnoíku, nikdy nepodpisoj směnky! — Od
váděje práci, přilož účst. Kdo ta tři móslce pak
nezaplatí, toho upomínej; kdo ještě po roce dlu
huje, tobo žaluj| — Vědy pravidelně si do zvlášt
ní knihy zapisnj příjmy a výdaje! — Pokud tvůj
personál pracuje, buď také v dílně! — Plať řádně
svým lidem; podrž ei však jen pilné a zdatné
dělníky! — Jen takovou práci odveď zákazafkům,
jež ti alouží ke cti; nemůžeš-li však při práci
některé nic vydělati, nepřijímej jí! — Když slíbié,
že bude práce do určité lhůty hotova, také alib
eplň! — Bray jdi na lože « brzo vatávejl —
Užívej všeho s měrou! — Rád a horlivě konej
povinnosti svého povolání! — Nezapomeň, že vše
záleží na Božím požehnání!

Českoslovanské lókařstve proti
obeslání mezinárodního ojezda lékař
ského v Budapešti. K prohlášenílókařůBlo
váků, Chorvatů, Slovinců, Srbů, Rusíoů a Romo
nů, kteří odepřeli účast ne lékař. sjezdu v Badu
pešti, přidružili se téš lékařové českoslovanští
prohlásivše, že nemohou býti tam, kde scházejí je
jich nejbližáí bratří, že nemohou přijati pohostin
ství toho atátu a toho národa, jehož převážná
většina stotožňoje se 8 tím protikulturním, šovi
nistickým, násilnickým režimem, urážejícím vědo
mí demokratické a svobodné Evropy. jako je re
žim maďarský. Ačkoli původně přihlásili se na
tento mezinárodní sjezd, daes odvolávají, poněvadě
hlasy potlačených, které k nám z Uber zaléhají, je
přesvědčají, če by se prohfešili na právech lid.
kosti, kdyby při této příležitosti nepozvedli hlasu
svého právě v zájmu kultory, spravedlnosti, po
kroka s svobody všech. — Proti neúčasti slovan
ského lókařstva na sjezdu v Budapešti hájí Be
Maďati prolbanými zpráv.mi. Neúčast čes. lékařů
8 vysoka provázejí oposržením, že prý nepřítom
nost sástopců české védy sotva bude pozorována
v krubu vědeckých autorit z celého světa ....

Poláci zase proti Slovamstva. Poláci,
vlastně jich inteligentní představitelé jako by api
peoltili slovanaky. Na Hláské radě dosud byli Po
láci hlaval podporou něm. vlády naší a oyoí léka
řové polští přes vyzvání českého lókařstva pro
hlásili, že se sjezdu lékařského v Budapešti zú

Kus české práce zaso ztracen. Ne
dávno zemřelý architekt ši. Zitek, také badovatel
Národaího divadla v Praze, měl sa ženu Némku,
Bestru býv. vůdce něm. poslanců na čes. sněmu
J. Lipperta. Dva synové z maaželství toho vzešlí
mají gormánská křestní jména a byli vychováni
us horlivé baráky ; nyní šádají, aby bobatá po

Ústalost otcova projednána byla jen němocky.
eský člověk ukázal tn slabou ruku a vůbec má

lokdy se stane, že by český člen v manlelství
smiáeném měl roshodojící vliv na aárodnost dítí,
spravidls kořistí jen něm. národ.

Židé v Uhrách, jako u nás germanisaci,
tak tam podporují maďarisaci. Židovský tisk v
Ubrách štve proti nemaďarským národům v Ubrách
zrovna tak ruřívě jako u nás protí noněmeckým.
A jako o nás za vzájemného národnostního boje,
v němš zvláště my Čechové i hospodářsky so vy
uilujeme, mohatní židoveký velkokepitál, tak v |
Uhrách děje "se měrou ještě zvýšenou, ježtov
Uhrách dostává se židům za služby maďarisadní |
velkých výhod hospodářských, školských | církev
nich... m 00 běsnost německá rosplameňo
vaná židovským tiskem zuří proti Čechům, ži
dovstvo se směje, mobutatc hospodářaky na úkor
lida českého i — německého.

Hedorní otroctví. Na žádost rakoosko
uberského vioekonsula v Nov. Yorka učiněno bylo

tyto Jy u krajského soudního dvoru Spoj. státův Pittaburgu trestní oznámeníproti předsedovispo
lečnosti „Pressed Steel Car Company“ pro moderní
otroctví. Vicekoasul adal, še smínáná společnost
najala v cizině dělníky ku službám železničním «
zadršuje je nyní proti jejích vůli jako stávkokase
V dolech. Mnozí s nich onemocněli a není jim

Da možeo dovolatise lékařsképomoci. Před
společnosti žid Hoffatadt popírá trrsení koa

sulovo. Soudní vyšetřování bylo již savodeno.
' Felest. katolickému učiteletvu a

čebny mnosí hodní hoši, aby vónorali e» řemeslu.
Vátší část opustí domov svůj, by nastoupili učení
v Praze neb v okolí Praby; mnozí zních ssad ne
mají vtěchto velkoměstech nikoho, ma kobo by se
mohlí obrátiti o radu. Does proto jest v Praze sí
skána možnost zacbrániti tyto bodné hochy před
zkázou, která je každým okamiikom očekává, jeat
to: Katolická ačednická besldka r Praze. Správa
besídky této prosí výše uvedené pány, by aposor
nili hochy, kteří opouštějí školu, na tuto beafdku.
Též se odporučuje, by rodiče při smlouvě s mi
strem stanovili sobě podmínka, fe pan mistr jest
povinen bocha každou neděli a ovátek odpoledne
posllati do katolické učednické besídky pražské a
tím zabespečí sobě, že hoch nepřijde do úpatných
společností a uchránéa bude přzd zkázou velko
města. — Veškeré dotazy adresovány buďteš na
ředitele výšo zmíněné besídky: J. Čersého, typo
grafa, Vršovice, 400, I. posch.

Vakřišemí. Kalendář katolického lidu čes
koslovanského na r. 1910 právě vyšel v nové
krásné úpravé 8 obsahem velmi zsjímavým. Mají
tu avé povídky Vlasta Pittnerorá, Špaček, Babala,
Mužík atd. Zábavný obsah illostrovaný akad, ma
Itřem Ženíškem letvs úplně převládá. I o organi
saci a rozlace manželské psáno jest ve forme po
vídky. Každý jistě 4 uspokojením tento kalendář,
k němaž přiložen obraz Panny Marie Bolestné od
Daub«a. přečte.Doporučajemejej vřele.Cena 1 K,
tucet 8 K, půl tucta 4 K fraako Objednávky vy
řizuje: Česká sekce diecésního komitétu v Č Bu
dějovicich.

Nové státní momopoly zavedenybudov
v Rakouska jako nábrada 18 zvýšení pivol daně,
jež narazilo na odpor poslanecké sněmovny. Tak
zaveden bude atátní monopol na výrobu zápalek,
libu a monopol petrolejový. Úmysly tyto ovšem
spekulující velkokapitál vítá 8 úžasem a brání 8e
proti nim zuby nehty. Než na př.výroba pe:roleje
už dne8 je soukromým monopolem několika málo
velkokapitalistů a tak státní monopolnahradí jenom
monopol soukromý. V ministerské radě 20. t. m.
jednalo se také o zvýšení daně buraovní, t. j. daně
z obchodů a cennými papíry. Nemá býti toliko
zvýšena berní sazba, nýbrž také účelně má býti
změněn podklad pro vyměřování tím, ža napříště
nemá býti vyměrována berní dszba podle závěru
nominálního kursu, nýbrž po skotečné ceně do
tyčné akcie. Tato změna ve vyměřování daně po
cítila by se zvláště při papíreob. které stojí vysoko
nad nominálem.

Příjem eráru ze hry v karty. Dle
statistiky, rakouským Únančnímministerstvem uve
řejněné, aehraje se snad v žádané jiné zemi ns
světě tolik v karty, jako v Rakouska, klasickém
státě kavárena taroků. R. 1906 bylo noméně než
1.678.285 her karet finančními úřauy okolkováno.
To ptijde jedna bra karet na každého -eatnácté
ho obyvatele Rakouska, počítaje v to ženy, děti
i vězně. Deset velikých továren po několika stech
dělníků jest rok co rok výrobou těchto — státu
tak užitečných — „hraček“ zaměstnáno, Kromě
spotřeby pro domácí koasum za jeden rok zho
tovily ješté 2420.676 ber karel pro vývoz, který
jde do Dánska, Aoglie, do Indie a jiných dílů
Asie, jakož i do Afri4y. Obnosy penáz, které
byly těmito 3,998.700 brami karet prohrány nebu
vyhrány, útadní statistika nevypočítává. Tojest
JI asi jedno. Za to s potěšením zasnamenává f
nanění ministr skutečnost, že kolek « těchto všech
her karet vynesl pěknou vumičkana 6360:0 K

Destiky práce. Lotos v červnu pořádány
byly v něm. východních Prnelch veřejné závody
rychlé a dobré práce. K tomu vybráno 11 sekáčů,
11 oráčů a 11 dojaček, mezi něž zs odměnu roz
děleno 400 marek. V Německa těmto pěkným
zábavám přejí velmi, ježto ge jimi povznáší země
dělský dělník, práce taková dělá se mu příjem
nou, stejně jako pobyt na venkové, v poli, va chlóvě.

Ceny cukru znova zvýšeny ve velkém
o 2 K, v drobném o 4 hal. na kg, takže za ne
dlouho bademe platiti korunu za 1 kg. Ač podle
správ kanceláří fepných vyblidky na sklizeň řepy
se lepší, přece spekulace nepřestává hnáti ceny
starého zboží do výše.

Chůze člověka. Kdosivypočítal,že když
uškdo míra pole pooře, odělá při tom 9600 kroků
po 78 em, (brázdy se čítají 25 cm široké), čili
VEOUX6, t. j. 72 km. Má-li někdo 50 měr,
polí, která se dvakrát za rok ořou, urazí ročně
T29 km ocsty (96 mil). Kdyby 55 let a 234 dní
oodlačil a ročně 720 km za plahem chodil, urazil
by 40.008 km, právě toiik, co potřebí k cestě
okolocelé zeměkoule.—Známo,že listonošiujdou
pravidelně 20 -30 km a lékaři tvrdí, že právě
tento stejnomérný kašdodensí pohyb tělesný dopo
máhá listonodům k tak vysokému věku, kterého
dosahují. Průměrně vykoná většina lidí denně
aai 16000 kro«ů,což se rovnádenní chůsi 2 a
půl hodiny.NeníŠpatné,ceJestaréa00lidsám
ei vynalezl, jak mnozí movodobímadrci myslí.
Naopakródeockévýzkamypotvrdilynejedna„starou“

t lidu. Tak aa př. čistívali příb tm,
fo v jisběspálilikuscukru,cožte uvláště
v příb nemocných. A hle! Uaireraital proles

žepálenímookrunetvořívodík



deainfekčních. Spáliv pod skleněLým svonem 6 gr
cukru, scbladil páry a umístil v proatoru tom
10 litrů obsaba zárodky blavničky, soucbotin, cho
lery, osýpek a jiné bacilly, jež v otevřenétrabici
skleněné dal pod svonec. Za půl bodiny byly zá
rodky umrtveny. Spálime-li cukr v uzavřeném pro
stora, v oěmě jest zapáchající maso neb vajíčka
skažená, za chvíli zápach úplně zmizí. Toť dů
kazy, že příbytky lze účinně desinfikovati spále
ním cukru, jak to dělávaly naše babičky dávno
před učenými hygieniky.

Návštěva ma rakouských universi
téch v letním semestru r. I činila úbrnem
22.963 posluchačů a to 1421 bohoslovců, 10.587
právníků,3601 medikua 7364 filosofů.Nejčetněji
byla navštívena universita vídeňská, totiž 1312
posluchači, pak lvovská 3873, české v Praze 3676,
krakovská 2747, ve Št. Hradci 1818, něm. v Prase
1502, v fošpraka 1050, černovická 926

Výdaje našeho císaře. O tompojednává
malá knížka, vydaná k 79. dnu narozenin císaře
od barona d'Albona. Častose mlaví o millionech,
které evému císaři a králi v obou parlamentech
poslanci povolují. Kromě toho má císař hezkých
pár millionů ročně se svých statků. A ta ronohý
Be táže, co dělá císař s tolika miliony? Cisat
sám pro svou osobu z těch millionů užije málo,
císař má velmi málo osobsích potřeb. Kterýsi
jeho složebník vyjádřil se, že by 8i troufal svého
císařského pána vydržovati zs pětku denně. Cí
sař žije asi jako úředník VI. třídy. Má svou že
leznou postel s prostým polštářem. Všecky své
příjmy vynakládá pro jiné, k blahu veřejnosti.
Vydržování zahrad, do nichž má každý elošný
člověk přístap, stojí ho ročně 800.000 K, z nichž
připadá 300.000 na vydržování Schonbrunnu. Me
nažerie, jež nejvíce baví děti, stojí ho 200.000 K.
Dvorní musea vyžadují ročně 600.000 K. Císař
je čestným majitelem četoých zahraničních pluků,
k nimž je zapotřebí asi padesátero uniforem. Nej
menší výloha je na lovecké šactvo. Císař libuje
si ve ztarších, pohodlných šatech, na vnější pa
rádu nedrží. Jako nejvyšší pán říše musí často
rozdávati dary: zlaté hodinky, jehlice, náramky,
tabatěrky a pod. na svých cestách nejen svým pří
buzným, ale i cizím. Císař v ohledu tom nerad
zůstává dlužníkem, je vděčný za každou službičku,
ochotu. Též kostelům a kaplím do roka rozdá mno
ho obrazů, celých oltářů, soch a sošek, křížů, ko
berců, monstrancí, kalicbů atd. atd. Cizím monar
chům posílá darem koně, jak to vyžaduje etiketa.
A co tisíců je žebravých dopisů! Jeden takový
sněl: Jsem v bídě, nežádám peněz, přála bych si
šicí stroj. Podepsaná byla vdova po vojína. Císeř
dal se po vdově poptati a když 0 ní slyšel vše
cku chválu, poslal jí krásný Šicí stroj jako cí
eařský dar. lavalidi, vdovy, sirotci po nich stojí
císaře do roka heských pár milionů, A co darů
dostane se nemocnicím, spolkům, vědeckým a bu
manním ústavům! Co dostane se pohořelým,zato
peným! V říši tak veliké přibodí se ne-li denně,
aspoň přes den nějaké neštěstí, všecko se obrací
Ba císaře o pomoc.

Maďarské násilí, jehožse vláda uherská
dopouští ns nemaďerských národech, jeví sei
z těchto dat: Za poslední dva roky a 4 měsíce
uherské soudy odsoudily 226 nemaďarských novi
nářů na 187 let, 3 měsíce a 6 dní do vězení a
k pokutě 200.000 K. Maďarský tisk nejen že ne
odsuzuje toto pronásledování, ale ještě dále volá
po přísnějším užití zákona.

Vyhláška e. k. ředitelství pošt a
telegrafů pro království České. Následkem
obchodního rosmachu vůbec, jakož i následkem
vzrůstu počtu obyvatelstva v Praze a předměstích
vamohl se poštovní ruch zaačnou měrou. Poštovní
správa neopomíná ničeho, seč v jejích silách jest,
aby poštovní zařísení vyhovovala. Veškerá její
snaha jest však marna, nenalezne-li přiměřenépod
pory se strany obecenstva. Největších obtíší pů
sobí v Praze doručování zásilek a to s toho dů
vodu, že adresy bývají neúplné Do listovní doru
čovny pražského hlavního poštovního úřadu dojde
denně 8 až 10.000 dopisů, jichž adresa jest ne
úplná, nemajíc vyznačenu ulici a nové číslo. Do
ručovací obvod pražského hlavního poštovního
úřada rozdělen jest podle ulic a nových čísel na
doručovací okresy. Podle toboto rozdělení dějese
rozstřidování ©došlých zásilek. Zásilky mající
v adrese pouze staré číslo, neb pomse číslo části
města, aneb dokonce nemající řádně bližší ozna
čení, dále zásilky určené do předměstí s označe
ním Praha a jméno předměstí ku př.Praba- Vino
brady stěžají značně manipulaci, poněvadž jest
natno vyhledávati bližší adresu v seznamu starých
čísel domů, po případě v adresáři, meb na poli
cejním ředitelství. Jest na biledni, že doračování
takovýchto zásilek se opozďuje a že mimo to sté
šuje doručování zásilek správně sdresovaných. P.
T. obecenstvo se z toho důvodu ve vlastním zájmu
důtklivě žádá, aby za účelem usnadnění pu
lace při zásilkách určených pro Prahu a před
městí v adrese označilo všdy část města (je-li zá
ailka adresována do Prahy), pak ulicia nové číslo
domua to i vtěchpřípadech,jedná-liseoúřady
sob obchodní a průmyslové podalky (protokolované

i peprotokolované), spolky atd. Je-li adresát v podnájmu aneb náleší-li k „majitele
autno osnečiti i osobu, u aíž adresát bydlí.

pomíná se, ze poštovní správa
s adresou neúplnou nepřijímá zodpovědnost za
besodkladné a správné doručení.

Lidové české samateriam pro tabor
kulosní na Pleři nachází nyní již přízně v širokých
vrstvách lidu. Vidno to jest « četných příspěvků,
darů a sbírek, které nyní ve prospěch tohoto —
pro celý národ důležitého — lidového podniku 8e
scházejí. Kdo sleduje denní listy, pozoraje, že
nemine dne, aby nějaký nebyl učiněn. Jmenovitě
nyní k uctění památky milých zemřelých, na mí
stě darů květinových a p. věnují se příspěvky
na sanatorium. Také česká loterie, která ve pro
spěch toboto sanatoris losy po 1 koruně rospro
dává, jest nyní prodejem losů těch plné zaměst
nána. Není divu: za čtvrt roku již bude před ta
hem a tu každý spěchá, aby los 8i opatřil a tek
i dobré věci prospěl i nadějí na výhry překrásné
za 100 tisíc koran si zajistil.

Kombinovaný útok měmecký ma
českem márodmost těžce dolehl na Ústřední
Matici Školskou. Ve veřejném tisku již bylo kon
statováno, že rafinovaný útok na České školství
dolnorakouské jest dílem ministra Schreinera, který
také není daleko od akce německého „Volksratu“,
vrebolící ve vypovídání českých rodičů z bytů teď
před zápisem a v nestydatém verbování českých
dítek do německých škol. Najednou nebojí se zne
čišťování svých ústavů českými dítkami, které
přece pokládají za „minderwertig“. Nejprudším
útok zdá se ovšem v Dolních Rakousích, avšak
nejintensivněji pracnjí Němci v severních Čechách,
na Slezeku sa pomocí Poláků a na Moravě, kde
jest pravá bonba na České dítky nejmenší. K tomu
ke všemu šíří se z pramenů nekalných různé po
mluvy na matiční učitelečvo a na matiční kancelář.
Znalci poměrů vystibli účel této soustavné akce.
Má se odvrátiti pozornost od Ústřední Matice
Školské, k čemuž výborně se hodí právě proti
české demonetrace dolnorakouskéa má se školství
matičnímu, o kterém poslanec Wolf doznal, že
zmařilo plány o německém území, zasaditi rána
smrtelná. Jedinou odpovědí na tento dábelský
útok jest, aby každý s klidem a důstojností ode
vsdal především příspěvky Ustřední Matici Škol
ské, která má dostatek vyškolených pracovníků
školských i právnických, aby odrazila každou ná
strabu, bude-li vládnouti dostatečným kapitálem.

jiš dosabujícím, který musí býti do konce roku
hrazen. Sonstřeďmenyní svou obětavost na Ustřed
ní Matici Školskou, která ochraňuje veškeré škol
ství české v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a
podporuje i spolek „Komenský“ ve Vídni.

Ze Zemského pojléť. fondu císaře
Františka Josefa I. Potéšitelnýúkazbyl kon
statován v posledních schůzích řiditeletví, že četní
rodičové ve snaze, by pojistili své děti proti roz
marům osudu na mnoze dosti trpkým, přihlašují
je k starobnímu pojištění u král. české zemské
pojišťovny starobní v Praze (III a Montégů) již
v útlém věku. Přesvědčiliť se z důchodových ta
bulek ústavu, že právě v dětském věku mohou
vklady poměrně nepatrnými zakoupiti dětem svým
značné starobní důchody. Vedle rodičů jsou to
spořitelny, které přihlašajíce dítky k pojištění u
kr. české zemské pojišťovny starobní, snaží se bu
diti v nich smysl pro včasné spoření na zimu
stáří. Jako v letech předchozích věnovala i letos
spořitelna města Tábora zoačný peníz na zakou
pení přijímacích listin pro žáky a žákyně z po
slední třídy obecných škol táborských. Spořitelna
Mladoboleslavská pojistila opět několik chovanců
tamního městského sirotčince. Také obecní úřad
ve Skřivanech přihlásil k pojištění větší počet
školáků se značnými vklady základními. V po
slední době jsou to zejména spořitelní a záložat
spolky dle vzoru Raiffeisenova, které horlivě pro
pagají myšlenku zakoupení důchodů dětem. Každé
mu, kdo by zajímal se o starobní pojištění dítek
a vůbec o pojištění u kr. čes. zemské pojišťovny
starobuí, podá kancelář tohoto lidumilného ústavu
zemského v Praze III. u Montágů co nejochotněji
poučení ústní (ve doy všední 8-2, v neděli a svá
tek 9-11) nebo písemní a prospekty vzorce při
hlášek i složní lístky zašle na požádání zdarma
a vyplaceny. Podobně učiní jednatelství tohoto
ústavu zřízená u všech téměř okresních výborů,
obecních úřadů, růsných spořitelen, Raiffeisenek,
živnostenských společenstev, správ škol, duchovních
úřadů, firem atd.

Nechuť k jídlu se lóčí odvaremhořkého
jetele, jalovčinek a pelyňku. Na stejné díly těchto
léčiv, co by se na lžíci čajovou vešlo, naleje 8e
vinná aklenice vody, trochu se povaří, nechá 5
minut ustáti, načež se procedí a půl hodiny před
jidlem vypije. Špatně-li zažíváme, užívejme odvara

tymiána či doušky (Thymianvalgeris). kterýž tei proti záduše osvědčuje. Lžíce lupení poleje se
vřelou vodou, nechá 5 miant ustáti, pak se soedí
a odvar teplý vypije.

"Tržní zprávy.
V Hradel Králové, dne 29. erpna 1909. 1 hi

pleniceK2000—11-90,štoK13-00—14-00,jelo
se K 10-90—11-90,prosa K0000—0000, vibvo K 2100
aůl00-00,hrachuK2400—00"00,ovsa K690—00%0,
došky K 24:00—2000, jehel K 20-00—12800,krap K

34-00—0000, bramborů nových K 4'40—600, starých
K 00-00—00-00, jetel. semene červeného K 00*0—0000
1 bl. jetelového semínka bílého K 00-00—00000,
máku K 82:00—38-00, |ndn. semeno K 14'00—00'00, 100
ke žítných otrub K 14-60—00'00, 100 kg pleničných
otrab 14:00—00*00, 1 kg másle čerstvého K 280
aš 3-20, 1 kg másla převařeného K 0:00 — 000,
: kg sádla vepřového K 1-96—308, 1 kg tvaroba
0:88—040, 1 vejce K0-07—000, 1 kopa oereleK 2'00
aš 000, 1 kopa petržele K0-00—0'00, 1 kopa kapusty
K 8:00 —3-60, 1 kopacibule K 5-00—0*560, 1kopa drobné
releniny K 1-00—300,1 kopa mrkve K 1:40—160,
1 kopa okurek 0:80—200, zelí K 600—7'00, 1
košík třešní K 0-00—0-00, 1 hl jablek K 0:00—0'00,
1 hl hrušek K 0-00—00'00. — Na týhbodní trh
+ Hradci Králové dne 38. srpna 1909 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pěenice 788 hektol., ita
206, ječmene 326, ovsa 516, prosa 00, vikve 00, hra
obu (0, čočky 0, krup 0, jehel 0, jetelového se
mínka 00, olejky 22, máku 1. — +) Zeleniny,
pstršele 0 kop, cerele O kop, kapusty 165 kop, cibule
140 kop, okurek 340 kop, salátu 00 kop, mrkve 11 kop,
brambor 88 hl, selí 230 kop, drobné zeleniny 310)kop.
— 3) Ovoce: třešní 000 košíků, hrašek 21 hi, jablek
26 hl. — 4) Drob. dobytka: | vepřů 000 kusů,
podavinčat 671 kusů, kůslet 00 kueň.

(Zasláno).
Panu J. S. Macharovi, brobařipokrok.strany

Na Vaše tatrmany, uveřejňované v Čase a vy
kradené odtud beze studu sdejším „Ratiborem“, od
povídám prozetím sdělením, še právětiskneme drahé
vydání spisku „Machar a křesťanství“, protože ná
oledkem Vaší reklamy, v šikovný Čas napsané, prali
se zrovna lidé vo dnech ejezdových o tento spisek a
celou zásobu 65000výtisků nám rozebrali.

Caápate mou radost, Machare, že i pokrokoví
lidé toužili opiskem tím napraviti oi zvrácené své
názory a proto byste mou radost jen svýšil, kdybyste
si vzal do komisse as 1000 ex. a saslal je do měst,
kde jste páchal svými přednáškami bříchy proti pravdě,
proti zdravému rozamu a proti vlastní své straně.

Dr. Frant. Reyl, redaktorČ. Ú.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)AŮ : 4

kán3 K odborný
k OSE —uměleckýzárod—
s pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ol. čís. 29nové blíže Ma

přes
60 roků na
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrámovýchodnejjednoduš
šíhoaš kbohatémufi

guralnímuprovedení Gsicei se Šelamým
rámy, sítčms, vsasenéMm.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní ohjednávoo.

PRE Nosčetnáveřejná| písemnápochralnáuznání.<
Založeno roku 1836.

Do Hradce Králové a okoli!

B

Dovoluji si tímto velectěnému obecenstvu
oznámiti, že jsem převzal po p. J. Jungovi
(dříve L. Krška)

we-obchod Us
kávou, lahůdkami, vínem a vším

koloniálním zbožím.
Znovuzřídil jsem vše pečlivě dle moderních

pražských závodů.:
Z dlouholeté odborné skušenosti seznal jsem

dobře požadavky, kladené na závody toho druhu
p. t. obecenstvem s Hradce Král. a okolí. Chci
všechněm pošadavkům těm vyjíti vstříc 8 největší
svědomitost. Opatřil jsem již sboží první jakosti,
jímš obaloužiti mohu solidně, lerně a rychle.

Prose, aby moje upřímnásnaha byla laskavě
odměsěna přízní p. t. obecenstva,

trvám v hluboké úctě

Bohuslav Khom
w Hradoi Králové

na Svatojanském náměstí.

hi(PLETE= PROV



Hospodyňská škola
ve Stěžerách.

Nový 28. školní rok započne dne 19. sáří 1909.

Účelem hospodyňské školy jest, aby dovpirající
dívky povyjítí ze školy obecné a měšťanské nabySpotřebné o vadělání k vedení domácnosti vůbec, hlavně
rolnické.

Theoretická osnova nčebná obsahuje: mrsvouku,
jazyk český, počty, účetnictví, natku o vychovávání, chov
zvířat hospodářských, mlékařství, domácí hospodálství,
přírodopis, přírodozpyt,pěstování rostlin a sahradnictví,
země- a dějepis, adravovědu a zpěv.

Praktická cvičení provádějí se ve všem, co 8 do
mácností souvisí: vaření, pečení chleba, úklid, prádlo,
žehlení, ženské ručnípráce atd.

Vlastní hospodářství, vzorně zařízená mlékárna,
rozsáhlá zahrada zelinářaká a ozdobná umožňuje cho
vankám dokonale prakticky se vycvičiti.

Měsíční plat za celé saopatření 36 K, školné za celý
rok 60 K. Přihlášky chovanek přijímáředitelství stále.

Betty Kozáková, H. Srdínko,
ředitelka. předsedakoratoria.

s konviktem
- = na Velehradě - 

Roční plat sa stravu a posluhu
obnáší 556 K. — Bližší
s prospektem podá

rektorát kolloje Tov. Jež.
ma Velchradě — (Morava).

údaje

| otevře se letos (1909)na podzim.

VVNNÉDSO,Jčně
na truhlářství

s řádné rodiny přijme

František Třasák
w Hradci Král., Pětidomy.

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

Biskupská knihtiskárna.

VARHANY
nejnovější pneumatické soustavy s mnohými prak
tickými novinkami — u nás dosud málo známé —
e moderními hracími stolky, s krásným hlasem,
pravým chrámovým, doporučuje důst. farmím aal.

úřadům a přijímá i opravy majitel
c.k, výsady a čestný člen Belgické hudební akademie

Bedřich Čápek,
stavitel varhem a harmonií v Poličce.

NY>Závod založen roku 1874.<

Prrní český katolický zárod ve Vídní

František Ruber

stelních rouch,
„korouhví (balda.

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání

obstarám též ko
vovénádoby,kříže1 atd
Videň,

VIL o., Kaiser
atrasse ó., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasálá

se vše franco.

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady

4490<
dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

bb

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.běh třhhěběěiohěbbětttt

Program Legitimace nu
strany katolického |do důvěrných schůzí

lidu v Čech ách | dle5 2. shromažďov.zákonaze dne 15. listopadu r. 1867
89 o 2 listech dostati lze za bb M dostati :ze levně

wBlskupské knihtiskárně
v Hradci Králové. v Biskupské knihtiskárně v Hradci Krloré

( a 3
ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA |

PRAHAFR KŘIŽÍK KARLN
TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

V HRADCI KRÁLOVÉ
z PALACKÉHOTŘ.Č. 359.,VEDLEGRANDHOTELU.sm

Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

rých závodů průmyslových.

Spoeielníinstalace chrámů, Iluminačníosvětleníoltářů a|. p.

Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož
i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd.

Sklad osvětlovacích těles a Installačního materiálu.

Dodáváa zařízuj přístroj elektrárnu, provádí
stavbak ranni veřejnéhoosvětleníkrál.věz.

města Hradeo Králové.
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Příloha
S Bohem, Čechle!

Tak prchlo vše, jak přišlo znenadání;
dnes přišli jsme, dnes loučíme 60 Sas,
jek v životě, kdy£ přijde omírání,
tak trapný jest s bolný tento čas.
Vo hlavě vzpomínky jen svuní,
hadro se srírá, oko rosu roní,
s ulice kaddé, za kašdičkým rohem
v ucho mi vráší srdcervoucí: „8 Bohem“

8 Bohem, buď w Bobem, milý český krají,
jenš ve dnech kráscé svojí oslavy
jsi s láskou přijel v růžovém ovém rájí
nás prosté bratry s čručné Moravy.
Tvá opřímncet nás novou páskca spojí,
tvá láska mnobon naši rána shojí,
tvá víra, zbožnost — ta nám dodá síly
k nové zas práci, ku zdvojené píli.

Buď s Bobem, kraji čarovný tak milý,
jemuš rovného nemá širý ovět;
přijď, lide, k nám, ať aspoň malou obvíli
s těch blabých chvil sde vrátíme ti spěl,
sf zlíbáme se též v té naší somi,
jiš kojíme též tvými nadějemi,
v níž prspor tvůj i s naším na oltáři
jedinva objat slaton ovatoséří.

Přijď také k nám, ty bodrý lide český,
přijď brzo k nám v tu nepatroou říš,
ať poznáš také naše boly, stosky,
st pomůžeš nám nósti těžký kříž,
jejš víra, jazyk, vlast nám velí nésti,
jedů vede voje k vítězství a štěstí,
jenš silou nebes nepřátele drtí,
bez sbraně, krve ubíjí a smrií,

Ty přijdeš, musíš, vědyt my Moravazé
jeme nechali sde u vás lásku svou,
své duše, erdce, z kterých láska vane.
Ty musíš přinéstsvá nám výměnou.
Tou nadějí ve dnešním bolu mnohém
my posilnéní voláme ti e Bohem!
Pryč se slzami, které tváří kanou,
všdyť srdcí sta nám volá: „Na shledanou“

ah Bogner,alašské Moviříčí.

Kulturní hlídka.
Věda a umění.

Umělecký odbor Vadělavacího sboru města
Humpolce pořádá v Hampolci v budově chlapecké
skoly v Hradské ulici od 5. do 12. září t. r.
uměleckou výstavu obrazů a plastik. Zastoupeni
badou tito čeští umělci: Březina, Dvořák,Frolka,
Havelka, Hošek, Chittusi, Jakší, Janes, Jaroš,
Kalvoda, Kaván, Kocian, Kuba, Kupka, Liebscher,
Maodel, Marold, Mysibekové, Nejedlý, Panuška,
Pečinka, Preissig, Štáď, Šimůnek, Švabinský, Troka,
Uprka, Vosmík a j. Denně od 9—12 hod. dopol.
a od 2—5 bod. odpol. Vatupné 40 bal., stálá vetu

nka 1 K. Dělnický lístek v orgauisaci 20 hal
Hromadné návštěvy natno oblásiti předem. Dětem
bude vyhrazen za evížené vstupné zvláštní den a

osla:áno i o výklad, což oznámeno bude později.
indy platí i děti vstapné plné.

Posvání k Cyrillskému sjesdu. který pořádá
„Obecná Jednota Cyrillská s místními pěveckými
sbory chrámovými“ dne 9. a 10. září 1909 v Plzni.
Pořad. Čtvrtek, 9. září (M. formulář „Salve, sancta
parens“). Dopoledne. V 9 hodin v arciděkanském
chrámu Páně má slavnostní kázání Msgr. kanovník
A. Wůinech, místopředa O. J. C. a el. měi svatou
obětuje inful. arcidékan Jan Kř. Černý; při ní
feditel N. Kubát se svým aborem zpívá Jos. Foer
stra „Missa Jubilaei solemnis“ pro smíšený sbor
s průvodem varhan, své „Beata es“ (offort) a
„Parge lipgna“ Es-dor; ostatní chorálně. Po mši
svaté braje PbC. Method L. Sychra z Tinelovy
sonaty (op. 29.) třetí vělu „Allegro moderato“.
V 11 bodio zahájí místopředseda O J. C. a místní“
arciděkon ejesd „Hlaholu“, kdež budou všecky
přednášky. Po zahájení: Václav Můller, professor:
v Prase: „Hudba a mravnost“. ;

Odpoledne od 2 do půl 6 hod.: B. Kašpar,.
ředitel kůru na Smfchově: Chorál edice vatikánské ,
e praktickým ovičentm dle příloby k „Cyriliu“ č. 1.
a dle ordinaria Mieene. D. Orel, prcf v Prase:;
Několik myšlenek pro budoucí diecésní synody.
F. Pavliček, farář v Oerhovicích: Jak lze i v nej
menší farní osadě zpívati a hráti v duchu církve.:
Em. Paukner, děkan v Tachově: Stabat Mater:!
(causerie bistoricko-hudební). V 6 hodin v arci-!
děknoském chréma Páně: 1. Cyklne ze av. tébodne: |
la. Mitterer, Oalligaveruat; M.Haller, Tenebras |
factae vunt; Mar. Ant. Iogegoeri, a) Jerusalem:
surge, b) Plange. 2. P Grieubacher, Stabat Mater,
a práv. varhan. 9. K požehnánívelobsovSvátosti.
Lad. Ebněra „Adoramros te“ 6hl. po požehnání.
„Sv. Výelavel“ Shi. (ze Speciálníku královéhra

kop,pt P,SRvaMia

františkánském chbrému Páně obátoje slavnou měli
svatou guardián Theobald Štikar; řed. Wieser se
sb.rem chrámovým zazpívá J. E. Zelinky „Missa
serapbica“, Foeratrovo graduale „Os justi“, Kbo
dlovo offertorium „lo virtute tua“, Pange lingua
Zelinkovo, iotroit a communio chorálně. lí varhan
J. E Zelinka, feditel kůru z Praby. V devět hodin
v arciděkanském chrámu Páně obětuje slavnou mši
svatou Megr. kanovník A. Wůlosch; řed. Kubát
s chrámovým sborem přednese svou „Missa Ju
bilaei“ pro smíšený sbor 8 průvodem varhan a
neobligátních2 trompeta 2 trombonů; M. Hallera
„lo virtute tua“ (offert ). Pittoniovo „Pange lio
gua“, ostatní chorálně. Po mši svaté hraje M.
Sychra Fr. Musila slavnostní sonatu (příloha „Cs
rlla“ k č. 7.) O půl 11. do 12.hod v „Hlahola“.
Dr. Josef Mrštík, arciděkao v Cbradimi a před
seda „Diecósní Jednoty Cyrillské“ v Hradci Krá
lové: „O úkolech eyrillistův dle Mota Proprio ze
dne 22: listopadu 1903 v příčině chorálu římského.“
Dr. Fr. Hrubík, kníš. arcib. ordinariátoí sekretář
v Praze: „Liturgický význam chrámového abora“.

Odpoledne. Od 2 do 4 hodin. PhC. M. L.
Sychra, varbaník při arciděkanském chrámu Páně
v Plzni: „K dějinám varbana varbanní hry v Če
cbách“. A. S>ukap, farář v Pozdni: „Které pře
kážky staví se v cestu na venku hoatí cyrillskéma
a kterak je třeba překonávati“. Ředitel kůru
Wieser: „Chrámové budba instrumentální. O půl
5. hod. v arciděkanském chrámu Páně: Petr Gries
bacher, Credo ze mše sv. Godehardi op. 100
M Haller, Domine Deus. K výstavu velebné Svá
tosti N. Kubáta Pange lingaa a litanie k sv. Je
sefa. Vinc. Gollkr, „Te Deum“, F-dur s průvodem
varhan. („Te Deum“ řídí skladatel, předešlé N.
Kubát) — Zakončení sjezda. — Přiblášky k ú
časti, na obědy a nocleby přijímá ředitel N. Kubát
v Plzni. Pro kaěží jsou připraveny noclehy v kon
ventu františkánském. Společté obědy v „Měšťan
ské Besedě“ (Kopeckého sady) po 1 K. Tumtóž
due 8. září večer přátelská schůze a ubytovací
kancelář. Z nádraží do města elektrická pouliční
drába s omnibusy. Příjezd vlaků do Plzně : z Prahy
R. v 824 večer, od Cbebu v 8 30. od Broda n. L.
v 6:30 odpol, od Vídně v 540 odpol. Místnost
„Hlaholu“ a lidový sál jest v „Měšťanské Bezedě“.
Po sjezdu je návštěva pitovaru.

Kultarní jiskry.

Sym Helidv obdržel od fenilletonisty „Mo
ravské Orl:ce“ tuto podobizau: „Když slovutný
náš polybistor (kromě té uešťastné filosofie) pan
profesor Masaryk vydupal v devadesátých letech
minulého století strana realiat'czou, potřeboval pro
partaj oficielního básníka a zrak jeho se zalíbením
spočioul na požehnané už tebdy blavě pana Josefa
Svatopluka Machara. A nezklamal se v něm. Byl
to chlapík, který se nebál ani Pánaboha. Dovedl
kdekoho dle potřeby potřísniti a říkal toma čištění
vzdachu. Měl odvabu vykřiknouti, že Hálek na
podobil Heina, ale ferina křičel jen pr to, aby
nechytili jeho; neboť co má ve svých verších do
brého (kromě suché p:Ósy a napodobeví národní
planě). to děkuje právě Heinovi. Mladočeší na něj
sbírali, vynadal jim za to v „Božích bojovaících“.
Vrchlického třikráte „zřezal“, čtyřikráte odprosil.
Čechovi uavěsil koňské klapky, dovedl se však.
k němaoopět přillenouti. Ke Krásnohorské se za
choval, ach! velmi rytířsky. Straně alonžil věrně;
a poctivě. Každé neděle žusl národ nad novou jeho
obětí. Hambog se líbil, lid ae bavil, strana rostla
mě:lčně asp Ď o tři stoupence. Nabyla jen dvou
maodátů ato ještě stéží Bylo třeba nové vspraby.
Musí být získána inteligence. Založí se Novina a
vajme Se biteo Šalda. Macbarovi se sebere na cestu
do Říma, Macbar objeví „oovon“ antiku, přijme|
Hélia za utce, sepíše přednášku a vydá Be BDÍ
na cesty po vlestech českých. Město za městem,
vnadšení jej víte. Městská rada, jež novítala, pro-,
hlásí se sa spátečníckou a klerikálaí, neboť jest.
poviona vítat syas Héliova, třebas jeho předcáška|
neměls stý díl tobo užitku a významu, jako jediné
představení Matěje Kopeckého. Ale partaj to chce
a potřebuje. Kdo nopíská s seboa, avathema sit!
A oárod se baví, Machar 60 ukasoje. Nikdo ne
chce být zpátečnický, všichni ho chtějí slyšet. Při
jeď, přijeď, cesta se platí! Poeta nestačí vyhovět.
všem posvánkám. Nechce mimo to do každé Lboty.;
Ale dr. Herben oabádá, jen jet, jen jet! Kterak
pomoci? Čiperný jeden strauník z venkova dal;
dobrou radu: Od firmy Jarušek a spol. objednán,
výtečný gramofon, jeož výbornězastupoval, pitoje:
po vlastech, hásolka ra. Jeden gramofon

Posledně četl jsem v Časte, jak sle výčítali měl

poslechnout gřuinifón Zpátečáfk! Klerikál! A přec
jej jva -měkničšímpgljeté:pompabali vajjti O pánu

Maebarovi eboe apolek akad. „Opava“ pepořevečírek Myslíme,že je nám třebasčéla něčeho jiného,
než Machariád a večírku dokásaloBesedy“.seedodb3 napořádáním
by se, še část našeho stedentstra svým úkujům

nerozamí.“ .hd

Schůze duchovenstva v Hradci Král.:

Schůzi duchovenstva zahájil dae 31. srpna
v semináři předseda vdp. dr. Gustav Domabyl o
půl 3. bod. u udělil elovo vdp. Jos. Kousaloci,
děkanu v Hořicích. Z řeči vdp. děkana na thera
„O moderní pastoraci“ vyjímáme: Kněz má býti
Činný nejen na poli náboženském, ale i na poli
sociálním, charitativním, kaltarním. Má si všímati
0:ganisace a má býti v tom oboru horlivým pra
covníkem. Poněvadž však nemá maoohý k toma
časa, má si vychovávat iatelligoaci, nebo strana
politická má mu takové lidi dodat.

Vdp řečaík klade veliký důraz na pěstování
sociologie, ježto tak uejsplše razí se cesta k or
gGanisacia uplatnéní se ve všech oborech práce.

Navrbuje, by 8e debatovalo o moderní pa
storaci. Jelikož však čas rychle pokročil, upušténo
od debaty a uděleno slovo vdp. Víšovi, kterýš
v krátké promluvě dotvrzuje řeč vdp. děkana s dů
razným přáním, aby častěji se konaly přednášky
o moderaí pastoraci, obzvlášté u příležitosti knóž
ských exercicií a končí +lovy: „Poznejme 86 a mi
lujme se!*“

Po té přikročeno k další části programu,

k řeči vdp. E. Šittlera, faráře a spisovatele vŽižuvě.
Národ, který nepěstaje umění. nemůže se

počítati k národům kulturním. Předním nositelem
kultury u všech křestaoských národů byl klerua.
Kulturu jednotlivých národů poznáváme podle jich
starožitaostí a památek. Těchto převeliký počet
nacházíme v kostelích a proto nikdy nemůžeme
býti zváni tmáři. Jak mnoho však cenných a umé
leckých památek přichází u nás buď vůbec na
zmar! Baď bývají cizáckými sgonty vylákány, baď
nalézá se jich mnobo v zapomenutí a to pro malé
neb vůbec žádné zasvěcení do církev. archeologie
našich kněží. Proto žádoucno by bylo, by kleras
také umění více si všímal. Přání toto vyznělo
také na prov.nciální synodě pražské slovy: „Pře
jeme si u kněžetva znalost církevního umění, aby
pro jeho neschopnost nehynulo, co má býti ze
chováno.“ Vdp. řečník silně naléhá, aby při každé
fakoltě a na tbeologickém učelišti zřízena byla
docentura círk. amění a aby opatřena byla omě
leckými pomůckami. Na návrb vdp. řečníka hl.
sováno a jednohlasně přijato, aby nejdůst. episkc
pát byl požádán přičňovati se všemožně o sř:
zení takové stolice. Řečaík si stěžuje, še církev.
památky a kostely nedocházejí dostatečné osbra
py se strany státu Na návrh jeho přijato, aby
od praesidia sjezdu tlumočeno bylo všem sborům
i centrální komisi a zemskému výboru jakoži
poslaneckým krahům, že si přejeme ochrany na
šich památek a kostelů, aby ochrana děla se sbo
rem domácím, pochopení náležité i dobrou vůli
pro památky umělecké v Čechách majícím. Žel, že
pro nedostatek času vdp. řečník musil maoho
praktických n důležitých bodů pominouti. (Celá
přednáška i s návrby uveřejněna bade v Časopise
katol. dachovenstva). Nato sděloje vdp. předseda,
že J. Exc. nejdp. biskup Dr. Joa Doubrava má
v úmyslu při zdejším semináři zaříditi v brzké
dobé docentara církevního amění. Schůze akon
čena vdp předsedou o 4%, hod.

Žáložna v Arado Králové

úrokuje vklady4*/, až 4:/,*/, dlovýpovědí.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Hospodářská býjka.
Řepařská porada mezi řepařiu cukro

varofky konala se 25. srpna v Praze sa předsdd
nictví místodržitele a za přítomnosti ministra orby
dr. Bráfa; rokovaloae ta o tom, jak by se dálo

dosíci dobody m tepaři a cukrovarníky. Dotfrávůle vlády, která dala podaět k jednání o dobodé,
uvitána ode všech 8 uznáním. Na poradě této sta
noven definitivní prdgrám pro jednání všech žá
jemců, korporace, ješ k této drabó poradě budou
pozvány atd. Při dubrá vůli zájemců dojde sgad
k vzájemné dohodě.

Stávka :ralnictca. Něco„nauidaného,jte
také rolníci chopili se stávky jakoobranného
otřikdkaproti vdřidkoáí avi, čktčřífo

jeet pošeteh -obilídosti, zase snižnjí S
Hradiátina Mor. čakaji rolníci oa odbyt ov

ného ječmene, kterému právě ho 0.
tomu ohradilo se rolaictro stávkou a hro

madně z trbu odejelo. jv všech kupců. Ne
třeba příponnákloěeJda na Slovácku

jent no v Har idovských. Událost tato
p o toldlbtva,údy ni sč

frasně: pPříbomíná"4
OMRÍádidté, Mind jivtě boldě vdfšš.pro



spěje a nebude vydáno na milost a nemilost růz
ných vydřiduchů.

Niulizeň obilí. O výsledcíchsvětovésklizně
vydány byly prozatím jen odhady soukromé. Die
amerického odhadu činí letošní sklizeň pšenice
v Evropě 224 mil. kvarterů (kvarter — 1134 kg)
oproti 21778 mil. v r. 1908. Světová sklizeň činí
letos 421-1. mil. oproti 3978 mil. r. 1908. Ra
kouskoubersko bode nuceno pšenici dovážet, po
něvadž sklizeň v Ubrách jest o 8 mil. g menší než
loni. Avšak i Německo bude nuceno k větším du
vosům než jindy a také sklizeň Francie letos da
leko nestačí krýti domácí spotřebu.

Zralé ovoce je netoliko výbornoupotra
vinou, obsahuječ dosti cukru a něco bíkovivy, ale
blavně tím prospívá nesmírně, že v něm obsažené
soli rozpouštějí kyseliny močové a jiné usazeniny
z těla odvádějí, podporují cbuť a zažívání, basí
žízeň. Nejvíce však působí svým fermeutem, kterýž
bílkovioy mění v živiny rozpustné. Dubře tudíž
činí, kdo pravidelně požívá vvoce, nikoli však
mezi jednotlivými dobami nasycení, nýbrž po
jidle. Nemírcé požívání ovoce v době nevhodué
prospěšoo není. Také po požití těžce záživných
pokrmů kyselých, velmi tučných se neoavědčuje.
Ovoce a pivo se nesnese, zato chléb 8 mlékem a
pak ovoce se k sobě hodí. Požívejme ovoce pru
videlně po jídle, a mnohé choroby se nás netknou,
tělo neseslábne, žaludek se nezkazí, život vezdejší
nezkrátí.

Vlbké obilí, zejména pšenice velice trpí
na jakosti, proto třeba pečlivé o to se postarati,
aby co nejdříve náležitě vyschlo. Docíliti se tobo
dá způsobem následujícím. Na řezačce pořežeme
jakoukoliv slámu zcela vyschlou na jemnou ře
zanku, již na fakaru přeženeme. Na to zroí vlhké
důkladoé smícbá se 8 řezankou stejným dílem: na
hektolitr zrní hektolitr řezenky. Hromada se každý
den přehodí lopatou a za 8 dní fukarem přežene,
čímž ee řezanka od zrní oddělí. Je-li zrní ještě
vlbké, opakuje se 8 Čerstvou řezankou práce na
značená. Řezanky se upotřebí při nakládání řepy,
řízků a pod.

Vymočené semo obsahuje málo drasla,
vápna a kyseliny fosforečné Krávy proto hubení,
často zmetají a trpí lamavkoa, kriní-li 8e takovou
pící. Nebezpečí však pomine, přidéváme-li k tako
vómu sena něco nevymočeného popela dřevěného.
Stačí, smícháme-li lžící popela 8 1 kg dobytčí soli
a tím seno na krmení uchystané posypáváme.

Pamatujme ma stolistky! V našich
zahradách jindy váude pěstované stolistky takměř
vyhynaly. Málokde krásnou a vděčnou růži sto
Jistou ještě spatříme, a to 8nad jenom v zákoutí
zahrádek veakovanů, zcela zanedbanou, plevelem
všelikým polozadušenou. A přece stolistka naše je
růže krásná, voDná, tvrdá, přezimuje bez pokrytí,
velice vděčná, když poněkud jen se ošetřuje. Stačí
skypření a pohnojení půdy. Po odkvětu odřežeme
šipky s 2—3 očkami. Zbylé horní očko vyšene
silný prut, na němž příštího roku budou květy.
Staré výhony a zaschlé větvice rovněž v létě se
vyřezují. Z jara stolistky so neořezují. Rozmno
žují se kořenovými výhonky bočními, jichž zdravý
tra každý rok několik vyžene. V polobách méné
teplých nad atolistku není růže vděčnější.

B neu] [enn |

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT
HRADEC KRÁLOVÉ,

STAVÍ

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,
MODERNĚ.

CLI
OD 1 SRPNA V ČELAKOVSKÉHOTŘ.

BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

Školský obzor.
Důležité rozhodnutí zemské školní

rady. Dle rozbodnutí zemské školní rad
království České jsou prosebné průvodyokrlo

jsou
dny, na které průvody tyto připadají, dny feri

Jednoroční učebný kurs při měštanské
škole chlapecké v Dobrušee. Zápis žáků a
žákyň koná se ve doech 13., 14. a 1Ď. měsíce
září 1909 od 9. do 12. bod. dopoledne v ředitelně
chlapecké školy měšťanské. Do kursu přijímají se
chlapci a dívky, kteří s prospěchem vychodili třetí
třídu školy měšťanské, nebo prokáží zkouškou, že

škole »e rovnající. Na

kursu vyučuje se povinně jazyku německému,
fraacouzskému a těsnopisu Školné obnáší 40 E
ročně, může však k žádosti nemajetných rodičů
zcela neb částečně sleveno býti. Pro cizí poslu
chače jsou v městě vhodné byty. Veškeré dotazy
zodpoví ochotně jak ústně tak písemně ředitelství
chlapecké školy měšťanské v Dobrušce.

Zápis žáků do I.třídy c. k. reálkyv Hradci Králové konati se budepo prázdai
nách dne 16. a 17. sáří vždy od 8-9'/„ hod. do
pol. ©řiditelně ústavu. — Ze škol měšťanských při
hlásí se žáci k předběžnéma zápisu dne 13. září
mezi 8—10. hod. ranní. Přijímací zkoušky odbý
vají se ihned po zápise. Bližší zprávy oa návěstí
v budově ústavu. — Žáci nábošenství israelského
konají zkoušky přijímací, jakož i zkoušky oprav
né a dodatné, pokud jsou spojeny s úkoly písem
ními, dne 15. září po 9. bod. ranní. —Do II —
VIL. třídy bude se díti zápis novýchšákůs jiných
veřejných škol středních dne 17. září od 9%,—12
hod. dopol.

svópomoci, za dobu svého trvání běbem jediného
roku vyplatil v 6 případech úmrtí celkem 6300 K,
sískav 700 členů. Jak děkovné dopisy svěděl,
přišla poderovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše i šeny od 24 do50 let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, co 50 let 6 K. Každý člen 8e zavazuje, že
splatí při úmrtí apolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
boru za svého života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v bodoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záraka svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Duchovní eprávy a katolické spolky měly by
upozorhovati na výhody, spolkem naším poskytc
vané katolickému lidu, jebož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám Bebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Váci. Jenšovský,
jednatel.

Dr. Frant. Reyl,
předseda.BoBB COE

S00HT, RELIBPY,
OBRAZY (va PLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ,
UMĚL. ZÁVOD SOOHAŘSKÝ,
ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÝ

005005V SYCHROVĚ. 05005
(závop TRví op R. 1853.)

IZZL.ÍUZLMTITUTUCKTEIETIMUKI-ZZILI.1 ZLEZIZAT

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Nolkudly, faráře vo Fýpraobiieleb)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

stnáeýn
=—————

p
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Karel Hilse,
kameno-sochařský závod

u královébradeckých hřbitovů
na Pouchově.

Odporoučí se k uměleckému provedení sech
dle modelé, skizs meb fotografií.

Pomníky a brobky, polní
kříže, sochy do obcí,

vše v umělém provedení.

Pracuje ze světoznámého pískovce ho
řickébo, syenitu, žuly, labradoru a všech

druhů mramorů.

Opravy rychle a levmě.
Sebe menší zakázce se věnuje největší

pečlivost v provedení.FKK
Litanii

knejsv, OrdciPáně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů 8 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Zásvětná modlitba Puně10 SrdciPáně 100 kusů
za 80 h (místo za K 120)

Biskupská knihťiskárna

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnémuduchovenstvu
první anejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila

w Hradci Králové č. 83.
k ahotovení veškerých It
stolních nádob se stříbra,

bronsu a jiných kovů, odnějjednoduššího do nejskvostněj

šího provedení v kašdémvzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu prácí trvalou Aa
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Blakupskou Milostí revide

nlatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

melních se rychle, řádně a
lovně vyřizují.

Vše sasílán jen posvěcené.
i

m W maělou.

Chudělkmkostelem moázosplácetbez přirážek.OR“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.jj
Prosím veledůstojné duchovenstvo© laskavou přísešadáváraoa o * '

Som ozorotpyzšproroto

Z



bikejakoprádlo,jemuž $přidando vyvářky
sSAPOT3IT+

svůní fialkovou.odfirmy
JOSEFJELÍTYEK "tYDLÁK
V HRADCI KRÁLOVÉJ Plstestocenu

KEBIXCEIKGSIXČOIX KOD

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých <viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

zemských.

| Četná UzNÁáDÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s'uze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Veolejemnélátky na taláry.
Též na splátky boz zvýšení cen!

E63 G6DXG6) X 663X 880 X

(z noiny
fonografy,

desky a válce
nejsolídnějí koupíte

v elektrotecha. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

693XSSDDAPCESKDZCEDSEO R85Ga)EG85XIXčetJU€

Jen umělecky pracované

SOCHY i ostatní
zařízení chrámové

— levněprovádí ———

absolvent c. k. odborné Školy sochař. a řezbář.

BORTNU, BEL V HOŘE KUTNÉ
UTNÉ

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyimkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 88
dostati lze 1kus za 3hal. —50 kusůza1K
wbiskupské knihtiskárně

v Hradei Králové.

Ledničky
patentní, s nedostišnou isolací a

výtečnou ventilací,
fraako sa každou stanici za K BO-—

dodává

= © G. k, dvorní továrna. nábytku

V, Okuherský,Hradao Králové,
Zástupci na všech místech hledání.

W
Uzbaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kopí pramen v Rakousku veškerých

koslal paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

novevého máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové ceoníky, rozpočty, vzorya hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolaje si dope
račí veškeré kostelní nádoby a
náčin a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenkty
atd. své vlastní výroby, "předpisům
církevním vyhovojící. Staré před

P měty opravuje v původní intenci: a
v ohni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na n
kázku franko bez závaznosti koupě.
Vše se posílá povvěcené. Práce ruční.

Sklad voškorýchzlatých a stříbrnýchklenotů, jáko: řetězů,
madonek, křížků, Sivaků, náramků atd. : Metářské

teny, tabatěrky, jídelní náčiní ze utříbra pravého
projevy, ičínské o vždy na akladě.
Staré sleto, stříbrože drahokamy bupuje za nejvylší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.
V...

šeoh, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
za 44% až 5% =

úrok a to dle výpovědi.

WEP“ Složní lístky ma požádání zdarma. “U8

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. ===
FOTOGRAFIE

“

nejlepší při oonách nojpříznivějších dodává

cla. král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
wm Hradec Králové, Adalbertinum.—

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skuplsy rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.u

200000000000000000000000
+ *
+ 
: Modní a galanterní ?.
Ž závod pro dámy a pány 2
+ Fejgl A Byčiště +
+ ©
o Hradec Králové. ©
: Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie. 3

: Taristické košile a půlvesty. — >

Š Prádlo — Deštníky. — Šněrovačky. +

jd Přípravy pro švadleny a krejčí. 3

3 Kněžské kolárky a náprnenky. :o *
90000000 0000000000000000

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jeko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, máramky,
NÍ<bž jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

EA — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na eplátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

=- = Palmy = =
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře, před;sochy svatých a p.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe.,

Palmy stromovité 2—3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 32,

8, 10—45 ul 3, 4—5ul.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, knzatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se zalo
sajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v kačdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plánya rospočtyshotovuji úplněbezplatněa
k ústnímu jednánídostavímse na požádánítaktéž

bez nároku ma cestovné.

Mnoho pochvalných uznání řece s bronsová

státní medaile zvýstavyv Pardabieiek.
> Závod založen r. 1998. "aa
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Závod

pozlácovačský a vý
roba rámců. Nejvkusnější

zarámováníobrazů a fotografií.

Obrazy,
zrcadla,

rámce a nejrůznější umělecké výrobky ve velkém
výběru a levných cenách doporučuje závod

DOa

umělecký a papírnický

J. Kieslicha
vwHradci Králové.

Největší výběr dopisnic a veškerého
=== | zbožípapírnického.

Užitečnés příjemným

Týniště n.Orl.
kde v továrné rmy

AD. NOVOTNÝ
KoSPOL.

najdete pečlivě uspořádanou

výstavu nábytku akoberců
pro násorné poučení kašdéhe, kdo chce si doplniti
neb zaříditi

vkusný a příjemný
byt odpovídající všem mo
derním požadavkům."ij

Že tím uestratíte marně času ani peněz, po
tvrdí Vám výtaby z dopisů naších sákarníků nás
navětívivších:

v bobstém skladu Vašem jsem viděl

mnoho praktického «
návštěva u Vás mne poočila i poba

vile,přijměte.. ....- .
člověk by k Vám měl jeti aspož jednou

za rok, aby vidělty pokroky. -< u
...... moje návštěvau Vás maě přinesla

mnohonásobný užitek
při nákupu výbavy mé

Nlustr. cenniky s poučením, jek suřiditi byt
účelně, návrhy, rozpočty zdarma.O
JAN STOUPÁ V PRAZE,

-==== Mnařišská ul. 1.,
doporuču,e:

železné skládací pc- šelesné mycí vystekod . K 790 —
kine | atolkželezné skříňové po- noční 4: E 10—

stele sSdíl.matrací zelná stojany na
od.. - „K2t—htyod.. Eli

naříppná Ikáka od K 386—.
Bueplei ,

od . 1— 1 .

samá.dnůún —ORÁRNÁNÍUÝTŮ,
sabradní k —Půdootní

notaci zástányK36 —

úyint nažímanínamovolea dobrodinaýchtstanů
zp sony nrláště výhodné.

«

pravá, přírodní, nefalšovaná, koupite
jedině u první české firmy

Lad. Hrádek, Pazin,Přímoří.
pOEB*OLI.O““, pravé dalmatské labodné
60 h, silné 60 bal., dalttateké krovaí 70 bal. litr

franko dobírkou na každou stauici.

Cenníkynanun sáněTNV
CAGACAC:

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker Józscí.
kčrút 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —
Vídež=VII., Mariahilferstr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

Nejlevnější 1 nejvknsnější

dětské vozíky
u relkovýrobcse firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové

Žádejte cenmíky.

xXx

O. k. místodržitelstvím komeessovaná.

Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak tecbeieké,
tak právní vyřizají se co ejrychleji. —

Největší agenda jak vnitrozemská, tak

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XOOOOOOOCXOCX

Mešní vina!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradci Králové ověřilo une dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách cd
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 98 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátň
v Želivě a pro četné důstojné farní úřady

v Čechách.

prospospějete,objednáte-livlněné
álky,pán Sirlinky,Jáky naFobu,soupravu,salonní $arnitury,vůbec

VšechnozbožíIkčovské úfirmy

Z i

T, =

Zaleženo r. 1860. (Státní cez na výstavě v Bořická

Nojstarší a největší závod
umálého kamenoprůmyslu
ma českém severovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Rrálové.
Prcvadí veškeré práce hibit.vní a dopo

ročuje svůj bohaté zásobený sklad

hotových pomníků Loštěných=og;
umělecké ozcoby náhrcbků z nezní
čitelné kemeniny, český výrdbek.

(Mramorové zařízení
pro, uzenáře,„řezníky,kavárny, cukráře,

jesky na nábytek,
PPRACA

ČKpředníkán
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V. sjezd katolíků českoslovan
U ských v Hradci Králové.

IL.

Nemožno ani zdaleka v týdenníka podati
plastický obraz složité, mnohostranné a úspěšné
práce dnů sjezdových. Jak rozšířeny a rozčle=
něny schůze slavnostní i odborné proti sjezda
roku 1902! Přece však poukážeme dodatkem
aspoň na některé důležité momenty dnů dal
ších. Radost jsme měli, že věnoval sjezd váž
nou pozornost stavu Šivnostenskému,který jest
od rudých demegogů tolik ohrožen. V Klicpe
rově divadle dne 29.t.m. prcmlavili důkladně
pp.: Hovádek, Fait a Typlt. Nutným úkolem
příštího sjezdu ovšem úude též promlaviti o
našem obcbodnictva, které jako významný Či
nitelvnároděvelicetěžcezápasís konkurencí
cizáckon. Velice výzoamná byla týž den schůze
naší mládeže v Borromaeu. Soustavná organi
sace započala teprv nedávno a jak obrovský

očet našeho dorostu úaslouchal řečoíkům pp.
pačkovi, dra Pekařovi a jiným! Teď již mo

botný vzrůst orgauisací katolického dorostu
nezastaví nikdo, třebaže mládež začali zpraco
vávati s největším úsilím již dávno národní
sociálové a 80c. demokraté.

VKlicperově divadle večer promlovil dp.
Hálek o lidumilném a kulturním působení církve.
Uvedl zásluby „nádražní missie“ pro ochranu
dívek, které se řídí beslem Pia X.: „Ocurana
dívek jest vznešené a posvátné dílo“ Spolek
sv. Rafaela k ochraně katolických vystěhovalců
vykonal již dílo obrovské. Řebolnice ošetří je
dině ve Vídni ročně 30.CJ0 nemocuých. Milc
srdní bratři české provincie za 1 rok ošetřili
18206 katolíků, 487 evangelíků a 621 židů.
Spolek sv. Vincence vydá ročně pro chudinu
12 millionů koran. Jak kolosální práce vyko
pána pro osvobození otroků, ve prospěch maic
mocných! — Kde vztýčen kříž, tam přišla
první kniha. Palacký praví, že křestanství o
tevřelo Slovanům bránu k osvětě. Nejzsnameni
tější hvězdárny světa jsou dílem církve. Hell
vald píše: „Skoro všecky indastrielní vynálezy
až do 11. století vyšly z klášterů,“ 31 univer
sit (z 44) bylo zřízeno z papežských nadací.
V „temném“ středověku mělo křesťanstvo
40.000škol; jen v pražské arcidiecési jich by'>
640. V klášteřích oschovány nejcennější lite
rární a omělecké památky před barbary. Kněší
Rakouska složili kapitál 12,682.22K oa stipen
dia pro chudé studenty. Comte ve své „Sooio
logii" (str. 282) dí: „Katolické dochovenetvo
snažilo se vědy vnésti do lida všechny vědc
mosti, kterých samo nabylo.“ Řečník předvedl
v dobře ospořádané řeči celou spoustu mar
kantních dokladů o dalekosáhlé lidumilné a
kultorní činnosti naší církve.

V Adalbertina promlavil slovinský posla
nec dr. Krek o otásce dělnické.Liberalismus děl
niotvo zotročil, akradl mo víru, učinil jeho stav
beznadějným, naplnil je nenávistí proti všem.
Teď teprve liberalismus lísá se k dělnictva, ale
jeho podstata zůstává tatáš, Encyklika Lva XIII.
nesla do krabů dělnických zdravou náprava;
bájí právo dělníka oa organisaci a volnou ko
alici. Otázka dělnická jest otázkou lásky a sprá
vedlnosti. Soukromý majetek ušaáváme, ale
hlásáme zároveň komonismos lásky. Stát má
sachovati dělnickéma lidu plod jeho práce.
Papež praví: „Největší význam ve státě má děl
nický lid, protože tvoří bohatetví státo a má
tedy i nároky oa jeho ochranu.“ Ze všech
stavův a zvláště z rolnictva ce masí vymýtiti
rozkladný dech liberalismu. Dobaodeme-lipráva
lidu, pak následovati bode i samostatnost a
povnost vůle, v níž Be stane člověk nejlépe

pánem mad sebou samým. — Pak pojednal dr.r. Reyl o křesťunskécharitě. Věcná, znamenitě
doložená přědnáška jeho přinesla velké poučení.

Dne 80. erpna ráno dvorana Klicperova
divadla věnována rolnictvu; tam promluvili
všestranně o potřebách ldu pp.
Krejčí, Šafránek, Ječný a Kaňourek. Jostliše
jiš sjezd předešlý měl pilný zřetel k stavu rol
pickémo, věnována letos zeměděletví posornost

jestě větší. Při valné Lromadě „Hospodářského
sdrožení“ v Adalbertina projednávány pilné
praktické návrhy. V Borromaeu na schůzi naší
intelligence promlavil o otázce středoškolské
JUC Hronek, o vysokoškolské otázce JUC.
Petrželka, o součinnosti dachovenstsa s intelli
gencí dr. Fr. Reyl. Velice čilá debata ujasnila
velmi mooho. Dnes, kdy tak veliká část intelli
ge.ce oddává se pokrokářskémo kšeftu anebo
krčíc ne za pecí nechává Činně do boje zasa
hovati chudé křesťanské dělofky, tím větší čest
masíme vzdáti intellizentům, kteří rázně plují
proti dravéma proudu náboženského nibilisrou.
Dík zvláště našim akademikům,kteří jsou vy
staveni pro své neohrožené přesvědčení nejdr
zejším pošklebkůma šikanování!

VečervKlicperovědivadlepromlavilJ.E
katol. arménský arcibiskap ze Lvova dr. Thec
dorowicz. Praví po polsku, že katolicismus jest
velikou páskou, pojící v Rakousku Slovany se
verní 8 jižními, východní se západními. Idea
katolická pak sdružuje zvlášť Čechy a Poláky,
mejíc význam idey stát udržojící. Potřebujeme
vtéto říši katolicismu ba posílení základů rov
noprávnosti všech národů — zvláště slovac
ských. Kristos v nás musí žíti cele a my cele
v Něm. Osvědéujme víru v něho netoliko ve
řejnými projevy, ale i celým svým životem.
Cítíme všichni, že jest nutno, aby Kristus pro
nikl celý veřejný život, by přestala dnešní
rozháranost. Maslte býti organisovanými hla
sateli veliké organisace Kristova učení—církve.
Upevňojme své katolické organisace, šiřme
myšlenku křesťaneké lásky a spravedlnosti :
tak vypudíme z veřejného života nevěru azášť,
zdroj dnešní sociální rozháranosti. Pracojme
promyšleně, cílevědomě a pak duch Kristův
masí naplniti svět štěstím a spokojeností. Slova
vzácného hostu, výrazně pronášená, vzbodila
hluboký dojem.

Pozdrav přednesl zaoceánský host, dp.
C. A. Bleha, farář české osady 8v. Jana v Saint
Lonis, ředitel „Hlasu“ a „Čes. uepy.“ Přesvěd
čivě dokázal, j k opřímní katosičti Čechové ame
ričtí, jichž jest ve Spojených státech na 250.000,
horlivě pracají na poli náboženském, národním,
uměleckéma charitativoím Mají 80denních kat.
škol, které navštěje 14000 dětí. 200.000 dol.
věnuje se každoročně na udržení těchto škol.
Koěží čeští tam mojí dvě vyšší školy a vydr
žují 2 sirotčince. Katolík český netrpí v Ame
rice útisku od usedlých Amerikánů, ale od po
krokářských krajanů. — Posl. Šabata promlnvil
o otásce rolnické. Ta jest starou otázkou českého
lidu jakožto národa rolnického. Když po zru
šení roboty zasvitla svoboda, nevyužil jí rolník
— nýbrž různí dobrodrahové a vyděračí rol
nickébo lidu. Lid již zřejmě poznává, jakých
hříchů se napáchal na rolnictvu liboralismaa8;
uvědomujeme se, sdražujeme ve v orgavisaci
katolické, neboť katolický sedlák nemůže státi
v organisaci liberální, která v otázkách nábo
ženekých není o nic lepší než jiné strany po
krokářské. Nutno zrušiti terminový bursovuí
obchod s obilím, třeba usilovati o svépomocnoa
akci zemědělskou, potřebí zlepšiti postavení
zemědělského dělníka. S veškerou silou 5e bu
deme domáhati zavedení všeobecného lidového
pojištění starobního a invalidního. (Dokooč.)

Francouzská mračna.
Věru jest křiklavou nesvědomitostí vy

ehvalovati do nebe moderní, zvláště protika
tolické zásady a nepověděti lidu otevřeně, jak
se tytéž moderní snaby v praksi osvědčily
v „nejpokročilejší“ republice — ve Francii,
kde prý vládne lid. Kapitalistické žoky tam
tvoří tak šeleznou, neúprvsnou moc, Že se 0
jejich bradby rosrážejí reformní hesla jako
pára od tvrdé skály.

Jakmile se dostane při francouzské vládě
k vesla ten, kdo blásalse vším zápalem ideály
obrodné, ocitne se v bladsém kraho, tápe a
klopýtá,jakokdyšseocitneslepecnaprovaze.
Moosí s těch, které důvěra lidu povsnesla k ve

Ročník XV,Imserly sa počítají levmd.
Obnova vycháví v pátek v polední.

liké moci, vysmáli se svým voličům, zradili
hanebně hesla, která hlásali jen k vůli tomu,
aby po zádech lido se vyšplbali na vrchol
osobní moci; stali se zřejimýmizrádci. Jiví pak,
kteří prorokovali reformy nejrychlejší, bezradně
Bu potácejí při pozorování, jak tvrdý kapita
lismus dovede si'ně vládnonti i — proti vládě
cfhicielní. Lišák a intrikán Clémenceau byl ko
nečaě po úporném zápase poražen samými bý
valými přáteli, jichž naděje naprosto zradil.
Vyznamonal se výbradné činností ničivou, za
pvdpory všech radikálních živlů provedl s vel
kým potleskem odlaku olrkve od státu — čili
vlastně církev nespravedlivě ožebračil a dal jí
ma race těžká pouta. To se mu ještě dařilo.
Když však stále netrpělivěji na něho doleháno,
aby positivní, promyšlenou a vytrvalou akcí
atvořil v republice kas sociálolho ráje, milý
Clémenceau prozradil velikou neschopnost. A
tak sláva tuhoto od Israelitů velebeného muže
změnila se rychle v opovržení. Aby se v moci
udržel, dovedl měniti barva jako chameleon,
aměl se vší příkrostí vystapovati proti lidem
provádějícím ta hesla, která byl dřívesámhlásal,
neštítil se bezcharakterních úskoků. Rozbou
řeué vinaře a poštovní zřízence umlčel násilně.
Odstraňoval z armády zdatné důstojoíky, kteří
se mo zdáli překážkou jeho sobeckých plánů.
Zvláště důstojníci katolického smýšlení každou
chvíli ocítili v týle zákeřnou raka stvůr Člé
menceanových. Žato však ministrem námoř
nictví ve stal semita Tbomson. Ač byl chytrák
dříve velikým odpůrcem Drepfassa, dovedl
rychle obrátiti, když zpozoroval, že by jeho
karieře mocný Israel srazil vaz; a tak najedoou
dreyfassard Pirgaart stal se ministrem války.
Aby si zajistil souhlas poslanců, dopomohl jim
k ročnímu plata 16.000 K.

Clém. odpíral milost odsouzeným antimi
litaristům, ale jeho nástapce Briand jako na
vzdory je omilostnil, Ale minist. předseda
Briand málo si tím pomohl. Právě za jeho
vlády pařížská porota odsoadi.a k jednoroč
níma vězení redaktora děluického „Vojx du
Peuple“ pro uveřejnění antimilitaristického
článkn. Týž článek však již dříve vytištěn
v jiném listě, jehož redaktora sám Briand jako
advokát „vysekal.“ A nyní jako naschvál od
soudí ma Franconzové jiného muže pro tentýž
radikalismas. A jak dělníci tak antimilitaristé
vyhlásili Briandovi rozhodný boj, jakkoliv se
uhtěl nynější min. předseda vlichotiti v trvalou
přízeň raodálistů olapováním cirkve.

Briaod vystudoval šikovně za pomoci
církevního stipendia. Jako advokát dopustil se
hrubého mravního pokleska; byl za to avržen
do žaláře a provozování advokátské prakse
ma zapovězeno. Dobrodruh však nalesl brzy
dobrý pramen výživy. Vrhl se v náračí té
strany, z které kyaulo pro demagogy nejvíce
prospěchu; začal sloužiti sociální demokracii
a štva! dělnictvo slovy plamennými do stávek.
Israelité brzy dobře prohlédli, jak takový 80
bec může velmi úspěšně sloužiti jejich zájmům.
Briand etal se r. 1906 ministrem vyučování, r.
1908 k tomu ještě ministrem spravedlnosti.
Teď postoupil ještě výše. Ale jeho křeslo jest
jiš nyní valně otřeseno. Z bývalého Boc. de
mokrata najednou — elegantní buržoal Děloi
otvo znovu 8 trpkostí se přesvědčuje, jak jeho
ohniví vůdcové najednou chladnou a mění po
vahu, jakmile se dostanou k tačnému soba
vládoímo.

Nadto Clémenceau má veliký bněv proti
svéma vítěznéma kollegovi. Odložil najednou
svoji cestu do Egypta, uby se mohl účastniti
podzimního zasedání a činiti nesnáze Brian
doví. Mazaný státník pozoává, že při nynější
krisi jest pro jeho rehabilitaci doba velice pří
hodná. Vnitřní spory badoa se opakovati ve
Francii oyní silou sdvojenou.

Nemá teď Briaod na růžích ustláno. Fran
oouaští vinaři bouří se znovu. Vláda sice dříve
jim očinila některé ústapky. Leč —finanční
ministr najednou vinaře šikovným způsobem
soova přítiskl kezdí; 'nařídil jim, aby ci vioné

etikety opatřili zapoplatek od státu. Tato velmiobratně vynalesecá má připraviti vinaře



ročně asi o 25 milliouů franků. Na mezinárod
ním odborovém sjezdu socialistickém pařížském
(30. a 31. srpna) tleskáno heslu: „Válce válkul“
Jopbaux prohlásil, že francouzské dělnictvo
odpoví na mobilisaci generální stávkou. Anti
militarismne ve Francii vzrůstá stále a kdo
za nynějších spletitých okolností má jen trochu
zrak otevřený, hned poznati musí, zda takové
bnutí bude republice zdrávo v době, kdy jiné
státy odzbrojiti nechtějí. Nemůže-li viáda nijak
důvěřovati ani spolehlivosti námořnictva, co
si počne v případě krajního nebezpečenství?
Na druhé straně požadují od vlády nepokojné
živly tolik, že by jim sebe ochotnější ministři
sotva mohl splniti desetinu přemrštěných po
žadavků. Ministři nyní klidí jen to, co zaseli.
Jsou to přece většinou mužové, kteří sami
dříve plnili své posluchače nesplnitelnými na
dějemi. Jak si franoouzeký lid ti demagogové
vychovali, tak se k nim nyní chová. Tam, kde
by měla vláda proti zlořádům nejrázněji za
kročovati, prozrazoje ubohou malomoc. Zato
však se vší kuráží postapuje proti bezbran
ným, kteří republice ani Šškoditi nemohou.

Tak na př. arcibiskup auchský (óšský)
a více kněží jiných bylo odsoazeno k pokotě
500 franků, jelikož sloužili v kostelech mše
svaté, aniž o tom učinil: úřadům „patřičné“
oznámení. Arcibiskup však nepokládal tak ve
likou pokuta za spravedlivou. Když nezaplatil,
vyslídili bdělí sluhové Briandovi, kdy dlí mimo
město. V tom okamžiku vynesli z jeho obydlí
nábstek a jiné cenné věci, které prodají dne
11. září ve veřejné dražbě. Podobně patroni
„Svobody“ zakročili proti kněžím jiným. Vy
blíží to, jako když voják po bitvě osvědčaje
svou brdinnost tím, že do bezduchých těl
vojska nepřátelského práská karabáčem. Snadno
slabého pronásledovati. Uvidíme, jakou podobu
budou jeviti mračna francouzská v podzimním
zasedání. Tolik jest jisto, že se novyjasní. A
na takové mlhy „nejosvícenější“ země by právě
měli poukazovati lidé ti, kteří do omrzení o
akují, jak jim jest skutečný pokrok drahý.

Misto toho však čeští demagogové vláčejí prosto
myslný lid do téhož bahna, v jakém tone národ
francouzský.

Volné listy.
Stále tatáš písnička na tomše kolovrátku.

Zoufalé pokusy o docílení rovnováhy proti ka
tolickému sjezda v Hradci Králové přiměly
pokrokáře, aby pozvali na svůj tábor také syna
Heliova. Ten poslal dra Klumparovi psaníčko,
v němž předem doufá, že ho těma párma řád
kama při dobrém zdraví vynatrefi. Však co 8e
týká protiklerikálního táboru, nemožno mu
přijeti, protože nemá právě kdy. Kdybychom
nevěděli, že dr. Kluwmparvěci, jejíž pokrokový
povlak jest podšit židovským kožichem, tělem
i duší jest oddán, soudisi bychom, že obsab
onoho psaníčka uveřejoil ze zlomyslnosti proti
synu Heliovu. Takto však přijati jest za pravdu,
že vůdce hradeckých pokrokářů má stále ne
obmezenou důvěra v člověka, jenž povahově
a intelektuálně v poslední době byl odkryt a
na prášek rozemlat.

Obsah dopieu jest čistěmacharský: násilí,
pomlavy, do nekonečna opakované fráze a
ubíjení práva a spravedlnosti. Vane z něho
duch bývalého Jajtnanta, říznost policajtu, zdi
vočilost Anakreonta šibeničeka násilnost dvor
níbo pěvce Neronova. Nu ano, takhle vypadá
moderní pokrokový spisovatel, jenš veliké věci
dovede redukovati už hrůza na jednodaché for
mule. Bylo potřebí dlouhého vývoje, mnoho
přemýšlení, stálo to mnoho zápasů, nežli ob
čané ve státech dosáhli práva shromažďova
cíbo — a tu přijde syn Heliův, jenž, v neko
nečné zmužilosti přeškrtávaje všechna století
právníbo vývoje, dra Klamparovi o shromá
žděných katolících vzkazuje: sebrat a zavřít!
Jaká to jednoduchost a rázná odhodlanost.
Škoda, še syn Heliův nezáří svým světlem
v Maďárii; tam by z něho byl důkladný betár,
kterého by jistě udělali ministrem apravedl

nosti rok Slovákům.pakujeme, syn Heliův vskatku jest my
elitelem rázné jednoducbosti. Tak na příklad
křesťanský názor? Vykopnu jej a stavím na
jeho místo život antický. To čubrníte, co? A
vaši neupřímní vlastenci a čeští politikové?
Proč se naimábat,aby výchovou byli polepšeni?
Několik set šiveniček pro ně, a věc bude vy
řízena. A co ten neb onen proti mně napsal?
Utněte mu raka! — A všude jinde právě tak.
Syn Heliův vůbec jest obratný ve všech umě
ních žebráků a tuláků, umí hřebíkem otevírat
zámky a řezati dřevo Špatnoa kudlou.

A což mravní jebo pomér k člověku?
Slyšte, jak si jej upravil: Zvířetíublížit nemohu,
ale člověka sabít bylo by mi hračkou. Ravaschol
jistě by dnes řekl: „Kdybych nebyl Ravascho
lem, chtěl bych býti Macharem.“ Věra, pro
syna Heliova nic není tak pitomé, jako mla
víti mondře a po lidsku. Člověka zabít bylo
by mí hračkou, ale zvířeti ublížit nemohu.
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A my pořád, co še Machar v posledních svých
literárních projevech lese po čtyrech! Zvířata
v báéjce, slyšíce syna Heliova, také by ve již
nesmála, že člověk chodí spříma. Ostatně již
Caligula jmenoval konsolem svého koně a
Karel II. pasoval na rytíře svíčkovou pečeni.
Jest tedy syn Heliův v dobré společnosti a
dokazuje tím svůj demokratism, že jsa synem
boha slonce, sestoupil kolegiálně mezi krále.

Lidé římětí českému cítění cizí a nebez
peční, tak nějak to pověděl Machar ve svém
dopise. V dobách probozenských národ český
by) zbožnější a podle logiky pokrokářské tedy
římštější, nežli dnes, a přece kněží katoličtí
to byli, kteří české oftění zachraňovali. Všechen
náš katolický zápas, boje o záchrana národ
nosti a práv děly se a dějí proti Němcům a
německým centralistickým vládám. Všichni pc
litikové z minula, jako Palacký a Rieger, a.
všichni politikové přítomné doby mlaví vý
bradně o nebezpečenství německém a nikoli
římském. Řím, jak známo, jest v Italii a nikdy
jeme neslyšeli, že by se mluvilo o nebezpe
čenství italském.

Jest patrno tedy, že v táboře pokrokář
ském není správného úsudku o pravém nebe
zpečenství pro český národ a že tam vévodí
nazírání cizí, které zaměnilo pravé pojmy. Jest
to nazírání židovské, které fikolaje, podhazajíc
protikatolické karty, protože jich potřebuje pro
avůj hospodářský a kapitalistický absolatism.
V Madridu vypije se nejvíce čokolády, v Caři
bradě nejvíce kávy, v Paříži nejvíce absinthu
a ve straně pokrokářské, jak již vrabci na
střechách cvrlikají, pojídá se nejvíce česneku.
A takovým česnekovýmrekem stai sei Machar,
jebož tvrzení o římském nebezpečenstrí hla
pákům znamená mnoho, chytrým však nic.

Soudné obecenstvo a všechny pravé vzdě
lance upozorňujeme na jednu okolnost. Na
katolickém sjezdu projednávány byly důležité
otázky sociální, hospodářské a kulturní, a u
činěna o nich usnesení veřejná. Také řeči ne
schovali jsme do tajných kabioetů. Naže, proč
pokrokářští inteligenti se svým synem Heli
ovým nepustí se věcnou kritikou do předmětů
projednávaných a do návrbů, které byly uči
něny a proč obmezují se jen na fanatické a
nesnášenlivé protesty proti saméma sjezdu?
Zda neposkytojí tímto jednostranným jednáním
dosti látky k tomu, aby byli odůvodněně po
dezíráni, že nejsou schopni věcné rozpravy 0
věcech, o nichž katolíci určitě se vyjádřili?
Tak na příklad katolíci za akutní otázka pro
hlašují, aby na podkladě náboženském ve škole
budována byla mravnost a aby pilně bylo hle
děno k tomu, jak pronikavý jest účinek kře
sťanského náboženství na život poblavní a jak
slabé jsou všechny Čistě lidské požadavky,
chtějí-li se samy postaviti naproti pohlavním
silám přírodním, které bez příslušných poat
pravé spousty páchají ve Školní mládeži, ee
kterou moderní pouze rozumová výchova dnes
jest již v koncích. Katolíci ukazují na po
třebu účinného cvičení vůle a celkovou vý
chovu, která má směřovati k vytvoření pevné
povaby, která, potlačujíc nezřízené žádosti,
spěje k vrcholu dokonalé svobody. Katolíci
veřejně a bez obavy vyznávají, že nesprávný
jest názor, který toliko požaduje, aby dítky
důkladně o pohlavním životě byly pončovány,
čímž prý zabráněno bude všem pohlavním ne
řestem, které dnes mezi školní mládeží šíří
se jako mor. Katolíci moderní methodou na
podkladě p-ychologie a nezvratných zkušeností
dokazují, že nové platnosti nabývá mravní sv0=

ken, kterou osvojovali si světci katolickécírkve.

V těchto a podobných otáskách měl by tedy
syn Heliův projeviti svoji kvalifikaci a nespo
kojovati se pouze povrchním a frásovným do
pisem. I on vyhýbá se věcnému projednávání
a celou otázku řeší pohodlné tím, že jinde již
prohlásil radikálním způsobem boj mravonce
a křesťanské výchově. [I on mluví 0 volnosti,
ale nedovede si nikdy představiti skutečné ži
voucí bytosti, pro něž má býti určena; i on
náleží mezi oprávce, jimž neschází negativních
velikých slov, ale duševědná znalost skutečného
člověka. To jest ta nemohoncnost, která jest
přízoačnasměro masarykovsko-pokrokářskémo,
nemohoucnost abstraktních a nešivotních tbec
retiků, kteří sice dovedou odsuzovati liberální
prý jalovost mladočeskou, ale sami nemohou
ani o krok dále v otázkách a úkolech, které
určitým způsobem katolíci precisují a vyslovojí
O nich své programy.

Zdůrazňujeme, že mnohé věci na kato
lickém ejezda ; projednávané jeou společny
všem rozamoým a myslícím lidem v Čechách,
byť ani nepřizoávali se k našemu praporu, a
že pouše zevnější protest syna Heliova a 0
sice pokrokářská odbalojí všem pozorovatelům
intelektoáloí slabost lidí, cbytajících ee bez
dachbých hesel, jejichž prásdnota kde komu
Jest patrna a jejichž otřená moda totožna jest
s hloupostí. .

Note, vyzýváme syna Holíova, aby se do
tchto namítuktých otázek sakousl a '



co umí a aby neprojevoval stále, 60 neamí.
Ušiní to? Sotva. Jest příliš snámo, že jest
lehkým kavaleristoa, jemut postačuje proti
křesťanskému násoru několik pustých posměň
kův a jomuž dle včeho ani se ve snách nezdá,
že ka pochopení velikých a tak těsně s nábo
Zenstvím spojených otázek doby jest potřebí
hluboké a pragmatické práce daušovnía še ne
možno vystačiti tady poubým voltératvím a
sároveň minlstrováním židovi.

. ..
Krejcarový denník. Ze všech návrhů na

katolickém ajesdu očiněných obzvlášť důležitý
a pozoruhodný jest ten, v němě jaaně ohlášen
krejcarový deoník. Redaktor Světlík, rozvinuv
důkladný rozhled po přítomném stava kato
lického tisku, jako vrcholný bod svá předoáě
ky oznámil, že na Moravě vážné přípravy již
de konají a že apojenectví Čech při podniku
jest vítáno. Mobu říci, že po slovech redaktora
Světlíka v duši se mi radostně rozjasnilo.
Kdo pilně sleduje rozvoj katolického hantí,
kdo rozpoznává jeho podmínky a uvědomuje
si natnost blubší lidové výchovy katolické,
ten často v myšlenkách katolickým deoníkem
ce zaměstnával jako natnoa potřebou. V naší
katolické veřejnosti věc devníku již Častěji
byla přetřásána a ve spojení s ní byla svedena
nejedna šarvátka, která byla vlastně zname
nim, jek všeobecně se po denníku touží.
Ovšem pomýšlelo se pu výtce na denníx asi
v rozsahu nynějšího „Cecha“, tedy na list, který
by dunikal jmenovitě ve střední stavy a v inte
ligenci, která po většině svoji novinářskou
četbu opatřaje si v listech liberálních.

Vývoj katolického hnutí v Čechách nás
však poučuje, že jsou ještě tisicové a tislcové
Jak v městech, tak na venkově, kteří zcela jistě
myšlence katolické mohou býti získáni, jestliže
novinová četba bude pro ně účelně upravena.
Nemožno tady začíti vysoce psaným a poměrně
drabým denníkem, který předpokládá čtenáře,
v obvyklých politických s sociálních pojmech
jiš vytřelé. Jest uutno, aby 8e stavělo od zá
kladu, na němž postupem času vyvstávala by
daševní badova sorganisovaného katolického
lidu. Základem tím může býti jen denník la
ciný a obsuhem evým daši lidové přístapný.
Jetliče rozumové úvahy a všechno nadšení, na
katolickém sjezdu vznícené, horlivě ochopí se
podnětu a příprav na Moravě konaných, jestliže
bude v život aveden podnik tak časově potřebný,
pak pro katolické houtl vykonána práce vý
zvamu skoro nedozíroóho. Uvášíme-li, že všecky
české denníky politickostranného zabarvení
mají jen ekrovný výběr čtenářstva, pochopíme,
jek rossáhlé pole lacinéma denníku katolické
mu se otevírá. Proto prosíme, ba zapřísábáme,
aby příslnění činitelé naši cu nejdříve navázali
e Moravany styky za účelem urychlení podniku.

Nevím, zda v poradě katolických redaktorů
nějaký výbor nebo komise k tomu cíli byly
vetavepy, ale domnívám se, že toho jest po
třebí a že ae tak může státi dodatečně. Jest
třeba jednat, připravovat a neumdlévat. My
všichni ostatní, kteří v užší jednání zásvěcení
nejsme, budeme zatím křičeti: laciný denník
katolický! a neúetopně budeme volati: denník,
denník! Přičiňojme ce, jděme, učme, rozněcujme,
mysleme nablas, mlavme nahlas, radostně chvá
tejme, rozeóvejme zápal, a návrh denníka čiňme
vichrem. Umějme použiti myšlenkového hnatí
katolického, blásícího se k Zívotu a tak ru
dostně se rozjiskřajícího; af vybuchne a všade
zeplano! Popatřme do duší toho lida a spa
tříme pravda. Posod netvárnou rudu, po níž
nepřátelé s úsměškem šlapou, vhoďme do ta
vící pece, aby se v kypícím varu rozlila a pak
utublev pevné tvary uvědoměléstrany, schopné
dalších politických,sociálních a náboženských
úkolů! Konečněbylo by s velikým prospěchem,

dyby laciný denolk vycházel samostatně pro
y.

+ *
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Zase reformátor. Na mé pojednání pod
tieto titalem v 84. čísle „Obnovy“ vytištěné
odpovídá p. dr. Lederer v Přebledn článkem,
jehož jednotlivé části byly konfiskovány. Ale
nioméně i na podkladě toho, Go p. oensor pre
pustil, mosím anova tvrditi, že p. dr. Lederer
křesťanským ctnostem a vůbec evangeliu ne
rozumí. Nerozamí buď bona fide nebo úmyslně.

Pro snadnější orientování čtenářů v otázce,
o kterou běží, opakuji, že dr. Lederer 8u
márně tvrdil: Evapgelinm nám nepostačuje,
neboť jest zapíráním této země, jest negace
pozemského života, jest protivou všeho, k če
mu spěje člověk budoucí společnosti. V po
lemice pak s mým článkem dokládá, že av.
František z Ausisi byl enad jediný, jenž ctnost
pokory pluil ve emysla avého mistra a žejeho
křesťansjá láska vyvrobolilu v pouhém novém
jednom £ mnišských řádů. To byla celá pozti
stalost sv. Františka. Pokora křesťanská dle
dra Lederera jest ctností sebezničení, zapření
evého Já, otaost nejbrosnější askase. Nač jest
ideál takové ctaosti, když ho nelze dosáhnout

a kdyš vede kupře rároa u k liooměrnosti1Kromě toho dr. erer praví: „V obrazu
svém bůh křesťanský a židovský stvořil svého
člověka, jenž onašil se svébo boha následovat.
Jinak člověk antiky. Ten naopek vytvořil boha
v obrazu svém. Člověk antiky věřil v božství
svého vlastního člověčství, proto ona hrdost
jeho povahy a krása jeho živote. Jsou, jako
Machar, hlasatelé antiky, kteří jen v ní hle
dají spásu, jsou hlasatelé křesťanství, kteří,
jsko Tolstoj, vidí spásu jen v návratu k evan
geliu.“

Z uvedených míst vysvítá, že dr. Lederer
si neuvědomil, jaké důležitosti nabývají křes
fanské ctnosti zojména v dnešní rozháranosti
a zmateného hodnocení mravního. Mravní krise
jest tak veliká, že včechny poměry křičí po
autoritativném spoutání a mravaím měřítku,
kterých nemohou dáti filosofické pokusy a
zmatené návrhy, jejichž jediným výsledkem
jest rozumová a mravní anarchie a jimiž zlo
8e nejen neodstraňuje, nýbrž ještě zvětšuje.
Jenom křesťanské ctnosti mohou poskytnoati
pravé mravní svobodya odstraniti onu záhub
nou volnost, která neví již kady kam. Důkladná
znalost života a nesdolnásvobodamravní splněny
jsou jen ctnostmi křesťanskými, jimiž člověk
spoutává sám sebe, aby mohl svobodně kralo
vati. Že v souhrou křesťanských ctností jako
mohutný prostředek ovládací jest také pokora,
rozumí se samo. Křesťanské ctnosti isou ty
pevné útvary, které vytvořeny byly, ne aby nás
zotrodily, nýbrž aby nás udržely svobodny,
barouce nám volnost jednání ve chvílích, kdy
jsme nesvobodní. A ta právě jest jasno, že
křesťanské otnosti nepotlačají osobního života,
našeho Já, jak zcela chybně míní dr. Lederer,
nýbrž právě umínily si ochranu osobnosti, pro
tože mimo jiné vlastnosti podporují u člověka
mravní sodpovědnost, kterouž filosofická mra
vouka úplně zničila, očinivši člověka kořistí
okamžiku a náhody.

Tvrzení dra Lederera, že evangelium jest
negace posemského Zivota, vyplývá zase jen
2 úplného neporozumění křesťanské mravonce.
Evangelium neučí opovrhování pozemským ži
votem, neznamená negaci, nýbrž učí, že příroda
jest podřazena člověku 8 proto nemůže býti
naší učitelkou. Příroda nesmí nás vésti, nemá
eama v sobě zákon svého omezení, ale musí
býti ovládána dochem, neboť věude tam, kde
ce duševní vládě vymaňuje, vede k nepřiroze
nosti a zvrácenosti. To jest pravý smysl křes
fanské mravouky a evangelis vůbec, a jen ny
nější moderní povrchnost a pozlátková moda
do nekonečna opakují, že evapgelinm jest ne
Gael šivota. Evapgeliam to, co má v člověka
poslonchati, rozeznává určitě od toho, co má
poroučeti. A jelikož tento rozdíl v moderních
suabách mravních úpluě jest setřen, anebo
aspoň pomíchán, není možno, aby dr. Lederer
a ostatní vybudovali mravního člověka budou
onosti, jenž by byl dokonalejší, nežli člověk
evangelia.

Úžasné jest mínění dra Lederera, jako by
ev. František z Assisi byl jediným výkvětem
křesťanské mravouky. Sv. František sice byl
vzácným démantem pokory, ale celé dějiny
křesťanské dosvědčají, ke vedle něho, před ním
a po něm plynul mohutný onen proud nového
života, který pohanstvím vyeflenému člověku
vlil novou krev a dal mu pevnou páteř. Ne
můžeme sa to, že dr. Lederer na to zapomíná,
še i dnes pravda milující myslitelé a vzdělanci
podivají se nesčetným uskatečňovatelům kře
alanských ctnosti a bezelstně vysnávají, že
křesťanské náboženství učinilo převrat a ob
novilo tvářnost země, kterou antický život
zpustošil. Proč by také dneu mluvilo a psalo
se o kulturním díle církve, kdyby tn dle dra
Lederera býval byl jen sv. František « Assisi?
Proč ještě dnes musí se milovník pravdy di
viti, jská obry ovatosti hned již v barbarských
a smyslných národech dovedla církev vytvoříti
a jskou úctu již v té jich divokosti k nim
dovedla vyvoluti| Ano, celé, systematické a živé
kulturní dílo cirkve katolické to bylo, dre Le
derere, a ne toliko jednotlivce, byť jinak ve
Jikána| O dalších vývodech dra Lederera, ze
jména o jeho poukazu na antický život a Ma
chara, promlavíme si důkladněji bodoucně.

Obrana.
Pllsýmipokladníky katolické sbírky

na rožberskou kapli jsou podle všebo protika
toličtí osvícenci. Aepoň hned vědí o osadu 86
braných peněz. Právě do dnů ejezdových vrženu
rafinovaně podvodoá zpráva, že prý po odchodu
vldp. P. Jemelky zmizelo 15.000 K, sebraných
na kapli. Tím se měl vzbuditi zmatek mezi
návštěvníky sjezdu, kteří velkou částí na kapli
přispěli. Zpráva kolportována byla s takovou
rafinovanosti, aby hoduč uškodila a zároveň
aby pachatel nemohl býli soudně potrestán.
Něco napovědět, postě se vysmát — a pak u
téci! Tak to dělají aličalci. Z jakého jiného

pramene mohli čerpati zprávu takovou bez
charakterní pomlavači než z vlastní nenávistné
fantasie? | Nejsme rozhodně povinni skládati
účty straně rudé, ve které se vyskytne každo

ani vysvětlovati skutečný stav sbírky masary=
kovcům, jejichž zvlášť významný rytíř Herben
přece si myslil, že není povinen na zavolání
podrobněvysvětlití a doložiti sbírku na sirotky
mostecké. A jestliže „Právo lidu“ posud ani
dárcům nepředložilo účet ze abírky na raněné,
tím méně jesi povinen vldp. P. Jemelka před
kládati účet „ouvícencům“, kteří na kapli ani
groše nedali. Leč přece jemompravíme tolik, še
na drsém obvinění P. Jemelky mení ani stínu
pravdy. Pemíse na kapli sebrané tofiš nachásejí sevevšíbespečnostídoposledníhohaléřev králové
hradeckém „Zálošním úvěrním ústavě“ — Svěřo
vati je totiž k uschování některé rodé pokladně
bylo by velice nebezpečno. Pokladníci radí,
jestliže se někdy vydají na delší výlet — na
př. zvláště do Ameriky —trpívají velice často
velikou zapomětlivostí. A tak sebraný obnos
raději byl uložen do pokladny bezpečné, kam
oči a prsty radých počtářů hned nezapadnou.
Katoličtí dárcové dobře tedy vědí, kde peníze
naše jsou. Teď by bylo jen dobře navzájem
veřejnost podrobně zpraviti o tajemném osada
desetitisíců, sebraných na raněné.

Správné cifry mluví, „Osvěte lidu“!
Předně dne 4. t. m. lžeš, že „Obnova“ mluvila
o 25.000 účastníků; tak jsme sice plným prá
vem psáti mohli, ale náhodou nepsali. Dále
ravíš,še dopolednev úterý vydánabylau nás

egitimace nedosahojící ještě běžné čislo 2500.

Toprý znamená, že nebylo ještě v neděliv Hradci 7500 účastníků. Na to odpovídáme:
jestliže jsi číslování nerozuměla, měla jsi se
trochu informovat. Kw sjesdu vydány legitimace
trojího druhu (I. s právem na všecky schůze,
2, 8 právem na zpráva o sjezdu a S. s právem
na schůze jednotlivé). Kašdý druh měl číslování
samostatné. Pak ovšem na žádué legitimaci ne
mohla býti číslice přesahující počet 20.000. A
kdybys si sama aspoň vbytečně nešlapala na
jazyk! Vědyťjsi milostivě zrovna před tím 31.
erpoa připouštěla, že na průvodu nedilním nás
bylo dle přesného (17) součtu 7600. Jak jen
ge toble mohlo stát, když dle tvé prapodivné
informace ještě v úterý, kdy přišlo od neděle
plno nových návštěvníků, nebylo vydáno Jegi
timací na 7500? Je to blamáž, zapomene-li 86i
na cifry počítadla pokrokářekého|

Na pramýř! Aby si našinci učinili před
stava, jak dovede bezcharakterně lhát ve
tvář desetitisicům svědků našeho ejesdu fa
natický nepřítel, sdělujeme, že nár. 80€. „Lis
dové Proudy“ doe 3. t. m. napsaly o našem
sjezdu: „Čekány byly desetitisíce katoliků —
ale nedostavily se ani aslé dval“ Prý venkov
skómo lidu „na několika „místech bylo vyklá
dáno o věcech, kterým nověnoval šádné posor
nosti“ — Až k vám, dobří katolíci, přijdou
tací bezcharakterní Jháři verbovat pro „stranu
pravdy“, deňte je ode dveří, pokud takové ne
omalené lši neopraví. Taková drzost už přece
svědčí o fanatisma naprosto besectném.

Politický přehled.
Porady o dělnusti sněmu českého a tím

i říšské rady jsou v proudu. Mioulou sobota
eešli se v Praze čeští zástupcové poslaneckých
klobů na sněmu království českého a za přítom=
nosti miaistra dr. Žáčka rozhodnato, aby po
zvaní členové klubů účastnili se konferencí u
bar. Bionertha. Zástapcové klubu strany ná
rodně-sooiální a státoprivně-pokrokové prohlá
sili, že pozvání bar. Bienertha nevyhoví. Téhož
dne v Praze shromáždéná parlamentární ko
mise svazu českých říšských poslanců proje
vila souhlas 6 asnogením většiny parlamentární
komise poslanců na sněmu království českého
stran účastenství na poradách vídeňských.
Dále trvá na jednomysloóm usnesení Slovanské
jednoty ze dae 17. srpna 1909,jímš odpor proti
nynějšíma vládnímu systému byl zdůraznén, 4
problašuje, že následkem posledních snámých
událostí tento odpor jest atavňován. Radikáloré
byli ovšem i proti tomato usnesení, Předseda
polské strany lidové Stapiňski poslal do Prahy
dva telegramy, v nichž uobezpečaje, te 86
8 ministrem Biliňskim politicky neamířil, a že
bade se svým klubem podporovati enuhbySlo
vanské jednoty, ovšem jen na půdě parlamau
tární. — Současně konala se v Linci porada
něm. liberálních poslaoců, kdež schváleno po
nechati stanovení podmínek pro smíření i roz
hodauti o taktice německým poslancům z Čech,
z čehož putroo, že si toto něm. poslaneoctvo
nechce páliti prsty pro přemrštěné požadavky
Němců z Čech. Na sjezdu lineckém schválena
resolace, v níž se Jádá, aby vláda předložila
k sankci známý zákon Axmanu-Kuliskův. — Proti
ústupkům Němcům v Čechách rázně vyvstali
čeští kon3servaticní velkostatkáři, zamítnuvše
požadavek ústavověroých velkostnikáří, ab,



jim bylo přenecháno jedno místo v čessém
semském výboru, 8 tím odůvodněním, že za
uvolnění českého sněmu nemoboa Němcům uči
niti žádný ústapek.

Dne 6. t. m. zabájeny konference ve Vídni.
Za přítomnosti ministra dr. Žáčka konferoval
baron Bieoerth nejprve se zástapcí konserva.
tivníbo velkostatku, pak se zástupci ústaváckého
velkostatku, dne 7. t. m. sněm. ministrem kra
janam dr. Schreinerem. se zástupci Němců dr.
Rollerem, Pacherem, Kritznerem, Leglerem a
dr. Eppingrem. Dne 8. t. m. byli u bar. Bie
nertba mladočeši dr. Skarda, dr. Pacák a Ma
štalka, ve čtvrtek odpoledne čeští agrárníci.
Zástopci německých stran předstoupili opět se
starými známými požadavky v příčině roz
množení členů zem. výboru a rozmnožeuí ně
meckých úředníků v zemských -ložbách. Pro
blásili také bned, že za splnění těchto poža
davků nejsou ochotni poskytoouti nic jiného,
než připustiti ustavení zemského sněmu.

Parlamentární komise něm. křesť sociální
strany poslanecké sněmovny na schůzi dne 6.
t. m. žádá co nejdůrazněji vládu, by návrhu
Axmannovo dostalo se co nejdříve 8ankce cí
sařské. Nikdy prý nesmí býti Dolní Rakousy
dvojjazyčnými. Křesť. sociální strana německá
zavrhuie pouliční demonstrace ve Vídni, zato
však touží po hospodářském posílení němectva,
po zřizování bospodářských iostitací za účelem
podpory výrobních tříd něm. lidu, což nejlepší
prostředek k zachování německé državy a od
ražení „dobývačné“ akce ueněmeckého kapitála.

V kruzích vysoké byrokracie považojí z+
věc rozhodautoa a jistou, nepodaří-li se zjed
nati dělnost českého sněmu a poslanecké sně
movny, že obě tyto korporace budou rozpu
štěny, oové volby pak do říšské rady nepro
vede vláda nynější, nýbrž jiná,

Protičeské demonstrace ve Vídni učinily
prý ve dvorských kruzích nepříznivý dojem
protv, že mají též ráz velkoněmecký a proti
dynastický.

Před nespokojeným důstojnictvem v Řecku
ustvapili i královští princové, z oichě prince
Jiří a Krištof dostali dovolenou, následník trůna
a princ Mikuláš dáni jsoa do příkaznosti.

Sklad veškerých

školních knih
pro všechny ústavy

Boh. Melichar
v FIradoi Králově.

Koibkupectví. Zal. r. 1808. Antikvariát.

Vydání Stálá zásoba Seznamy
ponse knih nových zasílají se

předepsanáj i antikvárních. zdarma.

Objednávky vyřizují se týž den, kdy dojdou;
při zaplacení předem posýlá se franko.

Z činnosti katol. spolků.
Katolická národní jednota v Nov.

Bydžově konala ve středu 8. t. m. členskou
schůzi, při níž o dojmech z katol. sjezdu králové
hradeckého a o prohloubení katol. organisace pro
mlavil p. kaplan Vince.Šetina. Členů přítomno bylo
150. Nejstarší člen naší katol. nár. jednoty pan
Králíček připomenul, že e potěšením béře na
vědomí vzrůst jednoty, děkuje za horlivou činnost
jednotlivým členům výboru a vzpomenuv zaslouži
lého zvěčněléhostarosty našeho města p. Kudrnáče,
dával nám ra vzor jeho statečnost, s jakou postavil
8e proti nepříteli, prašáckému veliteli v r. 1866,
žádajícímu na něm velkou spoustu potřeb pro
nepřátelské vojsko. Kéž u tou statečností staví se
každý z nás, pravil, proti nynějším našim nepřá
telům, žádajícím na nás statky nejdražší, naši po
předcích zděděnou svatováclavskou víru. Nových
Členů přijato 8. Za zpěvu národní bymny vpo
vznesené náladě se členové rozcházeli ee slibem,
že každý se postará aspoň o jednoho nového člena.

Lidový spolek křesťansko-sociální
v Kelině a okolí pořádáve doech 27. a 28.
září 1909 slavnost posvěcení spolkového praporu.
Pořad slavnosti: V předvečer slavnosti, v pondělí
dne 27. 1909 vzámeckém divadle slavnostní Aka
demie s pestrým a vybraným programem. Začátek
o půl 8. hod. večer. — V den slavností, v úterý
dne 28. sáří 1909. 1. O půl 10. bod. dopol. se
řadění spolků v sabradě Zámecké restaurace a
pochod do klášterního chráma Páně, kdež bude

slavnostní kázání, svěcení praporu J. M. nejdůst.
p. Meth. Zavoralem, opatem král. kanonie prae
monstrátské na Strahově a na to mše svatá. 2.
Pochodem s chrámu zpět do Zámecké restaurace;

poděkovací řeč pronese předseda apolku B Zd.Koudelka. 3. Společný oběd, k němuž přiblášky
přijímá do 25. září předseda spolku. (Couvert 2
K). 4. Koncert na Karlově náměstí před radnicí
(hudba Kmochova) od 2. do půl 3. hod. 5.0 půl
8 hodině pochod do zámecké restaurace, kdež se
koná za každé pohody koncert úplné kapely měst
ské osob. řízením p. Fr. Kmocha. Vsále věneček.
Vstupné do koncertu 40 hal., dítky v průvoda ro
dičů mají vatup volný. Při odpolední alavnosti pro
mloví říšský katolický poslanec. — Ceny míst na
akademii: Lože K 5, křeslo I a II řady K 120,
III. a IV. řady K 1, I. místo 80 hal, II místo
60 hal., k stání 30 hal. Předprodej lístků do aka
demie obstará insertní kancelář a novinářský zá
vod p. Rady Jos. Živného a p. Václav Rýdl, po
kladník spolku.

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

Máka, administrátor, za faráře v Sopotech; p. Fr.
Kulbánek, kaplan na Veliši, za administrátora do
Vrsce; p. Karel Zieris, Waplan v Trutnově, za
administr. do Forstu; p. Jan Rouš, osob. kaplan
v Kostelci, za proz. kapl. do Smidar; p. Em.
Ulrich, administrátor, za kaplana v Zahrádce; p.
Leop. Sokol, vikarista kathedr chrámu v Hradci
Král., za kaplana do Dol. Kralovic; p. Al. Dole
žel, koop. ve Štěpanicích, za vikaristu kathedral
níbo chrámu v Hradci Králové; p. Jos. Šalša,
kaplan v Týništi, za kaplana do Králové Dvora
n. L. — Neomysté: p. Ant Macháň za kaplana
do Černilova; p. Jos. Kojan za kaplana do Veliše;
p. Jos. Ježek za kaplana do Týniště n. Orl.; p.
Jos. Seda, katecheta v Hronově, propuštěn do du
chovní správy vojenské.

Na katolický sjezd darovali:Katolický
spolek v Lázních Bělohradě K 5-10. Vldp. farář
Hlavsa v Chomuticích K 150, pí. Kat. Voglová,
měšťanka ve Světlé n. Sáz. K 10.—. Zaplať
Pán Bůh!

Pouť do Nmrževa. Jednota paní a dívek
koná pouť k mariánské kapličce do Smržova v ne
děli dne 12. t. m. Shromáždění o 7. hodině před
Rudolfinem. Ve Smržově o 10. hodině mše av.,
kterou bude obětovati J. M.vadp. prelát dr. Frýdek,
pak následuje kázání. Za nepříznivého počasí pouť
se konati nebude.

Městská mostní váha. Dnem 6. září
počínaje odevzdána byla svému účelu městská
mostní váha v Hradci Králové, zřízená a nosností
6000 kg, na nábřeží císaře Františka Josefa I.,
v domě Záložního Úvěrního Ústavu čp. 298,
vedle hostince „Na Kretě“. Poplatky za vážení
na této mostní váze prozatím stanoveny násle
dovně: Za vážení každého vozu, ať jest prázdný
nebo naložený, párový neb jednokoňský, platí so
20 h. Za vážení jednoho koně, vola neb krávy
10 bh,za vážení drobných zvířat 5 h, za vážení
různých předmětů do 50 kg 2 hb, za vážení
různých předmětů do 100 kg 4 h, za vážení růz
ných předmětů přes 100 kg 10 b. Váha otevřena
bude v době od 7—12 hodiny polední a od
1—7 hodin večer.

Hurs pro příprávu ke zkoušce intelligentní
právě se v našem městě připravuje.

Jabloňové květy nové, krásné, úplně
vyvinaté přineseny nám ze zahrady na Slez.
Předměstí od p. R. Šimáčka. Jarní hříčka před
podzimem|

Vyhláška. Ve smyslu $ 217. odat. 3. zá
kona ze dne 25./X. 1896 čís. ř. z. 220 a čl. 60.
výk. předpisů ke IV. bl. cit. zákona jsou vyhoto
vené výtaby z platebních rozkazů na osobní daň
z příjmů pro berní rok 1909, obsahující jména po
platníků jskož i berní sazby, v kanceláři berního
referátu č. 4. (Staré Radolfanm č. 186/191) c. k.
okr. hejtmanství v Hradci Králové k veřejnému
nahlédnatí po dobu 14 dnů od 20. září až včetně
do 4. října 1909 v úředních bodinách vyloženy.
Poplatníkům osobní daně z příjmu, pokud se bu
doa moci jako poplatníci této daně legitimovati,
jest v této době volno do těchto výtahů nahléd
nouti; výtaby neb poznámky adělávati zákonem
dovoleno není.

Ce všecko možno vyrobiti = pom
hého včelího vosku, o tom se možno pře
svědčiti na několika ukázkách vyložených u p.
Jelínka, mydláře oa podsíni. Do detailu věrně dle
přírody napodobený narcis, růže, okurek, rajské
jablko, hruška, švestka a jiné jsou výrobky paní
Hernekové ze Šárky. Tato par! byla by ochotna
pořáduti v místě zdejším kurs, v němž by naše
dámy, přihlásí-li se jich alespoň 6, měly příle*'
tost během 22 hodin oaučiti se výrobě těchto roz
tomilých předmětů dekoračních. Přihlášky z ocho
ty zodpoví p. Josef Jelínek, mydlář.

Dar. Při svatbě slč. Fr. Dvořákové s p.
Jos. Malým v Černilově vyb a naší admini

ran Bio, Uetředaí Matici Skolskou odevsdáno

Klerikalismus v Nechanieich. Sami
pokrokáři křičí do všech úhlů světa, že se nemá
snenžívati kostela k účelům mimonáboženským, na
př. k politice, štvaní a pod. Nože, kdo takové věci
u náe způsobem zákeřným prováděl? Pátý ojezd
katolíků, který se za obrovského účastenství, bez
barnameké reklamy v minulých dnech v Hradci
Králové odbýval, rozbouřil zdejší socialistické vol
nomyšlenkáře tou měrou, že nelenili a v poslední
chvíli za nočního klidu polepili velký počet sou
kromých domů a veřejných bodov plakáty (vyzý
vajíce své věrné, aby ge protiklerikální manifestace
v hojném počtu aúčastnili), nešetříce ami při lom
dveří chrámových, které rovmějbyly jistým světral
cem polepeny. Všecko mé své m3ze! Čehose do
postili tito lidé, kteří chtí nkazovati vzor výchovy
drahým, nečekal by nikdo ani od pravého Habe
šana. Jen, pánové, pokračujte tak dál a uvidíte,
kterak bude vaše armáda posilněna. Kdyby to
učinil člověk surový bez vší výchovy, odsoudil by
to kde kdo, ale když takové poškozování cizího
majetku provede „dekorace“ našich ulic, t» nevidí
nikdo. Ale všeho do Času! Nemyslete, mladí pá
nové, že jste všem rozum pobrali; trochu si ho
ponechte až na zkoušky; budete ho v občanském
životě potřebovati. Jisto jest, že tací politikové
v kalhotách podivně provádějísvé apoštolské osvě
tové poslání; aspoň zpěv písní s hrozně okřídle
ným textem, přednášený před dámskou společ
ností, prazvláštně se vyjímal u občanů se vzdělá
ním vysokoškolakým. To snad také patří k oavětě ?
Nejepíš, že pánové chtěli výkon „Emanuela Pyši
Švora“ „přetramfnout.“

Nechanice. (Opozděno).Zprávatýkajícíse
osoby účetního hospodářské záložny, kterou tento
list dne 23. června přinesl, učinila pravý poplach.
P. Teichman, který, kdož ví z jaké příčiny, po
volbě této nemoh: to v sobě stráviti, líčil po Ne
chanicích popis celé této aféry, na jejíž provedení
masí míti člověk zvláštní žaludek. Poněvadž však
jsme již na jídelní lístky a takovou špekovinou
zvyklí, byla slova jeho brána vážně. A jak by
také ne — vždyť to není žádný tuctový člověk.
Jest to přece člen okresního výboru. A zvláště
v tomto případě se uplatnil svým „energickým“ vy
stoupením. A jak jsem byl již dříve ohlásil, že zá
ležitost bude míti svoji dobru, tak se stalo. Po
něvadž v Nechanicích jest všacko možné. žasni,
milý čtenáři, jaký pohlavek celá tato aféra (p.
Toichmanova) dostala! P. Vančnra takto starosta
„Sokola“, Teichmanovými populárními tajemstvími
byl tak rozladěn, že po delší dobé konečně ge roz
houpal a podal na p. Taichmana a na jednoho br.
Sokola, který to také od p. Teichmana slyšel a
pomáhal totéž roztahovat, žalobu.Já říkám: „Slovan
všude bratry má.“ Pan Teichman po obdržení ža
loby houževnatě tvrdil, še s toho,co řekl, nesleví
ami puntík a svláštní pumu ji si nechá v reservě.
Veřejnost nikterak nechtěla věřititomu, že by bylo
možné, aby tak dobří přátelé, jakými byli pp.
Vaačura a Teichman, se žalovali. Dokud p.
Teichman před stáním tvrdil, že nesleví — byl
smuten Vančura. — Když věsk zvláštním vnuk
nutím bezprostředně před stáním byl zase žalobce
veselejší, bylo viděti, že jsou to přece jen staří
dobří přátelé a že to neudělají již k vůli celé ve
řejnosti, aby na gebe škareděli, čehož také důkazem
bylo narovnání dne 28. m. m.u c.k okres. soudu
v Necbanicích provedené. Takskončila aféra Tvich
man ocontra Vančura. Stkvěle provedl p. Vančura
důkaz, že dědeček je k němu velice slažbovolný
a že se dovedl za různé složby panu „tedas“
v pravý čas odměniti. Jest to možné, aby tak ne
důsledná osoba, jako je náš dědeček, pak veřejnost
ovládala? Toť možné jest jen u nás, za éry
Vančarovy. Poněvadž tito staří kamarádi se udo
břili a není si na kom zchladit žáhu, odkašle to
bes $ 19. tisk. zákonu dopisovatel, který dědečkovo
tajemství mosí odskákat, kdyby to p. tajemníka
měl) stát, jek sám říká, dva stováky. Pane ta
jemníku, nebyl byste naposledy ochoten takové
Škodné rovněž dát nějaké „vnuknutí“? Víme, že
byste rád tak učinil, ale kdyš jsou u nás ještě
lidé, které nikdy nebudete moci počítat mezi své
pimprlové panáky! Baďte ujištěn, že mne neumi
číte, poněvadž látky jest ještě veliká zásobu ne
vyčerpána. Články, které jsemproti nechanickému
režimu psával, byly pravdivé; to potvrdili mi i
Vaši přátelé. Chcete-li, aby občanstvo žilo v klidu
a spokojenosti, neplefte ae mu do všech jeho mož
ných záležitostí a uvidíte, že prospějete nejvíce
sám sobě a své rodině. Vy mlavíte vždycky jen
tak, jaké máte okolí, a když je potřebí, dovedete
nastrčit osobu jinou asám mlůte. Referáty, které
dříve jsem psával, byly — abych tak řekl — ne
Vinné, ale až Vám sačnu rozepínat knoflík po
koofllku a odbalím nitro Vaše dokonce, budou
články jiné — silnější. Až pak budu s Vámi hotov,
pak si seženu asi za 2400 K místo a stanu se
někde v záložně pokladolkem; kdybyste dokonce
chtěl, mohl byste mi podobné zaopatřit. Předem
jiš pěkně děkuju a na brzkou shledanou!

Neštěstí. Ve Skutči 2.t. m. chlapec R.
Netolický spadl se stromu na plot a vrasil si
tyčku do prsou.Stav nebožákůr je velice pováž
livý. — Tamtéž druhý den spadl při rovmác“
slámy s patra p. Bartoš a zranil se velice těžce.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Uvahy.

Sukna, modní pánské látky, soukenné
zbytky, hedvábné, plyšové a prací vestv veškeré přípravy pro krejčí a švadleny
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Pokrokářské hospodářství v Čes.
Skaliel. Tible pokrokářisí myslí: Jakmile ne
přiblásíme do „osvíceného“ cechu, už před naší
moudrostí musí všecko smekat, ož musí konšerva
tivní živly poslušně mlčet, abychom je neproblásili
za spátečníka. Leč pomalu, pánové! My vidíme
dobře a nedáme si vzíti právo k svobodnému po
sudku, zvláště když vidíme, jak se zavádí pod
firmou pokroku skutečné a žalostné zpátečnictví.
V době, kdy vládne u nás pokrokové obeo. zastu
pitelstvo, nastalo mesi uvážlivými lidmi veliké
rostrpčení. Kusy obecních pozemků a jiného
majetku prodávají se Šmahem. Na varovné hlasy
obezřetných sousedů odpovídá se opovržlivým
mávnutím rukou. Jen stále vypůjčovat! Jenže toble
by dovedl i každý nepokrokář snadno. A příjmy
obecní? Tu není potřebí mnobo 8e starati o při
rozenou sanaci. Zvýší se jednoduše přirážky a
basta! Nyní máme za let vyšší přirážky o 39/,
Příští rok bude o mnoho bůře. Potěš nás Pán
Bůh! Máme přece ještě kousek obecního po
zemku, tak zv. Židovský kopec (přejmenovaný
na Žižkov, aby to pány Israelity ani v nejmenším
neuráželo). Tam byla od pradávna třešňovka,
která dost nesla. Teď muasí třešňové stromy u
etoupiti modřínům a lipám. Jsou na ten pokrok
zatím dostatečné peníze? Přes odpor poplatníků
staví se měšťan. škola na místě nevhodném. Pa
ragraf 2 (uso. minist. kultu a vyuč. ze dne 9. června
1873 čís. 4816) praví přece, že školní budova nemá
státi blízko náměstí, ulice neb silnice, poněvadž
by to vadilo vyučování. Ale co jete činili, pánové,
vy? Nejdříve se koupila pod kopcem budova za
8000. Pak nastala velká prokopávka; základy
bylo nutno hioubiti na 6'/, metru (pa 4 metry ná
kladem obce). Teď bude ze šk-ly pobled na vy
hořelé stodoly a na staré chalupy. V dešti výkaly
8e ženou kolem dolů, vedle jest chiév, cesta pro
děti nebezpečná. A což teprve v zimě, kdy na
cestě bývá plno náledí? Míst vbodnějších jest ve
Skalici dosti. A při výběru některého vbodnějšího
se mohlo 30 až 40 tisíc ušetřiti. Dodavatel železa
a jiných potřeb ovšem dostane peněz dnat. Proto
před časem dělal velké objednávky. Škola bude
imposantní a jeho účet také. Nyní se jelná o vý
půjčku 160.000 na stavbu a 8000 na koupení jednoho
čísla. Svolána schůze na 7. t. m. K usnášení jest
potřebí 213 zástapců, čili 17 zasedajících. Leč —
sešlo se v celku pouze pět členů! Tudíž echůze
odročena na 10. t. m. Pro případ, že by scházela
řádná omlova. uatanovena pokuta 2—20 K. Z toho
patrno, jak teď aš po příliš pokrokovém rozmacho
nechce se nikomu kaštany z ohně tahati. Nota
bene! Teď to mají odblasovatinábradníci; jsou to
tiž povoláni všichni. — Také hozena do světa
správa, jak prý tady hospodářství skvétá! Moc
krát děkujeme sa ten rosvoj. Obec. zastupitelstvo
hlasovalo proti zaovazřízení vyhořelých stodol, tak
že hospodáři jsou nuceni úrodu zavážeti do okolních
Vesnic,což jim přijde hodně draho. Jakkoli správní
dvorní soud přivolil postavení stodol. páni si p:
stavili hlavu. Snad se tedy mají i ty ostatní ato
doly zkasírovat? Pánové, ať neplatí naše město za
Kocourkov. Vždyť každý cizinec při pohledu na
stavba Školy se směje moudrosti zdejších otců.
O té veliké moudrosti můžeme psáti ještě více.

Z Nového Bydšova. V městěnašemza
ložen spolek pro potírání tuberkulosy. Předsedou
Je starosta města p. MUDr. Al. Stýblo, jednatelem
pan c. k. okresní lékař MUDr. Hejtman. Spolek
ten pro svůj čistě humánní účel zaslouží si vše
stranné podpory našeho obecenstva. — Těžce
jsme se v tomto týdnu loučili s vdp. Drem Ka
parem, odcházejícím na nové působiště oa c. k.
vyšší gymnasium do Jičína. Jak naše veřejnost
a spolky, tak i mnobé rodiny s váženou jeho 0
sobou téměř srostly a přemnohé, zvláště studu
jící mládež, odchodu jeho z našeho města budou
želeti. Bylť avědomitým učitelem, mnobým upřím
ným rádcem a přítelem. Přejeme mu oa jeho
novém působišti té sympatbie, jaké se těšil mezi
námi po 20 let svého vzornélo působení.

Ponť jinochů a mužů do Staré Bo
leslavě z Nymbarskaa Miade-Boloslav
ska koná se ke dni sv. Václava 27. a 28. září
1909. Bude to výhradně pouť pro muže a jinochy,
kteří vzdají hold nesmrtelné památce statečného
a svatého knížete našeho. Zajisté jest potřebí,
abychom větší pozornost věnovali posvátným mí
stům našeho královatví, než místům krajin cizích.
A Boleslav jest pro katoličkého Čecha městem
tolik památným! Kdo by se chtěl z naší diecése
pouti sáčestniti, nechť si dopíše o pořad poutní
slavnosti dp. Jos. Málkovi, kaplanu ve Staré Bo
leslavi.

Ovocnickom výstava uspořádá místní
mužský odbor N. J. Sev.-čes. pod protektorátem
sl. měst. rady hronovské ve dnech od 3. do 10
října 1909 v Hronově v sále hotelu „u Mostu.“
Učelem jejím bude podati obras, na jakévýši
pěstování ovoce v okolí našem se nalázá. Vysta
vené ovoce dobré i špatné bude na ulovo vzatými
odborníky určeno, oceněno a oa sakladě takto na
bytých zkušenosti doporačí se pak pěstitelům na
šeho kraje, druhy z ohledu na vývoj a do
mácí potřebu se ařetelem na klima a polohu našeho
kraje možno a nás pěstovati, a od pěstování kte
rých druhů vůbec upustiti dlužno. Výstava bude
míti velice postré, poučné sknpiny. Pečlivým uspo

smí se záčastoiti jen ten, kdo vypěstoval ovocena
svém neb najatém stromoví. Týž sašle každého
drubu ovoce nejvíce 10 kasů, pokad možná po
jmenované alespoň tak, jak mu domácně říkají.
Ovoce vyloží se na talířích, které výkonný výbor
pánům vystavovatelům zdarma propůjčí. O bom
by se zjistilo, že vystavuje ovoce cizí, bude zvý
stavy vyloučen. Trbu na ovoce může se zůčastniti
každý vystavovatel ovoce, uejlépe udá-li při vy
stavenémvzorkumnožetvíovocenaprodeja cenu,
nebo ten, Edo ovoce ns prodej má, tedy i sadař.
Zároveň bude při výstavě zvláštní oddělení, ve
kterém se na prodej velice značné množství ovoce,
čerstvé i sušené, ve větších i menších vaorcích
vystaviti může; obvyklé košíky neb malé bedni
čky, do kterých se ovoce vkusně zabalené vloží,
k tomu účelu nejlépe se hodí a výstavní výborna
požádání vystavovatelů je opatří. Veškeré vysta
vené ovoce, kromě ovoce pro prodej určeného
(v oddělení tržním) jest majetkem výstav. odboru.
Lepším drahům badou přiřkouty ceny a odměny.
Přiblášky k výstavě buďlež co nejdříve, nejdéle
však do 15. září t. r. výstavnímu výboru zaslány.
Výstavní předměty buďtež nejdéle do 1. řljna t.r.
v místnostech výstavních (botel „u Mostu“) ode
vzdány. Na pozdější zásilky žádný ohled brán býti
nemůže. Z vystaveného ovoce poplatek se neplatí.
Prodej ovoce, potřeb, nářadí atd. sprostředkuje
výstavní výbor za odměnu 10%/,. Výloby 8 úpra
vou výstavy nese výbor výstavní. Vystavovatelům
zajištěno mnoho diplomů a medailí Otevření vý
stavy bude 3. října 1909 o 10 bod. dop. Vstupné
do výstavy za osobu 30 haléřů. O předmětech vy
stavených bude vydán katalog; má-li vystavovatel
uveden býti v katalogu, dle kterého 8bor soud
covský práci svou vykoná, musí býti učiněny při
hlášky nejdéle do 15. září t. r. Sbor soudců se

vují bsz nároku na cenu. Z rozhodnutí soudců
není odvolání. Spory v záležitostech výstavních
rozboduje platně výkonný výbor.

Městská spořitelna ve Vysokém
Mýtě vykaruje za měsíc srpen 1909: vloženo
na knížky K 243.447-77; vybráno K 239.072 06,
vloženo na běžný účet K 20.05451; vybráno K
73.212-46; zůstatek vkladů na knížky K 4,710:569-77,
na běžný účet koran 1,244197 99; úbruem K
5,954 767 71; bypotečních půjček vyplaceno K
199.203-20 h; splaceno K 29.341'54; zůstatek bypo
tečních půjček K 3633920 22; směnek eskom
ptováno za K 36.24234; splaceno K 16.26118,
zůstatek K 46663591; do jiných ústavů vlo
ženo K 773.678'31b, vybráno K 894.187-36; zůsta
tek vkladů v jiných ústavech K 1,26617125,
cenných papírů v zásobě za K 1,954.116-35; záloh
lombardních K 86200; hotovost pokladní K
10.617-66; obrat účetní a pokladní za čas od 1.
ledna 1909 do 31. erpna 1909 K 31,029.524-73

Různé zprávy.

»„OBNOVU«V PRAZE.
dostatilse vknihkupecivíp. FrantiškaHovorky
vŽilné ulici a vprodejinovin p. MVlčka na

Přikopech. O
Němečtí burááči = říše do Prahy.

Ve valné hromadě berlínského spolku k ochraně
němectva v cizině bylo usneseno, že bude vyslán
určitý počet studujících na německou universitu
do Praby, aby posílili slabou návštěvu university
a sároveňi němectví v Praze. Berlínský odbor
Schulvereinu, dále celá řada spolků národnostně
ochranných nabídla se k zaopatření prostředků
finančních, jednak přímými dary spotkovými, jed
nak úsilnou agitaol. Při tomto shánění posluchačů
pro židovako-německou universitu v Praze zapo
mínají Němci, že Rakousko a rakouští poplatníci
nejsou povinni, aby zřizovali a vydržovali vysoké
školy pro cisosemce, zvlášté když chtějí, jako v
Praze, v první řadě dělat politiku a pořádat vý
tršnosti. Každý stát zřizuje školy pro savé do
mácí obyvateletvo.

Středověký přežitek© Má-lisezahájiti
u más universitní školní rok bohoslužbami, prudce
protestují i proti zdvořilému pozvání sami aka
demikové, aby aspoň takovým nejlacinějším způ
sobem zastkvěli se v záři osvěty. Na to mladí
pánové pranic nehledí, že právě velice zbožoí
universitní professoři nejvýše vědecky pokročili.
Zato však při jubileu lipské protestantské uni
versity bylo na programu kázání a spóv žalmů.
„Ilustrirtes Unterbaltuogs-Blatt“ v 36. čísle při
náší pobled na přestavénou lipskou universita;
na obraze hned vedle školního paláce vyplmá se
— gothický universitní kostel. Ovšem vidí-li se
U Bás vrchol pokroku a osvícenosti ve fanatickém
štvaní proti katolictvu, pak vědy skutečné rozšíří
se příliš málo.

Mřesťanskom reformu provedlina Mo
ravě agrárníci — jako lepší katolíci. Jak oměli
lišácky volit už dřív, jest všeobecně známo. V mi
nulých dnech pak sekretariát strany agrární vydal

přísně důvěrný dopis s podpisem posl. Staňka,ve kterém se vyzývají předsednictva spolků bos

podářských, aby napsala co nejvíce nových členů
straby agrární. Prý příspěvky zaplatí agitačnj
fond strany agrární. Takový manévr byl tudíž
schystán proti katolickým zemědělcům před volbou
do zemědělské rady. Nevzpomínáte ei při tom, jak
před volbami budějovický odrodilec Taschek se
přičinil o rychlé jmenování „čestných německých
měšťanů“? Ověsm až by bylo po volbách, pak
by už za takové mimořádné „členy“ sopolků hos
podářských agrární food neplati příspóvků žád
ných. Když včas „Selské Hlasy“ připravovaný
podvod odhalily, tu agrární listy koktaly zaražené
plané výmluvy a pomlouvaly frázovitě katoliky.
Lstivý záměr však popříti nedovedly.

Buská města Vzrůst ruských měst bere
se tímže útasně rychlým krokem, jako všude v ze
mích vzmachu a rozkvětu. Od sčítání obyvatelstva
v r. 1897 vzrostla do 1909 nejvíce tato města:
Pjatigorsk 8 19000 obyv. na 63 000 ob. čili o 1799,
Omsk „ 37.000 „ „ 88000, „ „ 138%,
Kijev „ 246.000., „470000, , , 89%,
Čita „+17.000., „29000 , . . 11%
Ascbabad „ 19.000 „ „ 32000, „ „ 69%,
Uralsk „36.000 , „60 .. .. 80%
Jekaterinosiar 121.000 „ | „190.000 , „ „ 59%,
Moskva, 989.000., „140000, „ „ 46%
Tomsk „66000 , „ %000, , , 6%
Petrobrad„1 133.008,© „1.020000, „ „ 45%
Varšava „615.000 „ ©„ 880.000, „ „ 43%
Marinopl , 32000 „, „ 45000, , 419,» o

Z 12 měst vzrostších o víc než 40'/, leší jich
polovička v Asii nebo na hranicích Evropy a
Asie (Uralsk, Pjatigorsk). Že varůst je při tom
přirozený, svědčí to, že všecka hlavní města říše
Petrobrad, Moskva, Kijev, Varšava jsou jím
obdařena, při čemž Kijev, poslední z hlavních
měst, ač kdysi první, vykazoje vzrůst největší,
jakoby chtěl opozdění své dohonit.

Čeští uční v měmeckých školách.
Na všech českých pokračovacích školách v Před
litavsku bylo 34.509 žáků, t. j. 333 proc. všech
žáků, avšak ze všech škol pokračovacích přiblá
silo se k české řeči obcovací 46.586, t. j. 439
proc. To znamená, že 11000 českých učňů není
vyučováno v českých školách — nedostatek v or
ganisaci Českého školství, ku jehož nápravě nutno
přikročiti všemi silami.

Slet „Urlů“, nejmladší to větve křeat.
sociálaí organisace, konal se minulou neděli ve
Vyškově na Moravě. Z 417 „Orlů“ bylo 370
v kroji, z nichž 336 súčastnilo se cvičení. Sou
časně konali „Sokolové“ tracslavnost, aby ukázali,
jak rozumějí volnosti projevů a svobodě ahromaž
dovací.

Pouť do Jerusalema. Na opětnédo
tazy odpovídám, že pouť do Jerusalema ns rok
1910 určená nebode ge konati za vůdcovství
koěží Kolísků, nýbrž ji podnikne zvláštní apolek,
který započal svou Činnost letos 1. červencem.
Všechny dotazy v této věci řízeny baďtež oa dp.
Dra. Bern. Šustka, faráře na Starém Brně. — Ná
sledkem této pouti r. 1910 možno konati třetí
českou pouť do Lurd teprve r. 1911. — Leopold
Kolísek, farář v Předklášteří.

Růže Luardská. Kdo vrátil teprve 4. čís.
toboto Časopisu, toho prosím, aby vrátil také
ostatní. Potřebuji blavně prvních čísel. Leopold
Kolísek, farář v Předklášteří.

Nový finanční ústav v Prase. Vý
značoý krok na poli hospodářského osamostatnění
učioili jsme tyto doy v Praze. Význačný tím spíše,
poněvadž do nedávna naše katolické bnutí v Če
cbách, ač značné vzrostlo a jest na nezadržitel
ném postupu, přece nemělo toho nejdůležitějšího
podkladu trvalé existence své, t.j. hospodářského
základu. Teprve v dobách nejnovéjších pochopilo
se, že vedle politiky musíme 8e atarati i o hospo
dářaké a fiosoční základy. aby naše práce byla
trvalá a výsledná. Před rokem založeno pro náš
venkov „Hospodářské Sdrušení českých křesťan
ských zeměděleů“, které, ač sotva 10 měsíců čin
nost svoji vyvíjí, přece má již na zprostředkování
nákupů obrat na půl millionu korun; letos z jara
opět vešel v činnost náš „Zemský Svas Českých
hospodářských družstev a společenstev v Praze“
s po krátkém trvání svém soustřeďaie jiš přes60
Raiff:isenek a 13 konsumních společenstev, tak že
jiš o právo zákonného revisora žádal; tyto dny
konečně vstoupil v činnost nový finanční ústav
náš, „Ceskoslovanská záložna v Praze“, sapšané
společenstvo a ručením obmeseným. Valná hro
mada „Českoslovanské záložny v Praze“ komala
8e dne 1. září t. r. za četného účastenství členů,
a byli zvoleni do představenstva: Jukl František,
tajemník Zemského Svazu hospodářských družstev
v Praze, Kovář M Dr, c. k. školní rada v. v. a
majitel domu v Praze, Mazunec Gustav Dr., maj.
domu na Smíchově, Ptáček František, maj. závodu
zámečnického v Praze, Svojsík Frant. JUDr., ad
vokát v Praze. Náhradníci: Hovádek Josef, kuibař
a obchodník papírem v Prase, Sochovský Alois,
velkoobchodník vPrase, Žížala Jan, kaplau v Na
slích. Do dozorčí rady zvoleni: Bystřický Ed., ma
Jitel závodu obuvnického v Prase, Jíša Jos., pro
korista Ústřední banky českých spořitelen v Prase,
Havlík Bohumil, majitel domů na Smíchově, Kóppl
Front., expedient semskóbo výboru v Praze, Kc
trba Václav, nakladatel a majitel knibtiskárny
v Praze, Krejčí Jan, krejčovský mistr v Žižkově,



Kwieton rytíř z Rosenwaldů Josef, maj. domů ve
Vršovicích, Myslivec Václav, redaktor a říš. posla
nec vPraze, Sindler Jos. JUC., úředník Hypoteční
banky na Král. Vinohradech. Nábradníci: Mudroch
Bohumil, maj. závodu řezbářského v Praze, Sta

BěkKarel mistr trahlářský na Král. Vinobradech,rámek Ant., velkoobchodník uhlím v Praze. Re
visory účtů zvoleni: Brož Karel, důchodní v Na
slích, Myslivec Jos. JUDr., kandidát advokacie 8
řš. poslanec v Praze, Lampa Karel, účetní aesi
stent místodržitelský v Praze. — Po valné hro
madě této konalo představenstvo ustavující schůzi,
na níž zvoleni: Dr. M. Kovář starostou a JUDr.
Fr. Svojsík místostarostou a ředitelem kanceláře
záložny. — Vstoupil tedy nový tento finanční ú
stav v život, a jest na nás a našich stoupencích,
aby jej všemožně podporovali. Podíl obnáší 60 K,
který aplatiti ge může v Šesti lbůtách měsíčních.
Podíl se úrokaje a je vypověditelný, Ručení ob
náší tutéž výši BO korun. Kanceláře „Českoslov.
záložny“ nacbázejí se v Praze II., Spálená ul. 9.,
kdež také veškeré dotazy ústuě neb písemně ge
vyřizují a informace udělují. Dnes, kdy máme
tyto tři svrchu naznačené ústavy v chodu, nemasí
žádný stoupenec náš, ať v Praze, ať na venkově,
penězi svými podporovati a posilovati naše od
půrce. Hleďme se hospodářsky osamostatnit a
finanční základy vašemu hnutí položit! Svůj
k svému!

Vídeňští Čechové stejí ma půdě
zákema, obovají se naprosto správně — tak pro
blásil ministerský předseda bar. Bienerth, o Čemž
se sám přesvědčil. Ministr vyučování br. Sttirgkh
se omlouvá, že nynější vláda neučinila ve věci
žádné nové rozhodnutí, nýbrž že převzala dědic
tví dřívějších vlád. — Do převážně českého ví
deňského okresu „Favority“ cbtěli Němci 7. t.
m. vpadnouti, ale utržili pořádnou blamáž, neboť
dostavilo se tam pouze na 20 něm. štváčů. Žato
Čechů shromáždilo se tu na 15.000, aby bránili
českou školu před německými zuřivci. Davy
české zachovaly naprostý klid

Rumunští kněší hájí práva rumun
ského jazyka. Rumaoští kněží usnosli 50, že
nebudou jednati podle výnosu ministra vyučování
hr. Apponyho, kterým bylo jim nařízeno, že také
náboženství ausí býti vyačováno na rumunských
školách jazykem maďarským. Na schůzi episko
pátu bylo za předsednictví patrisrchy rumunské
církve usneseno, zahájíti proti výnosu tomu nej
rozsáhlejší agitaci a bylo pobroseno disciplinár
ními tresty všem kněžím, kteří by proti usne
seLí tomu jednali.

Konec generální stávky ve Švéd
sku. Z dělníků přihlásivších se do práce bylo
8000 odmítnoto. Tito jako agitátoři pro stávku
budou po celý rok se všech závodů vo Švédaku
zpráce vyloučení. Rostrpčení proti soc. demokracii,
která stávku lehkomyslně vyvolala, jest mezi děl
nictvem ve Švédsku ohromné.

(Zasláno).
Redakci „Ratibora“.

K Vašemu útoko, na mou ogobu v posled
ním čísle podoiknutému, odpovídám, že Vám po
skytnu příležitost, abyste před lidovým soudem
dokázali své tvrzení. Je to prvý případ mé 20ti
leté činnosti, že musím u soudu dovolávati 86
ochrany své cti proti pokrokátskému novináři.

Dr. Fr. Reyl.

"Tržní zpravy.
V Hradci Králové, dne 4. září 1000 1 bl

K10-40—21-50,StaK1400—1620,jedeme
me K 10*60—11-30, prose K19-00—14"00, vikve K 16-00
aš 17-00,hrachuK2400—2500,ovsaK720—08"70,
čočky K 24-00—2600, jahel K 36'00—38'00, krap K
23-00—40:00, bramborů nových K 4:40—4 80, starých
K 00-00—00'00, jetel. semene červeného K 00"0—00*00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00'00— 00000,
máku K 38-00—00*00, Iněn. semene K 00*00—00'00, 100

kg šítných otrab K 14"00—14'80, 100 kg pěeničných
otrab 14-00—14*40, 1 kg másla čerstvého K 372
aš 3:06, 1 kg másla převařeného K 0:00 — 000
1 bg sádla vepřového K 300—000, 1 kg tvarohu
©-80—0-86,1 vejce K0-07—0"00, 1 kopa cereleK 0:00
aš 000, 1 kopa petršele K0:00—0"00, 1kopa kapnsty
K 3-00—3-00, 1 hl cibule K 6*00—10%00,1 hl drobné
selenisy K 1'00—1'40, 1 pytel mrkve K 1:30—2'40,
1 kopa okarek 1:20 —6'00, zelí K 600—1%200, 1
bečka švestek K 3-00—4'00, 1 hl jablek K 6:00—10'00,
1 bl brašek K 400—0600. — Na týhbodní trh
v Hradci Králové dne 4. sáří 1009 odbývaný

přiveseno bylo: 1) obilí: pěenice 783 hektol., ita
208, ječmene 525, ovsa 526, prosa 00, vikve 00, hra
chu 0, čočky 0, krup 0, jahel O, jetelového se
mínka 00, olejky 32, máku 1. — 3%)Zeleniny,
potrželo O kop, cerele 0 kop, kepnsty 105 kop, cibule
140kop,okurek 240 kop,salátu00 kop, mrkve 11 kop,
brambor 38 hl, selí 230 kop, drobné soleniny 3810kop.
— 8) Ovoce: třešní 000 košíků, hradek 21 hl, jablek
86 bl. — 6) Drob. dobytka: vepřů 000. kusů.
podevinčat 167 kusň, kůslet 00 kusů.

Rozšiřujte

Studující dobytu
neb řádní dělníci

Da celé zaopatření (neb beze stravy) se Jevně
přijmou v domě pí. Kemnlínkové, Velké náměstí
proti usenáři p. Holabovi v II posch. do předu.

Zvláštní pokoj.
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Přípravakezkoušce intelligentní,
t. j. přo ty, kdo chtějí dosíci práva

k jednoroční službě vojenské,
Sbor učitelský složen výhradně z odborníků.
Platební podmínky mírnější než jinde. Bližší
zprávy podává baď ústně (od 1 do 2 hod. odp.)

buď písemoě (žádejte prospekty !):

Wrabeo J. J., c. k. gymn. professor a člen
vojenské zkušeb. komise, Posplšilova tř., č. 390.,

v Hradci Králové.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Yýpraohtisieh)

doporačuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
R Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

se ma požádání franko zašlou.

rTEZTET

Mněngska:nh

0 0 0 0
Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvemZA
; Aměrs de kondres

lékařskými vědátory jakožto příjemný
občerstvující prostředek doporučovaný,

nabízí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognaeu, srěmské slivovice jakoži pův. jam:
rumu a všech druhů nejjemnějšíchlikérů vcenách

nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům ahostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Vin
i pravá, přírodní, nefalšovaná, koupíte

jedině u první české firmy

Lad. Hrádek, Pazin,Přímoří
$OPOLLOS““, pravé dalmatské labodaé

Bob, silné 60 bal., dalmatské krovol 70 bal. litr
franko dobírkou oa každou stanicí.

=—=—Cenníky na požádání zdarma.

% je iDI
TNM

K GACAGAGA
' : .9
6 AGAGAC

pozlacovačský avý
roba rámců. Nejvkusnější

zarámováníobrazů a fotografií.

Obrazy,
zrcadla,

rámoe a nejrůznější umělecké výrobky ve velkém
výběru a levných cenách doporučuje závod

umělecký a papírnický

J. Kieslicha
v Hradci Králové.

Užitečnés příjemným

Týniště n.Orl.
kde v továrně firmy

AD. NOVOTNÝ
A SPOL.

nejdete pečlivě uspořádanou

výstavu nábytku akoberců
pro oásorné poučení každého, kdo chce si doplniti
neb zaříditi

vkusný a příjemný
byt odpovídající všem mo
derním požadavkům.“jij

Že tím ueztratíte marně času ani peněz, po
tvrdí Vám výtahy z dopisů našich zákazníků nás

navětívivších:
p <- +.. v bobatém skledu Vašem jsemviděl

mnohopraktického... . - -"
. návštěva a Vás mas poučila i poba

vila,přijměte....... s
člověk by k Vám měl jeti aspoň jednou

za rok, aby viděl ty pokroky
——— moje návštěva u Vás mně přinesla

mnohonásobný užitek
přinákupuvýbavymé.. ..-

Illuetr. cenníky s poučením, jak zaříditi byt
účelně, návrhy, rozpočty zdarma.

JAN STOUPÁ V PRAZE,
Sladřišská ul. 1.,

doporučuje:

želesné skládací pc- želosné mycí "a„K 0 A... -- —
stele od železně noční stolky

železnéskříňovépo- od... K 10—
stele s Sdíl. matrací železné stojany 08
od . „K 27— daty od K 11

Úplně zařízená lůška od K 38—
Skládací polcí sedátka

akad tů časy © Lahradnínáhyk
zahradní pateutní sví
novací zástěny K 36—

Úplná zařízení nemocnic a dobrodisných ústavů
za ceny ziláště výhodne.
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©Prmí český katolický zárod ve Vídni

František Ruber
Dílna ku vyšívání

ba zhotovení ko
S stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.
Vídeň.

„© VIL 0., Kaiser
strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasálá

se vše framco.

Litanii

knejsv. OrdciPáně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů3 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Zásvětná modlithá Fazs'100kusů
za 80 h (místo za K 120)

Biskupská knihtiskárna
w Hrado: Králové.

kameno-sochařský závod

u královéhradeckých hřbitovů
na Pouchově.

Odporoučí ce k uměleckému provedení sech
dle modelů, nkizs neb fotografií.

Pomníky a hrobky, polní
kříže, sochy do obcí,

vše v umělém provedení.

druhů mramorů.
Opravy rychle a levně.

Sebe menší zakázce se věnvje největší
pečlivost v provedení.

Ktelier sochařsko-řezbářské

KOK *: pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= SLEZ. PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje se alužně P. T. ducho
venstvu k provedení aměleckých prací,

| jako: oltářů, kazatelen, křtitelníc, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů std. std.

| | . RO

| Opravuje a obnovuje staré
i kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

OslavaHusova. . .. . . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu) < < < © + +- »
Víra jako víra ... 8,
Husitéjindy a nymí „. 4,
Moderní náboženství Masary
„Kovo -< < + +.. B
Ceská konfesse . . 24,
Svobodnáškola 16,
Proti Volné myšlence. . . . 8,
Inkvisice církevní . . . . .24,

tok prof. Masaryka na církev
katolickou.. . . ... . 82,

Při hromadných objednávkách značné
slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradel Králové.

„Založenor.1860.
Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 88.

k zhotovení veškorých ko
stlelních nádob zo stříbra,

bronsu a jiných kovů, od nějjednoduššího do nejskvostněj
žího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožnéno
mi dodati veledůstojnému dn
chovenstva práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskapskou Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jem v ohml
slatím zá ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, ro „nákresy i

hotové zboží "Eukáska franko
se zašlou.

Chuděim kostelum možnosplácet bes přirážek.
OR“ (Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “Wjišj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrn závodudomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových aid. ,

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—uměleckýúvod —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

, : sice1 se čelemnými
LDA ROC V vámy,sítčma,vsasením

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OR" Nesčetnáveřejná i písemnápochvalnáuznání, “Bj
Založeno roku 1836.

hldlCAC
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Kupte sl tento sple:

Karel IV.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Bahula, Cena 4 K.

Objednávky vyřídí

Blokupská knihtiskárna v Hradce!Král.

Kupte si náš katolický orgonisnční
kapesní kalendář

Křesťan. Organisátor
na r.1910.| , Píreh mlá

Každý kato- Šedo od dr.etiny a VL

Cena velice

Uk má jej
míti. Vasba
celoplátěná
vkusná. - - mítaá. - - 

V organisačních prácech nepostrádatelný. Obraz
sv. Otce Pla X. za b, na kartoně 80 b,
obje dnatelům kalendáře pouze 10h, na kart. 40b.
1 ex.“poštou i s obrazem 1 K, ješ možno zaslati
ve známkách. Méně než tucet po 80 h bez porta.

Objednácky příjímá J. Polák, Hradce Králová,
Adelbertinum, emedBis d bnihtisbérna.
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Založeno r. 1860. Státal cemu na výstavě v Hořicích,

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
na českém severovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradoi Králové.
Za příčinou přeplněných skladů nabízím

k dušičkám
za ceny značně snížené nábrobky pískovcové
od 50 K a výše, leštěné z mramorů a žul

od 100 K a výše.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

Aesky na nábytek,
desky pro košeluhy, do novostaveb
k účelům dekoračním atd., vše za ceny

konkurenční.

Račte dáti přednost domácímu závodu!



OLTÁŘEZ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

Zápis
na škole jazyků
Jul. z Purkyňů v Hradci Král.,

SOCHY, RELIRFY,
OBRAZY (x pLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

P eo nisĎ SEOKEVNÍCH,VEjn hradeckou.
Komenského tř. č. 268. NE, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVN Druhé vydání — 368 stran 8"

Cena knihkupecká

ms“ koná se od brošoraný ?ahvázanýv polop ....
vázaný v celoplátné ©... . 68h

(5. z á ř í 1909. vázanývceloplátněseslacenýmkřížkem ... 74 h
Vyučuje se jazykům moderním fran- 2 vydánína velinovémpapířevá.

couzskému, německému a ruskému. DOPORUČUJÍvorivě 7en celý vkůži "i aceným

PETRA BUŠKASYNOVÉ, Ao akon okno
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ,
ŘEZBÁŘSKÝ A MALÍŘSKÝ

sasecs WSYCHROVĚ. cress
(ZÁVOD TRVÁ 0D R. 1853.)

Užívání „Oltáře“ J. M.B“ ;;z6ěímoojiánopanenU
soLu+w7álerio x

| Ř
Větší množství

říčního písku a
štěrku

A MaAŤÍíÍzemio.
Mřesétní listy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihfiskárna.

(Vis Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
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ELEKTROTECHNICKÁ, TOVÁRNAna |

PRAHAFR KŘIŽÍK KaRUN
TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

= V HRADCI KRÁLOVÉ
a PALACKÉHOTŘ. Č. 359, VEDLE GRANDHOTELU.mmm

se levně prodá
na regulaci Labe v Hradci Králové. f

Bližší ve skladišti u vtoku Orlice
do Labe.

Kress ú Bernard
v Hradci Králové.

=- mm m m Provádíinstallaceelektrickéhoosvětlenívsoukromýchbytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veško
stromovité a keřovité B u rýchzávodůprůmyslových.

pro kostely předoltáře,předsochy svatých a p. a u Spociolníinstallace chrámů,illuminačníosvětleníoltářůa |.p.
vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené Vyrábí elektromotory,stroje dynamoelektrické,ventilátory,jakož

zasílá i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd.

. : Sklad osvětlovacích těles a installiačního materiálu.

Louis Kňourek, a a Dodáváa zařizujestrojea přístrojeproolektrárnu,provádí
materialista v Dobrušoe. stavbuelektrovodnésítěa veřejnéhoosvětleníkrál. věm.

Palmy stromovité 2—8 Palmy keřovité 1-3 | . E města Krades Králové.

mkyno, E za6, metrys kne282 ze Projektya rozpočtyna požádání.©sm—iš £ “ JX ME 2

Deškeré školní knihy
do c. k. gymnasia, reálky, lycea, učitelského ústavu, obchodní akademie, školy zámečnické, měšťanské
chlapecké a dívčí v Hradci Králové a veškerých škol obecných a středních vmístě i v celém okresu

chová stále v největší zásobě na skladě

východočeskéknihkupectvíB. E. Tolmana
vwHradci Hrálové

na náměstí, vedle lékárny páně Hubáčkovy.
Stálý přísežný znalec c. k. krajského soudu v Hradci Králové.

Telefon č. 17. Založeno r. 1862.

L
Kde vydánístaršíholze užívati, chovajíse též Největšísklad Všech školních po=

=- opotřebované knihy na skladě vovy- můcek, globů,atlantů, kalendářů,psacího
dáních nejnovějších, — Zásilky na venek poštou u a kreslicího náčiní, slovníků, map, hudebnin,

.. vyřizujíseobratema franko.—Seznamynapo- fmj== "Otest,denníkůatd. === BEžádánízašlouse zdarmafranko.—Prvý sklad . .

o k školního knihoskladu v Praze. | | Podminkyodběruvelmimírnáa příznivé, .s



Kulturní hlídka.
Věda a umění.

Esperanto, pomocný jazyk mesinárodní, tak
slibně v Čechách se šířící, již brzy bude manife
stovati svým I českým národním kongressem. Ne
obyčejný zájem o tento kongres a jeho zder za
ručuje již dnes dle došlých přihlášek velikou
návštěvu Esperantistů českých, jakož i Esperau
tistů cizinců a jest oprávněna naděje, že tento
kongres bade jedním z největších kongresů, které
kdy konaly se v naší matičce Praze. Sl. Obchodní
a živnosteneká komra v Praze, uznávajíc důleži
tost Esperanta, propůjčila ke kongresnímu jednání
svou velkou zasedací síň tek že kongres i na tuto
representační síň bude rozšířen. Program kongresu
bade v nejbližších doech poblikován. Zajisté mno
hého překvapí program tak obsáhlý. Legitimace
kor greaní (cena 3 K), která opravňuje k účasti na
všem kobgresním jednání, zoračujíc možnost vyu
žití všech výhod výborem pro kongresisty vymc
žených, mezi uěž dlažno v prvé řadě uvésti volný
vstup do esperantské výstavy v Topičově ssloně,
vydávají se již nyní v kongresní kanceláři Bohema
Unio Esperantista v Praze. Ferdinandova třída,
č. 342-[, kavárna Union, kdež možno též učiniti
záznam na místa k esperantskéma představení.
Všechny informace adresovány buďtež výše uve
dené kanceláři.

Propagace Esperanta mesi katolíky. Paříž.
Esperanto v paříž. semináři. — Dík námaze neunav
ného opata Duvanxa, vikáře ve Vinceunes, bylo
Esperanto zavedeno v malém semináři, v ulici de
Vaugirard 391. Dne 28. dubna měl tam rektor
Ricbardson úspěchů plnou přednášku o Esperan
ta před četnými seminaristy, profegsory a několika
kněžími z města. Vřelá slova jeho přesvědčila
posluchače o nutnosti Esperanta pro vztahy mezi
národní. Po přednášce byly rozdávány Beminaris
tům esperantské gramatiky, z nichž ae ihned za
čali piloě učiti. Dle „Esp. Kat“ — Fanchal
(Ostrov Madeira). Ze semináře. Sotva bude našim
čtenářům známo — tak píšs „Esp. Kat“ — že
ve funchalekém semináři stává kroažek horlivých
esperantistův, sestávající ze 30 horlivých členův.
Bohoslovcivydávají časopis Esperanca jenž pokaždé
věnuje několik strao mezinárodnímu Eeperantu. —
Paříž. — Pan Galidie, čilý katolický dělník, za
ložil v „Patronátu sv. Antonína“, 46, rne de
Montreuil, katolický esperantský kroužek. Mnozí
jinoši stali se horlivými esperantisty. „Esp. Kat.“

O výsnamné knise dr. Fr. Reyla „Úkoly
sociální politiky“ přináší „Věstník katolického
duchovenstva“ v č. 23. tento posadek: „Kniba
„velice pěkně zpracovaná u založená na hlubokých
studiích, o čemž svědčí i bobatý materiál. Autor
rozdělil dílo své oa čtyři hlavní Části : [ Pole 80
ciální politiky.II. Povolaní činitelé k sociální po

litice. 1. Předmět sociální politiky. [V. Myšlen
kový základ spravedlivé sociální politiky. V prvním
dílu vysvětluje pojem sociální politiky a otázky,
všeobecné příčiny sociáloí otázky, stručné dějiny
vývoje této od protestantské reformace a mravní
poměry společnosti dnešní. V druhém ukazuje na
zájem pro sociální politika, na politiku státní a
kommunálofj, na úkol zaměstaavatelů ve věci té
a účast církve, činnost intelligence, vztah rodiny,
činnost tisku dobrého a nezdravého a na úkol
kněze. Zajímavý jest díl třetí, v kterém se po
jednává o nejbližších cílech oprav sociálních, o
tom, kterak upravena by měla býti péče o chudé
a veřejné zdravotnictví, o ochraně dělníka, ženy a
dítěte. Část čtvrtá dokazuje, že nutno zištný pud
lidský uvésti v náležité meze a kterak toho do
cíliti. Závěr tvoří ideový základ katol. sociální po
litiky a program katol. lidu z r. 1906. Autor
všude si zůstává důsledným, neboť všude jeví svě
domitost s poctivou snahu dostáti tomu, 00 Si
předsevzal vysvětliti aneb dokázati. Sloh jadrný a
přesný činí knihu tuto tím zajímavější. Doporu
čujeme vřele.“ — Připomínáme znovu, že kniha
ta nezasílé se ukázkou. Již dvě třetiny nákladu
jsou rozebrány. Kdo tedy tuto velice důležitou
knihu chce si opatřiti, nechť laskavě pospíší 8e
věssnou objednávkou — dříve než bude celý
náklad rosebrán. Knihu zasílá za 3 K franko
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Kulturní jiskry.

Rášenec a statečnost. Zvláštní je, ša pokro
káří vyhlašují růženec sa symbol bojácnosti. Kdyby
chtěli správně rozlišovat, musili by říci, še kře
stanská skromnost není sbabělostí a že silná 80
cialistická hrdla, která před soudem dovedou ma

Saně zspírati, nejsou ještě známkou ušlechtilé avytrvalé odvahy. Růženecmodlil se sám maršálek
Radecký a nikdo nemůže říci, še by se byl proto
utal bázlivcem. Růženec sebou nosili jiní velcí hr
dinové a nebáli se ani nejkrutších sečí ani hroz
ného týrání se strany nepřátelské. Velice zbožný
Ondřej Hofer na se svými sedláky vojům
Napoleonovým tak, že despota necítil

se hněvem. Když se dověděl Hofer v Mantově, že
bude zastřelen, paal svému příteli Půhblerovi zcela
klidně, proatě, po domácku:

„Bůb tcmu chtěl, abych v Mantově zaměnil
Časnost za věčnost. Ale díky Bobu za milost. Zdá
se mi, jako bych k něčemu jinému byl vyveden.
Bůb mi dopřeje milosti až do posledního oka
mžiku, abych se mohl dostati tam, kde se moje
duše se všemi vyvolenci na věky bude radovati
a kdež za všecky budu u Boha orodovati, pře
devším za ty, za něž 8e modliti jsem nejvíce po
vinen, také za Vás a Vaši milou paní. Všichni
dobří přátelé mají se za mne mvdliti a z horkých
plamenů mi pomábati, kdybych se snad maeil
v očistvi káti. Zádušní služby Boží ať dá moje
nejmilejčí sloužiti ve Sv. Martině. Příbuzným at
se podá u dolního bospodského p“lévka a maso
a po holbé vípa. Peníze, jež jsem u sebe ještě
měl, rozdal jsem chudině. Hoapodská (manželka
Hoferova) ať se s l.dmi vypořádá, jak mohouc
poctivě, abych neměl zač pykati. Žijte všichni
blaze, až se v nebi sejdeme a tam Boha velebiti
budeme bez konce. Všichni Passeiřané a známí
kéž na mne pamatují v modlitbách, a hospodská
ať ae příliš netrápí; budu za ně za všecky u Boba
prositi. S Bohem, ošemetný světe. Tak lehko mi
připadá umříti, že mně oči ani neslzí. Psáno o
5. hodině ráno; o 11. hodině beru se 8 pomocí
všech svatých k Bobu. V Maotově, dne 20. února
1810. Tvůj v životě milý Ondřej Hofer.“

Když pak byl Hofer veden k popravě, kráčel
statečně se svým zp vědoíkem proboštem Maui
testim, drže v ruce křížek ověnčený kvítím a rů
ženec. Když byl doveden k bráně Porta Ceresa.
pomodlil se ještě vroucně 8 proboštem, políbil
křížek a daroval jej i 8 růžencem proboštovi. Ne
přijal bílébo šátku na oči; a když mu bylo po
kyouto, aby před zastřelením klekl, odmítl to
slovy: „Nikoliv, já stoje vrátím doňši svou Bohu,
jenž mne stvořil“ Po chvilce zvolal: „Ať žije
císař František!“ Ještě se krátce pomodlil s po
zdviženýma rukama, načež sám velel granátníkům :
„Palte!“ — Tak se choval před smrtí „růženeč
kář“. Ani stín nějaké bázně. Nehynoucí příklad
statečaosti. A modlil se růženec tak Často 8 radostí.

O svobodomyslnosti syna Heliova plše dne
3. t. m. sám pokrokářský „Přehled“: „Naše proti
klerikálaí, tak nutné hnutí p stupoje rádo va
jménu Husa, Žižky, Chelčického a 8 brdostí blásí
se ku jménům téchto bojovníků za volnost slova
Božího. Nebylo by však od místa, aby při veřej
ných svých projevech všimlo 8i také trocbu jejich
ducha a nejen jejich jmen. S myšlenkou volnosti
slova Božího se nikterak oa př. oesrovnává appel,
jejž básník J. S. Mcchar poslal pozdravem k proti
klerikální manifestaci v Hradci Králové, kde v ne
promyšleném radikalismu žádá policejní dozor
v kostelích, zukročování zeměpanského kommissaře
při kázáních atp. Jeho radikalismus vůbec svádí
jej všdy znova k projevům, naprosto cizím avo
bodomyslnosti, která se vybýbá násilí: dovedl by
Bnad skutečně důsledný pokrokovec žádati, aby
s všeobecného hlasovacího práva, aktivního a pas
sivního byli vyloučení vůbec klerikálové; pomyslit
si temperamentní básník, v čem jest podstata vše
obecně hlasovacího práva?“ — „Přehled“ tedy
myslí, že Hus a Žižka skutečné bojovali za 8vo
bodu slova Božího. Jestliže jej nepoučily Žižkovy
cepy a Husovy přísné rozkazy a zákazy o něčem
scela jiném, těžko lze jej z romantické tradice
vyvádět. Leč sám „Přehled“ uznává, že provedení
Macharova návrhu na „osvobození slova Božího“
by bylo zavedením tyranie proti lidem věřícím.—
Ostatně syn Holiův není ani tak zlý, jak se staví;
dobráček dovolil by svobodu všechněm těm, kteří
Jeho ješitnosti podkořují. Běda však těm, kteří
by J(eho) S(lovutnost) Machara rozčilili kritikou
jeho úvah. Kdyby ta kritika byla sebe věcnější a
spravedlivější, kdyby nad slunce jasněji dokázala,
že syn Heliův žvaní o tom, Čemu nerozumí, stane
se ze syna Heliova hned fanatický Jappiter Tonans
(Joviš Hromovládce). Vždyť zakusili jeho lromů
sami pokrokáři, když aspoň ostýchavé poukázali
na jeho kotrmelce. V okamžiku, kdy jest podráž
děna nebetyčná pýcha J(eho) S;lovutaosti) Macbara,
syn Heliův přestává myslit, kope kolem sebe jako
přitrávený; ba stává se Kronem, snaše se udávit
i lidi hodně blíské.

Hromovládný Helidv tyranisuje občan
skou svobodu. Ovšemnení divu, že Macbar za

mněl ve svém hnočvadomysliti dosah svého zbr
lébo prohlášení, které udělalo pokrokářskému tá

boru nehynoucí ostadu. Ta ostuda by 8e dala
smazati jen tehdy, až by masarykovci zřetelně
přiznali, že ochotně v několika listech Macharův
mstivý projev uveřejnili jen proto, aby autora
zesměšnili, aby podaliočitý důkas, že jest nutno
syna zářného boba Slnnce počítati mezi nejubožší
tmáře. Vědyťtpřece hřímavé bouknutí Macharovo

vůbec. Katolíci mají býti obmezení jen ma kostel,
kde se mají těšiti policajtskému u! Všeo
becné hlasovací právo pro ně nemá platit! Synů
Helitv, jaké mrřákoty obestřely tvůj olympský

bled! Muž logicky myslící by přece řekl, že buď
má býti dánu katolíkům svobod. plná, anebo —
je-li katolictvo na základě svých zásad společností
národu a státu nebezpečnou — má 8e jim zabrá
piti i vstup do kostela. Vždyť přece náboženství
jest věcí veřejnou, řídí naše veřejné činy. To může
popírati pouze baď nevědomec nebo podvodný
lišák. Vždyť ostatně po všech kličkách pokrokář
ských sama „Osvéta lidu“ byla nucena 12. června
doznati v příčině našeho sjezda:

„Heslem sjezdu jest: Náboženství jest věcí
veřejnou. A toto stanovisko jest správné. . . Ná
boženství dávoo již přestalo býti 8+nkromou vécí
(kdy vlastně bylo věcí soukromou, p. Hajue ?),
musí oněm býti hovořeno. Jen m stavovské strany
— a oaši agrárníci zvláště — opatrnicky (snad
spíš pokrytecky ?) volají, aby „soukromou věcí
zdstalo.“ Ne nábošensiví souvisí s veřejným Šivo
tem a pokrokový člověk má chtáti, aby o tak vášné
otásce veřejně bylo mluveno a aby kašdý dovedl se
postavšti sa lo, v co věří.“

Co tudíž by znamenaly brozivé bodáky stát
ního úřadu při katolických kázaních? Obmezoval
by se tak byrokraticky projev zásadního životního
přesvědčení. V kostele se káže a musí se kázati
netoliko pro kostel, ale i pro život veřejný, nemá-li
býti vychován z kat:líka farizejský ramenáť, který
má v kostele jiné zásady než ve veřejnosti. Ma
charovým nápadem by se vychovávaly ubobé stvůry
dvojí tváře. Vždyť prece sami masarykovci velebí
Husa hlavně proto, že chtěl, aby veřejné činy
lidstva kryly se s příkazy evangelia víc, než jak
se tehdy dělo. Machar zkrátka ve avé nenávistné
fantasii sdrátoval pro svobodné občany svěrací
klec, která by byla nejodpornější učebnou pře
tvářky, dělila by duši svobodného občana ve dví.

A což kdyby státní bajonety vedly si důsledně
a vrážely i do evangelických a židovakých mo
dliteben? Snad jest synagoga, hledící k německo
židovské rabínské škole, našemu národu bližší než
katolické chrámy? Ach, Machare, to by vás že
hbuali vaši nejbližší, až by „svoboda“ dala se na
pochod ule vašeho lajtnanského komanda! V káz
pici největší zločinci by měli svobody víc než ob
čané nespontaní žalářoími okovy.

Liška protestuje proti ostrým subům. Humo
risticky působí vždy v „Case“ apel aa slušnost.
List, který vychrlil již tak velikou garnituru pe
pických nadávek, opováší se bědovati nad „Spro
stoton“ lidí jiných! Orgáne syna Heliova, vždyť
přece nazýváš neurvalé výpady Macharovy pravdou,
statečností, památnými projevy! Tlumočníku Ma
sarykův, otiskoješ-li nehoráznosti Macharovy jako
něco spravod.ivého, jak můžeš vůbec ještě mluviti
o existenci nějakého nedovoleného spllání| V tvých
sloupcích přece četli pokrokáti tyto ušlechtilé vý
rasy: „Vráně, moralistní bestie, sviostvo, černá
banda, havrani, -mok, dareba, otrapa atd.“ Není-li
tohle podle zásad magarykovského Čatona spiláním,
tážeme se, zda vůbec aspoň mezi pražskými Pepy
spílání existaje. A teď — po tolika výronech u
šlechtilé krasomlavy Macharovy napsal „Čas“ dne
4. t. m. v příčině ajezdu našeho tohle: „Kolik řač
níků jen spílalo Macharovil A mezi těmi byli i
láskyplný biskap Doubrava.“ Mohli bychom se
znovu ptáti, jak vlastoě na sjezdu ubohému mu
čedníkovi Macharovi „spíláno“; chndinka jest tak
skromný, učí ta« ušlechtilým výrazům, jast vtěle
ním dobroty. A teď bezcharakterní klerikálové
dovolí si spílati beránkovi. Leč víme, že maBa
rykovská stoka lží zas by odpověď zůstala dlužna.
Jen když se pochlubí felšovanou koruaou mačed
nickou| To jí atačí. Ale hleďte na tu logiku!
Machar provede fanatické, lhavé výpady proti
církvi, nadá katolíkům, bodá do nich zrezavělou
policajtakou šavlí, nařizuje, aby katolíci postaveni
byli mimo všecky zákony jako Škodná zvěř. A
proti tomu řádění útlocitní stoupenci Masarykovi
an: brvou nepobnou. Když však se řekne na sjezdu,
že jest nutno protestovati proti útokům tolik 8u
rovým, najednou má „Čas“ v zásobě plnou nádrž
humanitářekých alz, spíná race nad tou „troufa
lostí“, lže vědomě a 8 líčeným odporem 0 — „kle
rikálním spílání.“ Kde ge najednou bere lak ve
lice vyspělý útlocit, tolik jemný smysl pro huma
nita? Věruznalec pokrokářské mlavy trne nad
farizejstvím „Času“, jemuž neurvalé spílání jest
rajskou hudbou, mají li býti nadávkami potřísnění
lidé, kteří nepřísahají na Masarykův koran.

K nejkrásnějším a nejirvalejším památkám
po našich patří úcta a oslava českých
svatých patronů, jež vlast naše zrodila, církev
víře Kristově odchovala a k věčné blaženosti při
vedla. Jména těchto Božích vyvolených blásají
sřejmě, jak otcové naši byli hluboce nábožensky
salošeni a 8 jakou vroucností lauli k víře kato
lické, které děkovali udržení svého národního bytí.
Ohválu těchto národních svatých velikánů hlásají
nesčetné svatyně k poctě jejích po vlastech čes

ch saložené, móně však jiš křestní jména živou
ch. „Co Cech katolík — to Václav, Vojtěch,

Prokop, Jan Nep., Ivan, Hroznata, Ludmila,
Anežka l“ Toť mělo by' býti heslem všech kato
lických českých rodio. Volí se však zhusta buď



jména cizí, neb česká, jež nemají pou vý
chbovněnábožensky nárvjhajezího. m 7) sejménem národního světce našebv je Již v Útlém
tuládí hrdo úá ové jméno; stotožňuje se v útlé
duši se ctnostmi svého svatého českého patrona,
sleduje se zvýšeným zájmem dějiny České a cír
kovní a rádo se honosí tím, še nosí totéž jméno
křestní, jímž zval se český svatý, zářící příklad
zbožnosti. Z dětí vzrůstejí jinoch, panna, muž,
šena, otec, matka; ti všichni s úctou bledí k svému
českému jménu, obrozují je v dalších generacích.
V tom českém jméně katolickém jest také kus té
české svérásnosti, kus českého katolictví. Jmen
těchto v našich rodinách není tolik, co by jicb
býti mělo; tak nalezl jsem mezi 301 katolickými
žáky jednobo ústavu středního 37 Janů, 21 Vá
clavů, 2 Vojtěchy, 1 Ivana. Cyrilla, Metboda,
Prokopa, Hroznatu ani jednoho. Udržujme tudíž
v rodinách svých to české jméno katolické, řídíce
se zásadou: českému dítěti katolickému patří
české katolické jméno — jméno českých zemských
av. patrooů. — Laický pozorovatel.

Posudek o době Kalvinové podala po zná
mých velikých oslavách ženevskéhbodespoty liberálo(
ženevská „Liberté“ tento: „Kdo popíše všecku tu
zhouba bmotnou i mravní, která nastala s Kalvi
nem v naší staré republice ? Ženeva, město 60.000
obyvatel 8 kvetoucím obchodem a průmyslem,
upadá na 20 000 pod jalovým ničivým vlivem hroz
ného vladaře. Florenčtí, Medicejští a augsburští
Fuggerové měli v Ženevě své bankovní komptoiry
a platilo tebdy heslo: „Slovo Ženevana stojí za
všecko zlato saského kurfifta.“ Ženeva, ležící na
rozhraní tří říší, byla výtečným sprostředkujícím
místem; ule její slavné trby byly zrušeny a ulice
i náměstí zarostly travou koncem 16. století. Po
litika projevovala se jediným způsobem: udavač
stvím a žalařováním. Všecka radost vymizela
z domů a z tváří obyvatel: všecky zábavy a ra
dovánkyzakázány“

Teď pochopíte tatrmanství těch lidí, kteří ze
gsášti proti naší církvi nazývají Kalvina průkopoí
kem svobody a pokroku.

Proč se katolíci mají učiti Esperantu?

Pod tímto záhlavím vydala „Katolická espe
rantská kancelář“ 15.000 exemplářů francousky
psaného oběžníku a rozdala jej čelným ústředím
katolickým. Znění jebo jest toto:

„Od několika roků dělá Esperanto v celém
světě podivuhodné pokroky. Zvláštní tento pomotný
jazyk, který nemíní snad nahraditi a vytlačiti ja
zyky národní, nýbrž chce býti prospěšným ve vzá
jemných vztazích mezinárodních, dokázal, že jest
schopen nejen usnadniti obchodní relace meziná
rodní, nýbrž také vyjádřiti i nejpřesnější nuance
lidského myšlení. Nesče-né vědecké, literární a
jiné revue nebo denníky, esperantsky redigované,
díla všemožných thbemat po stech uveřejňovaná
tímto jazykem, zřejmětomu naavědčají. Esperanto
jest nejobdivuhodnějším prostředkem, jaký kdy byl
vynalezen k výměně idel. Stvoření takého jazyka
překrásně korunuje a doplňuje řadu vynálezů, které
sa naší doby zdokonalily kommunikaci a zkrátily
téměř na nulu veškery vzdálenosti.

Lze apadno chépati následky tak vážného
vynálezu. Všude mu porozuměli. Četné spolky,
uteré mají po celém světě společné cíle ve příčině
obchodní, filosofické, vědecké, sociální nebo jinak

praktické,roshody se adoptovati Esperanto, zavedly je do svých kongresů, užívají ho v kore
spondenci a založily mezinárodní orgány, redigované
v tomto novém jazyce. ©

Církev katolická jest beze vší pochyby ze
všech společností nejvíce mezinárodní a všeobecná.
Za naší doby, více než kdy jindy jest třeba, aby
všickni katolíci se spolčili a seskupili.

Jakým způsobem to mohou učiniti, neroz
umí-li jedni druhým? Jak si vzájemně porozumí,
nepřijmou-li společný jazyk, snadno naučitelný,
krásný a schopný vyjádřiti všechny myšlenky a
všechny potřeby? Jakou nezměrnou výhodou a
dobrem bylo by to pro katolictvo, kdyby každý
účastník mezinárodních kongresův a poutí věnoval
několik dnů jasyku esperantskému, kdyby všichni
kněží, miesivnáři, seminaristé, členové patronátů
mládeže a kato.ické kroužky učili se Esperantu,
kdyby všichni, kdo v různých dílech světa kato
lického pracují k hamánním cílům, propagují křes
tanské sociální idey, bojují proti lihovinám, ne
mravnosti, pornografii, epojili avé fsnaby a práce
pomocí Eepetanta a tak námahy své i za brani
cemi savé země uplatnili!

Nic není snazšího! Stačí několik týdnů, aby
chomEsperántem příjeněmlavilí k psali. Ve všech
dílech světa, ano i ve Vatikáně nalezneme horlivé
katolíky, výtečné kněze a preláty, kteří jsou hor

livými bititeli l Existujemezinárodníapolek esperantistů-katolíků, mezinárodníjednota kněží
esperantistů, mezinárodní ovaszkatolických obchod

úv-esperantistův. Tyto růsné spolky přijaly za
svůj orgán „Espéro Katolika“, městčník šaložen
Opatam Peltierem a redigovaný jazykem ospera

m pomocí katolíků všech nároďův. ©
n přeje valice Bv. otec Phfe X, dodává tu

výhy a udělil mp své požehnání.
Ježto již v nolřých obchodních Bkolách

galého drěta, v Lyoefeha kollegiích | ve opoleléhavatelékých se 'Esperasto účinsě propaguje,

Jest nejvýš nutno, aby každý katolík, který chce
0 že katolicjemus pokroka neodporuje, nýbrž

prve jeho prfikopolkem, stal se borlivýně Tor
šitovstetem jasyka meziinárodního. Jest žádoucno,
aby ve všech seminářích, patronátech mládeže,
spolcích a učilištích katolických po celém světě
bylo vyučováno a praktikovémo Esperanto.“ K. K.
— Poznámka: Veškery kniby a časopisy i badeb
niny esperantské lze koupiti v koihkupectví F. To
piče, Ferdinandova 9. Cenník esperantský zdarma.

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT
HRADEC KRÁLOVÉ,

STAVÍ

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,
MODERNĚ.-l

OD 1. SRPNA V ČELAKOVSKÉHO TĚ.
BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

Hospodářská hlídka.

Stará vojtěška se nevyplácí.Zřídnenad
míra, uhýbá neužitečnéma pažitu a pleveli, zaniká
pozvolna a pole se mění ve Špatný úbor. Délenež
6—8 let vojtěšku nikde nenechejme. Po první
sklizni pole plytko zorejme a na podzim nasejme
oziminy. Umělé bnojivo nedávejme na staré jete
liště; neúčinkuje. Škoda peněz a práce. Dokud je
vojtěška v plné síle, v jeseni, důkladně vláčeti
dlužno a tau je přihnojovění kainitem a siruskou
Thomasovou na místě. Kde je půda holá, doseime
čistým semenem zdravým. aby lysiny zarostly a
plevel se nezmohl. Jetel zazimujme povyrostlý,
nikoliv hladce nízko sežatý. Nevymrzá.

Ovoce ma zímu uložené se náležitě
uchová bez poruchy jen v místnosti tmavé, při
měřeně vlhké a chladné, ovšem uepromrzavé. Je-li
sklep nebo komora ovocná stejné teplá, nejlépe
5—8 stupňů C a vlhkost činí 90 proc., pak se
jablka zcela neporušená udrží až do příštího léta.
V tomto ohledu znamenitě osvědčnjí ss staré vinné
sklepy zašlých vioohradů, v nichž ovoce bez škody
lze přechovati do příštího června. A takových
skladů je nezbytně třeba, má-li naše ovocnářství
býti tak výnosným, jako je výnosným v Tyrolích
a ve Štyrsku.

Na pustinách, náspech, výsušných
stráních, kde nic kloudného neroste,lzes úspě
chem pěstovati pelyněk, který v lékárnách draze
se platí. Pelyněk kvete teprve 2. rokem. Nat sbírá
se v Červenci a srpnu, zbaví se žeberatinstších
stonků a suší se v průvětrných místech. Každé
lékárna, každý materialista draze pelyněk zaplatí.

Kapr je všežravec a ježto masojeho
se Sh s platí než hovězí,vyplácísevý kaprů daléko lépe než žír dobytka hově
zíbo. Nejčastěji se krmí lupinou, jejíž jetrogóu —
hořká to látka, pro niž dobytek ostatní jí opovr
buje — kaprům neškodí; jsouf tjto bez sliznic.
Lupina se buď močí 2 až 3 day, heb krmí se na
brubo, jednou přes šrotovaík přehnaná, přímo sy
rová. Letnění, občasné ogévání, hnojení doa ryb
ničního vápnem, hnojem, vymrznatí přea zimu atd.,
vše to podporuje tvoření se planktonu t j. mikro
organické zvířeny vodní, přitozené to potravy
kapra.

Želese merezaví, když se salíčí vápnem
tak, aby pokryto bylo vrstvou 3—Ď mm silnou.
Nátěr vápenný lépe ochrání před rezavěním než
olej Iněný, vaselin a jiné takovité nátěry.

Před bleskem chráníme obydlí, když
zatopíme, jakmile se bouře blíží, hodně dýmavým
topivem, na př. vlbkým dřevem, čerstvým lupením
a pod. Vystupující dým lépe chrání než špatný
poroucbaný bleskoavod.

Sušení ovoce je výbodné, když sušíme
výbradně plody neporušené, zdravé, zralé a vy
spělé. Padavky, hmyzem poškozené, nahnilé a po
raněné Be na sušení nehodí. Pozdní druby třeba
necbat na hromadách dozráti. Slívy na sušení ur
čené co nejdéle se nechají na 8iromě. Čím déle,
tím lepší bude výrobek za stejných jinak okol
ností. Z hniliček hodí se jenom druhy tvrdé. Ja
blka na sušení vybraná se loupají, jaderník sa
vykrojí, plody křížem rozpůli. Hrušky suší ae ne
loupané, celé. Aby nezbnědly, o.oupané plody
ibned se hodí do slabého roztoku solného, uebo
aspoň do Čerstvé vody atadecé. Sušení nejlépe se
koná na lískéch dřevěných. nikoliv drátěných
v plytkých vrstvách. Přihš dlouhé sušení ovoce
kazí. Mychlé ochlazení nsušeného ovoce dodá pěk
ného zevnějšku. když teplota nevystoupila nad
100 stupňů Celsia.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora C. U., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozaah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky. Spis je bobat četnými nejnověj
šími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu

Cena spisu 3 K, pro abomenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
10, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Královi.OOo.
Školský obzor.

Nac.k. gymnasia v Hradci Králové
bade zápis do I. tř. dne 16. a 17. září, všdy od
8—9 hodio, pak bned budou zkoušky pfijímací.
Žáci odjinud přicházející do vyšších tříd dostavte
se doe 16. v 8 hodin. Pro žáky ier. náboženství
zápis i zkoušky přijímací budou již dne 15. září.
Žáci na ústavě postupojící přijímání budou dne
17. září o 9 do 10 hodin.

Českým rodičům, kteří posílají do měmeckých škol středních své děti, ma vá
ženou ! Dle úřední statistiky chodí každoročně
do německých škol středních veliký počet žáků,
kteří se i na německých ústavech hlásí k České

pw"
Nákresy mrozpočty
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řeči mateřské. Dle statistických šetření chodí na
př. de německýchreálsk 3brál. českém, nshe
ravě, ve Slezsku a v Dol. Rakousích nejméně 1200,
do německých gymnasil a reál. Gymnasií v král.
českém, na Moravě,ve Blezsku. v Dol. Rakousích
nejméně 900 žáků národnosti české. Příčiny to
hoto neblahého zjevu jsou zvláště mylné domnění,
že rakouský státní občan národnosti České se ne
uživí bez znalosti němčiny, a že 8e D8 českých
ústavech němčině řádně nenaučí. Další příčinou
tohoto smutného zjevu jest često hospodářská zá
vislost zvláště českých úředníků a zřízenců na
německých zuměstnavatelích Třetí příčinou jest
nedostatečný počet českých ústavů, zejména ve
městech národnostně smíšených; připadát německý
ústav v král. českém na 33.000 obyvatelů něme
cké národnosti a ústav Český teprve na počet dvoj
násobný. Kromě toho bývají německé ústavy lépe
vypraveny a opatřeny tak, že mohou svým žákům
poskytovati více bmotné podpory i stipendií. Zá
stupcové podepsaných korporací, porokovavše 0
této věci, doporučají českým rodičům, kteří své
děti do německých škol atředních doposud posílají,
nebo počátkem příštího roku Školníku postlati
chtějí, aby tak nečinili, především z důvodů pac
degogických, neboť studinm v cizím jazyce vyu
čovacím jest tak obtížné, že český žák na něme
ckén ústavě zůstává ve vědomost.ch pozada, ba
strácí mnohdy i celá léta arodiče jeho mnoho pe
něz, než studia dokončí. Neméně důležit jest i
důvod párodnostoí, pověvadž Čeští žáci společně
se žáky židovskými přispívají k udržování mDo
bých německých tříd i ústavů, jež by se jinak
staly zbytečnými. Neposlední a nejemutnější vá
aledek studia čes. žáků na německých ústavech
jest, že ae nám noho nadaných žáků odnárod
ňuje a stává nejarputnějšími nepřáteli všehu Če8
kého. Nadto dlužno obrátiti též zřetel k té okol
nosti, že z důvodů praktických doporučuje 8e stu

-diam řečí slovanských. Česká zemská komisse pro
ochranu dítek a péči o mládež v králov. českém
(Praha III. Letenská) jest mileráda ochotna po
skytovati rodičům poradu v záležitostech nadač
ních. Ústřední spoiek českých pref-esorů (Praha
II. Štěpánská 26.) jest milerád ochoten poskyto
vati odb.rnou porada při přestupování z ústavů
německých na ústavy české Národní rada česká
— pokud jí možno — chce spolupůsobiti při sří
sování potřebných ústavů českých, zakročovati proti
nezákovnému uátlaku představených a zastávati 80
ve všem zájmů českých. Svaz Českoslovanského
atudentetva žádá veškeré kolegy, aby mezi svými
známými na škodlivost toboto zjevu poukazovali.
V Praze 1 července 1909. Národní radh česká.
— Česká zem. komisse pro ochranu dítek a péči
o mládež v král. českém. — Ustřední epolek čes.
professorů. — Svaz českoslovanakého studentatva:

Na e.k. jubilejní reálce císaře a krále
„Františka Josefa 1 v Kostelci n. Orl. konati
se bude zápis a přijímací zkoušky žáků do I. tř.
dne 17. září t. r. od 8—10 hodio. Zápis žáků ze
škol měšťanských aneb z jiných škol středních
konati se bude dne 15. sáří t. r od 8—10 bod.

Bližších správ Jze si vyžádaki u řediteletví ústavu.
Ochotnost zemské školní rady k pod

nikům německým. Kdo ve věci neměl co či
piti, ani neví, co obtíží a „milosti“ prodělati musí

"česká věc, která usiluje domoci se úředního schvá
lení nebo alespoň odporučení pro školy naše. Co
tu opatrnosti a zkoumání! Ale když se jedaá o
produkt německý, jde vše až ka podivu bladce a
rychle. Tak v nedávných dnech vydán byl ve
Vídni reklamní spisek © užitku školních spořitelen
s taslán všem okres. radám, a co při tom pře
kvapovalo — českým v českémtextu! A ochotné
okres. rady, kterým spis odeslala — semská rada.
rozesllají jej správám škol k prostudování. Tak
se pomáhá firmě, která jej za účelem reklamy vy
dala, totiž vídeňské „Prodejně domácích střáda
nek“, společnosti s obmezenym ručením, — jistě
německožidovské!

České gymnasium
s konviktem,

- =. B Velehradě-;-;——
otevřeseletos(1900)napodaim.
Roční plat za stravu a posluhu
obnáší 550 IK. — Bližší údaje
s prospekterhpodá - - ---
rekterát koleje Tov. Jež

ms Velehradě —(Morava),
——.——

Nové ukázky soc. demokratické

vyděkavscí a ppdpýrné práce.
Budá bašta má stále větší trhliny.

daký jásot a ještě do nedávna nad velikýmvardstam rodě brigády pa Kladně! BougraziBe

tem tolik oafokoraji, tak spopně řádili protiobyvygtelstvu jiného smýšlení, še bylofasto pro uš

Me člov nebezpečno vyjíti na úlíti. Ateď —„před velí sjezfem soc. demiokracie na Smí
do

choveku kladenští soudrazi vypovídejí radému
ktábn poslušnost. V místě, kde před volbami do
říšské rady otevřené prohlášen rázný odboj proti
všelikémn náboženství, kde se křičelo, že soudruzi
musí zhssinati světla oa nebi, zbasíná 8e radá

gloriola strany Adlerovy. Tak veliký obrat na
jednou. A co katolickélisty fytýkaly radému ve
dení dávno dřív, to po nás nyní opakují kladenětí
soudruzi sami. Orgán rudých odštěpenců kladen
ských „Volnost“ napsal totiž:

„Je řada lidí ve rtraně Bociálné-demokra
tické, kteří nejsou pevoě přesvědčení, ale věří
toma, co jim vůdcové hlásají. Zkusili jsme útrapy,
chystané dnešní společností, a proto jsme 86
přímkli k těm, které pokládali jeme za blasatele
něčeho lepšího a propagátory společnosti lepší.
Věřili jeme pevně všemu, co Bej hlásalo slovy i
tiskem, Hlásala se revoluce, Šli jsme za revolucí,
blásaia se stávka a my jsme šli do stávky, neboť
jeme věřili, že vůdcové sociálně-demokratičtí jsou
jedinými spasiteli lidu dělného. Věřili jsme také,
že strana je stranou revoluční i když 8e nám
řeklo, že se svých požadavků musíme domáhet
cestou zákonnou. Ale přišly otřesy. Poznali jsme
ze zkošenosti, že by kolektivistický stát tak, jak
se nám líčí, byl vlastně právě takovým jako stát
kapitalistický. 8 tím snad toliko rozdílem, že by
tu nevládl Mikuláš nebo Vilém, nýbrž Bebel,
Adler, Němeó, nebo Clémenceau či Briand Poznali
jsme také, že kdyby ty výrobny, které mají býti
v příští kolektivistické epolečnosti, měly by vypa
dati tak, jak vypadají dnešní výrobny, vedené
vůdci sociálně-demokratickými, a konsumy, že by
vše to vlastně nebylo žádným ideálem pro děl
nictvo. Viděli jsme, jak nemilosrdně, ano neurvale
nakládá soudruh předák ve výrobně se soudruhy
dělníky, jak si osvojuje právo i dělníka-soudraha,
ale soudruha bezbranného, tělesně týrati A Šika
novati. Poznali jeme, že i ve straně vítězí brubé
násilí nad právem a spravedlností, a že dělník
proti tomu je bezbrannějším než proti násilí kapi
talistickému, protože, atane-li se mu křivda, je mu
poakázáno na disciplina a musí mlčeti. Poznali
jsme i to konečně, že jsou vůdcové stávající zlem
lidu dělného, osobajíce si absolutní právo mluviti
jménem socialismu. Z poznání tobo plynuly hravě
úsudky, že strana Biceje dobrá, program je dobrý,
ale vůdcové že si vše ve svůj prospěch překru
cují. A nejvíce nám otevřele oči činaost poslanců.
Právě proto, že se mnoho mlavilo, co se nemohlo
aplojti, musia býti kritika Činnosti poslanecké
zdrcující. Pak se začaly bledati novó prameny.
Horník poznal, že stávající odborová organisace
jeho je klam. Poznal, že v nejkritičtějším oka
mžiku, když platil leta du organisace. je odkopnuf.
A tak posnenábla jen, ale jistě, klíčiti musilo po
znání, že idee socialismu tak, jak ja0u dnes vůdci
prováděny, nejsou vlastné ničím jiným, než řem
slem. Viděli jsme stranu v začátcích, stranu nad
šených, obětavých lidí, soudrahů a Boudružek, aje
dnes jsme shledali jen prospěchářství, mamon a
brubost. Revoluce se hlásá a vládní politika 80
dělá. V parlamen.č nevládnou poslanci, nýbřž
vláda, která, co chce, dá 8i na program a poslanci
musí poslechnout. Tam, kde má býti vzdor a vůle,
tam jsme shledali chabost, ano lenost, tam, kde
má býti lásku, našli jsme metu a záviet, místo
svobody našli jsme okovy.“

Tudíž po domkářích ozvali se nyní hodně
resolntně ti, kteří tvořili nejpevnější kádr radé
strany. Ovšem není divu, že sjezd soc. dem. traoy
konal se na Smíchové sa nálady velice stíšjěné.
Když začala otevřená kritika pohlavárů, dalo
předsednictvo návrh na ukončení mrzuté debaty,
ale — výtky proti tektice rudých poslanců přece
pokračovaly dále. Veliký div! Soc. demokraté ko
vošné záčinají přece mysliti mozky vlastními a
nikoli dle návodu poblavárů. A takové samostatné
myšlení kmánů bude hrobem pro znamenité po
stavení rudých generálů.

„S08 demokraté vají zřejmě,že
jim účel světí pros y. Již jsme zasname
nali, jak německý nadsoudrub Kautský zřejmě
napsal, že soudruhům jest dovoleno jiné strany
podváděti, obelhávati, chovati se k nim nepoctivě,
užívati vůči nim přetvářky. Nyní vyšla kniha
bollandského sovdraha Gortera „Der bistorische

Matsrialismus.“ ron 1909.) Tam se čte nastr. 91.: „Z našich důkazů(!) vysvítá zřetelně (17),
še vůči nepříteli (ať již národa, země nebo třídy)
veliké příkazy morálky neplatí, že naopak mo
rálka, která nám odporačhje pomoci našim sou
drahům, rároveň nás nutí, nepřítele, který jim
Mol úklady, zničiti; tedy že příkazy sebeobělo

al solidarity, čestnosti a věrnosti vůči nepřítelidy neplatí.“ A hned ma str. 92. čtou Be tato
slova: „Poznáváme z dějin, že veliké příkazy mo

nikdy(17) veplatily vůči nepříteli, jestliže
a9 tak vlastní třídě nebo vlastnímu národu pomá
belo. A my vyznáváme zřejmě, že vůči nepřátelské
tětdě nebudetho obětaví, solidární, věrmía čestní,

jše nám to předpisnje skutečné blabo uašíže

hy“ Anyní nýsjellyjí dy, jidy ÚN dělníkmorálkunpatDlekKE obe.
eD Apodnádti ar muFani ná] Pzavi-.
a ni Ná jeho třídnímu zájmune-;ádětijaj: vá“ zájíh: třídy vyša

Palepo k dabonorálachA tů,poradíje“(stu. 98). Jak se má chovatí r d celářaký stí- '
zenec? „Dostane do -rukou d, MŘářájeho baL 2mve

(> „em

daké hn“ Ukradneji a pustíji v let na aní sů) „Vorwárfan“. v že jeho
čin jest chvalitebný. ed Š K oořáto ské
třídě může tedy býti v oších vlastní třídy ctností.“
— Zatím dost. M'uví-li soudruh tak neomaleně
v knize, rozumí 8e samo sebou, že soc. demokra
tičtí podvodníci, násilníci a zlodějové dají tém
novým zásadám výklad Ještě širší, další. Pak prý
ti lidé oapraví „farizejskou společnost“| O téhle
morálce hadí úskočnosti masarykovci ovšem před
nášeti nebudou; atržili by od svých rudých po
ročníků veliký výprask. A proto budou sloušiti
poslušně dále.

Zajimavé doznání o rudé pravdě. S00
druzi v Německu leží si ve vlasech stále více, při
čemž vycbázejí na jevo závažné věci. Na př. rudý
„Volkeblatt fór Aubait“ napsal proti rudému
„Leipzig2r Volkezeltangu“: „Prohlašujeme jednou
pro vždy. že se vzdáváme zásadné polemiky
s „Leip. Zigem“, pokud se ještě udržuje jeho do
savadní redakce, jelikož nás a naše Čtenáře hous
pad prolbaností toboto listu strany přivádí v De
bezpečí dávení. Tisk strany v říši budiž proto
důrazně varován před braním Iží „Leip. Volke
ztga“ za bernoa mioci, když k nim budeme v bu
doucnosti mlčeti.

Hospodyňská škola
ve Stěžerách.

Nový 28. školní rok započne dne 19. sáří 1909.
Účelem hospodyňské školy jest, aby dospívající

dívky povyjití ze školy obecné a měšťanské nabyly po
třebného vzdělání k vedení domácnosti vůbec, hlavně

rolnické.
Thoeoretická osnova učebná obsáhuje: mrsvouku,

jazyk český, poéty,účetnictví, nauku 0 vychovávání, chov
zvířat hospodářských, mlékařství, domácí bospodářatví,
přírodopis, přírodozpyt, pěstování rostlin azahradnictví,
země- a dějepis, adravovědu a zpěv.

Praktická cvičení provádějí se ve všem, co a do
mácností souvisí: vaření, pečení chleba, úklid, prádlo,
žehlení, ženské rační práce atd.

Vlastní hospodářství, vzorně zařízená mlékárna,
rozsáhlá zahrada zolinářaká a ozdobná umožňuje cho
vankám dokonale prakticky se vycvičiti.

Měsíčníplat za celé zaopatření 36 K, školné za celýrok 60 K. Přihlášky chovanek přijímáředitelství stále.

Betty Kozáková, H. Srdínko,
ředitelka. předseda kuratoria.

K
VARHANY

nejnovější pneumatické soustavy s mnohýmiprak
tickými novinkami — u nás dosud málo známé —
s moderními bracími stolky, s krásným hlasem,
pravým chrámovým, doporučuje důst. farním a sl.
patronátním úřadům a přijímá i opravy majitel
c.k. výsadya čestný člen Belgické hudební akademie

Bedřich Čápek,
stavitel varham a harmonií v Poličce.

> Závod založen roku 1874. W

Nejlevnější a nejrirasnějí

dětské vozíky
u velkovýroboe firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmiky.

ae
heč
| Mešní vína!

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávat

pravá přírodní vína k (obětem mše sv.

Prodávám paka zasílámv soudkách od
25 litrů výše: Dajmatěká a uhařskáríná
za 1 litrpo60,68, 72,80,88hal. avýše.

ALOIS OZKTM,n velkoobchod vínem. “ P

m W HUMPOLCI,
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemon

vŽelivěa RSAIM Ap :E :



Doporučujeme
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ÉJan Horák, isoukenník
i. Rychnověnad ně

zasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
tmá uznání zvláště z kruhů vele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemné látky na taláry.

Též na oplátky bez zvýšení cen!

XESJCE3X EJ X663 XCOD

(mein,
fonografij

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v olektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

W
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C. k. místodržitelstvím koneessovaná.

Realitní kancelář

Inž.©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x
Jen umělecky pracovanéSOCHY

i (chrámové
——= |erněre ní—=

abselrezi c. k- odborné školy sochař.a

(BOROMIL BEK T HOÁRŘE KOTNÍ.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvimkvemálky

(dle Ord. lista č. 8., str. 88

W
Úznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách 'nejetaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

Rudoli Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —
Vídež-VII., Mariahilferatr.

86.

Cennfky zdarma a
franko.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody. E

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
(proti Grandbotelu) ::

přijímá vklady na knížky
— za 44b až 5% =

úrok a to dle výpovědi.

68B* Složní lístky ma požádání zdarma. “U8

Uhlí nejlepšíjakosti

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesí dope

ruěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance,kalichy,

cibáře, nádob patinky. ppaciikály,
svícny, (Npy, ka itelnice, kropenatd. předpisůu

; církevním(oyhovašíeh Btáré před
: ně opravuje v původní intenci:azlatí a stříbřínebo protido

platko za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na a
kásko franko bes sávezností koupě.
Vše se posíld posvěcené. Prdcs ruční.

Sblad E ak stříbrnýchklenotů,jako:

prateny, tabaáěnk ndiníuáiní notžtěíb “h
y, jíde zostříbra pravého

čínského vědy ma skladě.
Bteré vlato, mříbroje. drahokomy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paslě a olsoiour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

——

O00000000000000000000000
+ +

© Modní a galanterní n
ž závod pro dámy a pány %
* Fejgl 4 Byčiště 3
$ Hradec Králové. %

% Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie. :

3 Turistické košile a půlvesty. — %

Š Prádlo —Deštníky. —Šněrovačky. <

s Přípravy pro švadleny a krejěí. 3

s Kněžskékolárky a náprsenky, :

S00000000000000000t0000%

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodicky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

> řetízky, prsteny, náramky,

| jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinářv Rychnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1813.

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K 50-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV. okuherský, Hradec Králová,
Zástupci na všech místech hledáni.

O"
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

" a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
“ i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nalo
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros shotovuji úplně bezplatně akústnímuj Ídostavímsenapožádánítaktéš

bez nároku ma cestovné.

Mnohopochvalnýchuznání po race abronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

OMY*Závod založen r. 1808. "E



Číslo 87.| Předplatnémadri robe3 450 i

V. sjezd katolíků českoslovan
ských v Hradci Králové.

I.
V řeči o dělmické otásce dne 24. srpna v

Klicp. divadle pravil posl. Šrámek: Jako katc
líci celého světa i my jsme si vělmali velké
tragedie tobo velikého, prvorozeného křesťan
ského státa Francie, jejž stihla pubroma ne
tušená. Proto tam zpytují dnes své svědomí a
volají: „Mea colpa“. Francouzští kněží naříkají:
„Lid franocuzský nás nezná, protože jsme se
uzavírali; nemá k nám důvěry, protože jsme
mu nevyšli jako katolíci soucitoě vetříc“. Ná
božná díla jeme zakládali, sociální práci pr
dělnictvo jsme zanedbávali. Proto přišla na nág
pohroma.“ Kdyby tam bývali kněží sociální
orgapisaci věnovali před několika desítiletími
takovoo pozornost, jakou jeví nyní, nebyla by
se dostavila tragedie. — Dělnictvo nabývá a
nás svým počtem atále většího výzoamu ; proto
matno, aby 86 o tento stav vážné starali i ne
dělníci, jak k tomu nabádá téměř 2000 let
církev katolická. Vidí-li děloictvo, jak u jiných
stavů stoupla úroveň životních potřeb, touží
přirozeně potom, aby i na ně bylo pamatováno
přísloš: ým, zaslovženým podílem. Fraacoazové
stavěli velkolepé chrámy, věnovali obrovské
Samy oa missie, ale o sociální postavení děl
nictva málo dbali, jakkoli mravnost a kultara
křesťanská vyžaduje zlepšení poměrů průmy
slovébo a zemědělského dělnictva. Pro likna
vost došlo tadiá ke katastrofě. Církev zrušila
otroctví; proti Jžem soc. demokratickým budiž
konstatována pravda, že dávno před 8oc. de
mokraty naši kuěžší(družina Sušilova) a to již
v letech čtyřicatých a padesátých sjezdy svo
lávali a o dělnictvo pečovali. V organisacích
nás ovšem soc. dem. předstihli, ale to není
vinounaší.Socialistétotižz chytrostinevysta
povali hned přímo protinábožensky, tvrdili, že
náboženství jest jim věcí sokromou, že sledují
výhradně cíle třídol organisace dělnické. Tím

FEUILLETON
Odpověď

„nejlepšímu českému člověku“.
Tak jste, p. Machare, těch tatrmanů již

necbal? Dlouho Vás držel ten zácbvat a já
vím, že Vaši přátelé trouli zrovna hrůzvu, když
jste po několik neděl trhal se sebe zběsile
všecky ty cetky: „nejlepší český básník“, „geni
ální vůdce doby“, „nejlepší český člověk“ atd.,
kterými Vás po léta pracně opentloval re:li
stický kamarádský tisk. Zdá se, že Vám již
sni mnoho nezbylo, byste přioděj ještě obohou
evou duševní nahotu.

«Mne jste však, „nejlepší český člověče“,
zcela nic nepřekvapil a nedojal. Nikdy jsem
nevěřil hambogu, který se tropil s Vámi jako
8 „prvním českým básníkem“ a který se opět
na úkor zdravého rozumu tropí s Váminyní
jako s „blubokým myslitelem“ a „vůdcem mo
derní doby“.

Pocbopuji, že.jste nepovažoval naši skrom
nou brožuru „Machar a křesťanství“ za vavří
nový věnec, ale to jsem přece nečekal, že Vás
přivede z duševní rovnováhy. Toho jste se
mohl přece nadíti, že v Čechách najdou se
také myslící lidé, kteří dnes jakýmea takýme
autoritám věří jen tehdá, když mluví rozamně
a pravdivě. Dnes snad jiš cítíte, jak lehkomy
elně jste se vydal na podomoí obchod s vy

přišenými pázory o antice a křesťanství, kdyšret na kvap sebraných citátů etačila, abyste
tu stál před celou českou veřejností jako po
pěrač u hrobař práce ne spad jen páterů,a.e
vědecké práce Palackého, Masaryka, Drtinyatd.

Několik kritických šlohů stačilo, abyste
se octl v slfaaci člověka, jenž spadl do vody
a nyní 60 rakama i ooháma namáhé, aby se
dostal na sucho. Chápu Vaši mrsutoa situaci
a proto Vám útrpně promíjím Vaše vyšeptalé
Ulágry a dětínské tatrmany, o nichž el snad

V Hradci Králové, dne 17. září 1909.

farizejstvím nám pak odloudili tisíce a tisíce
děloíků a o víru je připravili. My jsma ve sku
tečnosti nechtěli rušiti solidarita; zatím vzrostly
odborové spolky, které socialisté naplnili proti
křesťanským duchem. Nastala tedy notnost,
abychom začali samostatoě, Naše odbor. orga
pisace p skytuje tolik, co nedává žádná děl
nická organisace kteréhokoli národa. Počátky
byly velice obtížné, zakosili jsme maoho po
tapa pronásledování; pracovalo se však vytrvale
dále, takže za 6 let máme armáda 38 CV0pevně
odborově sorganisovaných křesťan. dělníků.

V úerý promlovil v Klicperově divadle
dr. Řezníček o civilisucí národů. Ta se nijak
vzájemně zevně nekryje. C> jeden národ pc
kládá za nezdvořilost, to platí a drohého za
dvoraost. Přece však a všech stoupá civilisační
pokrok. Civilisace se mění. Leč všeobecným
znamením jejím jest, že člověk, civilisovaný
jakýmkoli způsohem, musí jistý rnrav podržeti
za veškerých okolností. Chování se a mravy
civilisovaných národů postupem doby stykem
jejich s jinými národy vzájemaě splývají. Mar
nivá parádivost zůstává dosad o všech várodů
civílisací nedotknutelnou. Postap civilisace dc
sud parádu nepřemohl. — Základem civilisace
jest cit mravnosti, zásada, že mravnost jest
jednotlivci i celku užitečná; 3 tohoto blediska
stává secivilisace pramenem obecného pořádka
v uáraodě, vzbuzajíc vněm účtu ke stáří, lásku
k dětem, zbožnost, vážnost k zákonům. Běda,
začnou-li se ntarati o civilisaci lida nekvalifi
kovaní polovzdělanci nebo navědomci! I kdyby
konečuě měli dobrou vůli, natropí mnoho
sbooby, jak svědčí na př. žarnalistika různých
politických stran našich. — Mravnost v civili
sovaných národech opírala se vždy o nábožen
ství, stojíc 8 ním vždy v úzkém spojení. C
prospéli národům učenci a umělci, kteří talenta
svého znenžívali k odvádění lidu od mravnosti,
od plnění povinností, k nimž náboženství na
bádá? Vědátči tací přivedli národy své u ú
padka vždycky, Pojmy „vědomý“ a „mravný“
musí býti rovnoběžné, neboť vědomosti bez
náboženské mravnosti netoliko neprospívají,
——————————————————————————————

při bozích wyslíte, že jste něco reežního do
kázel. V důvěrnosti Vám sděluji, že jste, „ge
niální vůdče“, prospai snad 20 let vývoje če
ských poměrů. Za dob Vašich stadií gymna
sijních stačilo ovšem trocha frazí z Voltaira,
Drapera, Renana atd., aby 8e znepokojil duševní
klid českých lidí; dnes však jimi pochytáte
jen trochu židovských příručí, emancipovaných
žabek, zbýralých studentů a vůbec polovzdé
isnců. Na náš lid však to již zhonbně nepů
sobí, nýbrž ho přivádí blíže ku skále Petrově.
Pracaji již 20 let ve veřejnosti a mohu Vám
v důvěroosti prozraditi, že Vaše kletby proti
katolictví jsou vlastně budíčkem pro vlažné
a ospalé katolíky. loho jste se asi nenadál, že
Vás prohlásím za vydatného spojence, jehož
součinnost nevyžaduje žádného risika|

Abyste neřekl, že jsem v té spoustě po
trhlých a nesrovnaných vět nenašel nic roz
umného, vyznávám, že jste proslovil přece
jedna zdravou myšlenku, když jste mne pou
čoval, že totiš heslo „Vae victig"“ nepronesli
Římané, nýbrž gallský vůdce Brenoas. Není to
přece s tou Vaší znalostí antiky tak zlé, když
vi ještě pamatujete tuto starou legenda, ur
čenou školním řádem pro sekuadány. Jenže
dovoluji si pozoamenati, že jste se zachytil
jen stébla. Já jsem sám nic o Římanech netvrdil,
nýbrž citoval histonka Contů, jenž asi ne
věděl, že si starý galleký generál dal tento
výrok patentovati, aby ho nesměli Římané
proti svým odpůrcům používati. Je to sice la
palie s tím starým generálem, ale posoroji, že
ve Vás probouzí se touha po plné pravdě; proto
Vám, p. Machare, radím: Jen pilně a svědomitě
stodojte, a za nedloadho badete moci aspořá
dati nové toarné po městech českých, abyste
odvolal kajícně všecky své omyly a nesmysly,
které jete patrně z nedopatření na svých před
páškách rostronsil. Jastas est aocnsator sail

Ve svých výkladech položil jste mi celoa
řadu otások, oa něž snad příležitostně na jiném

fnserty se počítají Ievně.
Obnova vychásí v pdick v poledne. | Ročník XV.

ale přímo škodí. — Věda není zcela žádným
projevem proti jsouooosti Boží, nýbrž ogopak
svými dobrými službami dosvědčaje zjevenou
souvislost duše 8 tajemnoa podobou Boží.
Bůh člověku vštípil, že dachem svým v jeho
tajeroství proniká, že stvořeným v ného silám
rozainí. Věda lidská jest vlastaě postapným
pochopováním tajemství Stvořitelových. jež ní
rody světa má zcivilisovati ve město Boží. —
Stuvěti antika nad civilisaci křesťanscou jest
nyní zpátečnictvím, jest krokem za decivilí
sací lidstva. — Základem bohatství civilisova
vých uarodů jest vždy jen práce, jejíž povin
nost plyne z mravnosti. přikázané Bohem.
Ovšem utitky z práce musí také pracovník
kliditi, nesmí býti jen otrokem jiných, jak
tomu bylo za času antického. Nepřipostíme,
aby náš národ byl zotročen odkřesťaněním;
dějiny oás poučají, kam autické směry národy
zavlekly.

U oás nepracuje se ještě dostatečně a
hospodářský úpadek vleče za sebou politickou
slabost. Bladné jest mínění, že zabezpečíme
si lepší badoarnost politikou, bude-li přitom
národ žíti nad své poměry. Panuje sociální
rozvrat, politické strany přeceňují skutečný
význam politiky, lid přestává s radostí praca
vati, práva droh draha z raky trhá; pro Bku
tečnou prácí nedostává se hlubšího porozumění,
Prostí občané opičí se v marnivém přepycho
po bobáčích, nevědomcí cht'jí tlachem svým
napodobiti učence, mládež není vedena k plnění
povioností. Takové decivilisaci musíme se roz
hodně opříti. Náš národ musí si avědumiti, že
civilisací jeho jest předevšímkřesťa ství. Síla,
vítězství, sláva a moc, štěstí a blahobyt civili
sovaných národů spočívají ve víře v Boha a oa
základech křesťanského náboženství jeho vůdců
a politiků.

Pak promlavil dr. Myslivec o poměru
mezi církvá a státem. ©Někdo by se domolval,
jak jest vhodnon formou pro upravení poměru
toho konkordát, vzájemná dohodal Leč po
patřme na konkordát rakooský z r. 1856! Li
beralis-nns snažil se úporoě změniti povahuo SÍ
místě odpsvím, ale jedau Vám přece zodpovím
hnedle, Tážete se, zdaž jsem byl v Římě?
Arciže jsem v Římě byl, p. Machare, a to ra
své vlastmí pomíse. Proto jsem také pozaal
z Vaší řeči, že nestydatě Úxlujete, když vý
střelky a přehmaty lidské prohlašujete za jádro
a pravou podstatu křesťanství. Jestliže se ně
kteří křehcí lidé nepřiblíšili dosad vzaešenéma
ideálu učení Kristova, nezaslouží proto idea
sama odsouzení. Já aspoň, když jsem četl o
Vašich choutkách, kterými dychtíte po krvi
katolíků, po výjimečných zákonech proti nim,
dovedl jsem přece ještě rossoaditi mezi ideály
bomauitofmi, jak je hlásá u. př. Masaryk a
mezi nehamanním přímo jednáním přívrženců
těchto ideálů. Kdybych měl posazovati moderní
humanita podle Vašeho chování k politickým
odpůrcům, pak bych ji musil považovati sa
největší lež 20tého století.

Tím jsem a konce se svoa odpovědí oa
Vaše tatrmany. Že je tek krátkou, způsobily
Vaše vodnaté výklady. Nevyvrátil jste aaj
písmene z naší brošary a neuvedl jste ani je
diného vážného námětu, abych se jím mobl
věcně zabývati. Na prázdnoo eláun nemám
dosti časa a nadávkami nemohu se Vám re
vanchovati. Dal jste mně sice do ruky svým
citátem z Friedricha II. ostrou sbraň proti
sobě a mohl bych jí výhodně proti Vám po
užíti vzhledem ua Vaše zmatené přednášky,
proti křesťanskéma lida konané, čehož byste
také za svrchovaně neslošný ton ve aré pole
mice sasloužíl, ale neučiním toho. Nechci
přiváděti jednak národní naše nepřátele do
pokušení, aby na nás obou pokoafeli se doka
zovati pravděpodobnost pověstného výroku bý
valého pražského místodržitele o české povaze,
a jednak nechci vlastní své krajany aváděti
v domnění, že mesi mým a Vaším vsděláním
není žádného rosdílu.

reaktor Čóe.BrakvBrod! Krlená



konkordáta v neprospěch církve. Také se mu
podařilo zrašiti závaznost důležitých bodů kon
kordáta. Zákonodárství a soudnictví ve věcech
katolického manželství přikázáno oboru stát
nímu, čímž konkordátní smlupva porušena.
Vrchní dozor a řízení nad veřejným vychova
telstvím odevzdáno státu, školy veřejné jsou
interkonfesijní, na nichž může býti učitelem
mož j nekatolického náboženství atd. Konkor
dát stal se bezpředmětným,illusorním, platnost
jeho zrušena r. 1870. R. 1874 se upravovaly
„zevnější“ záležitosti církve. Konkordát mezi
Bonapartem a Piem VII. (r. 1801) měl osud
podobný. Stát duchovenstvo dával na ruce
pouta, učitelé v seminářích přinucení podepsati
deklaraci z r. 1682 a dle ní učiti. Zkrátka
konkordáty ©nezaračovaly © svoboda církve,
protože státy se řídily prakeí jinou, despo
tickou. Stát zasahal hluboko i do vnitřní sféry
náboženství katolického. Za doby josefinské
„reformoval“ stát semináře, rozpouštěl řády,
předpisoval kázaní, počet svící na oltáři, způ
sob konání processí, modlení litanií a pod.
Nutno jest, aby katolíci získali i politický
vliv, chtějí-li si zachovati plnou náboženskou
svobodu. Parlamenty privilegované byly vlastně
církvi nepřátelské. Nynější parlament lidový
provedl tuhý odpor proti zanášení kultarního
boje. Vítězství myšlenky demokratické jest ví
tězstvím ideje křesťanské.

S velikým napětím vyslechoaty znamerité
řeči J.M. opata Zavorala, poslanců dr. Stojana
a dr. Horského.

Nejdp. biskup Hůlka kn konci své pro
mlavy problásil: „Bohdá v Čes. Buiějovicích
na katol. sjezdu na brzkou shledanou!“

J. Exc. nejdp. biskup dr. Doubrava před
ukončením sjezda řekl mimo jiné: „Vzoešený,
krásný a slavný průběh sjezda podal důkaz,
če jsme živi a že tak brzo o naší smrti se
mloviti nesmí.“ Poděkoval vřele všechněm ú
častníkům a dodal: „Sjezd byl výzvou k víře
a lásce, a skotky, jež z nadšení sjezdového
vytrysknou, af jsou skutky založené na víře a
posvěcené láskou. Jedna víra, jeden křest a
láska mezi námi, čiňmež Boho chválu, čest, ať
ráčí být s námi! Toť budiž výsledek sjezda.“

Za velkého pohnutí uzavíral předseda dr.
Hruban sjezd. Po požehnání uděleném nejdp.
biskupem dr. Doobravoo volá předseda: „Na
shledanou, na shledanou na příštím katolickém
sjezdu l“ — „Na shledanou“ zabouřilo mocnon
ozvěnou a po zapění bymny národní, papežské,
císařské i písně „Moravo“ sbromáždění se roz
cházeli.

Svépomoc a podpůrná akce
maloživnostníků.

Řeč sjezdová. Přednesl Ant. Fait, klempíř v Hradci
Králové.

Poklesnutí živnostenského stavu v Ra
kousku v polovině minulého století přičísti lze
jednak ohromným převratům v poměrech vý
robních, obchodních a dopravních následkem
epochálních vynálezů etrojových, jednak však
také vlivu neblahého výrobního systému libe
rálního. V této rozhodné době, kdy mravně
skažení sobci velkokapitalističtí vykočisťovali
všeobecně užitečných vynálezů těch jen ve svůj
výhradní prospěch, nestaral se téměř nikdo o
to, aby nově vynalezený stroj stal se i hospo
dářsky slabším výrobcům dobrým pomocníkem
v práci. To se prostě nedělo již z toho důvodu,
že i vládnoucí krohy samy zachváceny byly
tímto liberalismem čili svobodářstvím ve vý
robě, a ten jim ukládal úplnou lhostejnost
k soukromé výrobě jednotlivců. Uváží-li ee
dále, že i vyspělost řemeslníků tehdejší doby
byla malá, prostředky pak kn odbornémui
obcbodnímu zdokonalení téměř žádné, (neboť
pebylo potřebných škol, ani dostatečných in
stitucí odborně vzdělavacích), není 8 podivením,
še úpadek řemesel a živností byl tenkráte téměř
úplný.

P Teprve po zkrachování bospodářského li
beralismu otevřeny vládě i veřejnosti oči
a obrácen opět zřetel k nové úpravě právních
poměrů živnostenských zavedením obligator
ních společenstev a průkazu způsobilosti dle
obnoveného živnost. řádu v r. 1883. — Počato
se zřizováním průmyslových škol odborných,
pokračovacích i obchodních. Teprve po hroz
ném otřesu hospodářském, který byl jen nut
ným výsledkem onoho nezdravého systému vý
robního, nad slunce jasněji vysvitlo, že zacho
vání středního stavu jest nejen hospodářským,
ale i sociálním prospěchem každé společnosti
státní a tím zároveň uznána i nutnost zacho
vati a povznésti samostatný stav živnostenský.

Když pak dokázáno nozvratně, že řemeslo
-v určitých mezích jest i pro budoucnost ho
spodářsky i technicky szdůvodněnou formou
výrobní, nastala povinnost, řemeslníka jakožto
výrobce hospodářsky slabšího za přispění moci
veřejné, po stránce technické i hospodářaké,
©) nejnailovněji podporovati. A tím právě odů
vodočna jest a vzoikla dnešní tak zvaná pod
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půrná čili svelebovací akce maloživnostenská
jakošto mejčelnější,konkretní podoba moderní
politiky živnostenské a jakožto podnět k rovněž
velice blahodárné činnosti, totiž k svépomoci
živnostníké samotných.

Náš český sněm svého času dlouho ne
ocenil důlešitost zachování a povznesení stava
živnostenského, co zatím jiš předseda dolno
rakouského průmyslového spolku dr. Vilém
Exner inteusivní čipností v tomto směru hleděl
připoutati řemeslníky všech národů rakouských
k Vídni. Teprve když říšskou radon v r. 1891
vřaděn v rospočet ministra obchodu obnos
10.000 zl. za účelem opatřování strojů a mo
derních pracovních pomůcek malému živnost
nictva a úkolem tím pověřeno technologicko
průmyslové museum dolnorakovského živnost.
spolku, respektive řiditel jeho dr. Exner, na
stal i u nás obrat k lepšímu. Dle vzora akce
státní založenai česká zemská akce ko zvele
bení živností a to na základě návrhba poda
ného v r. 1892 posl. Karlem Adámkem a eoadr.
na suěmu král, Českého, který také k tomu
cílil, aby opatřovány byly motory a stroje pro
malé živnostníky z prostředků zemských.
Prvním vykonavatelem podpůrné akce živoc
stenské bylo tedy průmyslové maseum vídeč
ské, od něhož však po čase výkon akce úplně
oddělen a svěřen zvláštní k tomu účelu zří
zené službě c. k. ministerstva obchoda pro po
vznesení živností ve Vídni.

Po krátkém čase, když činnost tohoto
ústavu vzrostla, přišlo se k poznání, že je třeba
decentralisace jeho, následkem čehož zřízena
pro král. České zvláštní státní akce, vedle níž
nejdříve vzoikla samostatná akce zemská, do
pločná zvelebovacíčinností jednotlivých obchod
ních komor. Založením technologického, prů
myslového musea obchodní a živnost. komorou
v Praze (dne 3. prosince 1898) dostalo se oběma
akcím, státní i zemské výkonného orgánu. Toto
museum přejalo ibned výkon akce zemskéi
státní a později i podpůrné akce obchodních a
živnost. komor vwPlzni » Čes. Budějovicích.
Koncem r. 1908 vznikl ústav zvelebovací pro
obvod komory liberecké v Liberci, později pak
ústavy v Inšpraku, Bolzanu, Roveredu, Štyr
ském Hradci, a oddělení pro zvelebování živ
ností při zemském průmysl. museu v Brně.

Provádění podpůrné akce živnostenské
svěřeno jest celé řadě odborně vzdělaných a
vyškolených sil, na př. technikům, právní
kům, dále odborným učitelům i mistrům ře
mesinikům.

Dle nejnovějšího názora směřaje celá tato
dnešní akce ka povznesení malých živností
k tomo: tvořit a stavět na oči dobré příklady
a cesty, nikoli všechném pomoci, ale všechněm
ukázati, kudy cesta k lepší existenci. Dosad
hlavně mělo se při tom na zřeteli, jak posílit
malého živnostoíka v soutěži s velkovýrobou
v tom, co nejvíce bilo do očí při srovnání oboa,
totiž technickým zlepšením výroby a přizpů
sobením úvěru potřebám malovýroby.

A proto jevila se a jeví obrovská tato
práce dosud v provádění těchto čelných úkolů:

1. V odbornéporadně, která udílí živnost
nikům bezplatné rady a informace ve všech
odborných i technických otázkách, jako při ná«
kupa strojů a nástrojů, při zavádění nových
způsobů výrobních, při vyhledávání pramenů
nákupních a odbytišť, při zřizování dílen pro
specielní výroba, zkouší výkonnost motorů, do
poračoje jich druhy. Pražský ústav mimo to
provádí chemické rozbory a uděloje rady
v otázkách chemických, pokud ovšem pro zavá
dění nových způsobů výrobních jsou pošadovány.
K toma podotknouti dlužno, že vejplatnější
porady mohli by poskytnonti ve všech těchto
směrech řemesloíku též odborní očitelové ko
čovní, jak jsou vládou již projektováni. Sble
dáno totiž, že mezi školou a praksí záhodno
navázati užší styky tím způsobem, že by ta
kový odborný, kočovný ačitel kromě veřejných
přednášek navštěvoval též dílny rozptýlených
po venkově živnostníků svého odboru a tyto
dílny prohlédl. Dále že by upozornil majitele
na pokrok technické vědy, pokud se nových
strojů a nástrojů týče, nových způsobů výrob
nícb, na vhodný způsob živnost. účetnictví,
nová vzory, tvary a jakost výrobků. Že by pc
radil, na které nákopní prameny se obrátiti,
specialistům pak že by byl mimo to i zprc
středkovatelem mezi nimi a konsuláty, pokud
se týče získávání nových odbytišť na avěto
vém trho.

2. Pořádání stálých meb dočasných výstav
motorů a strojů obráběcích 1 nástrojů, svlášté no
vinek v tomto odboro, baď v úředních bado
vách těchto ústavů, aneb za příležitosti jiných
výstav, předváděním jich výkonnosti a jinými
vysvětlivkami a přednáškami.

3. Přemechávání strojů společenstvým | neb
drušetvům hospodářským neb výdělkovým, zří
zeným dle zákooa z 9. duboa 1873, leč také
povioným sapolečenstvům živnostenským dle
tivnost. řádu založeným, ns bezúročné, roční,

ponejvíce 1Otileté splátky. Ustavům pro sveleování živností uloženo zkougfáti rentabilita



obeýšlenéhe strojového zařízení, dále, jsou-li
uchazeči s to sákladné zařízení využitkovatí,
jaké stroje a kterak se mají postaviti. Byla-li
půjčka povolena, objedná příslušnýústav stroje
ty sám, neboť je koupí levněji, spolapůsobí při
zařizování družstevní dílny i při postavení
strojů, vyskouší je, zavede výrobu atd. Stroje
povolují se na účet dotace zemské nebo státní.
Ukázalo se však, še řemeslnictvo nebylo dosud

pro taková dražstva dosti vyprazeno a vychováno. Nejlépe ještě využitkojí taková společná
strojní zařízení epolečenstva obuvnická při vo
jenských dodávkách. Jak mnobem účelnějším
by bylo opatřovati pomocné stroje jednotlivým
živnostníkům, kteří by se věnovali výrobě spe
cielní a hleděli vyvážet do cisiny! Ko specielní
výrobě potřeba je zpravidla dosti nákladných
strojů, aby bylo možno soutěžiti s velkovýro
bou tovární. Proto jest natno, aby na jedné
straně podepřen byl takový specialista levným
úvěrem, s drubé strany pak opatřením mu strojů
pomocných na bezáročné, dlouholeté splátky.
A ta právě náš jubilejní zemský fond ku opa
třování strojů měl by býti zreformován a

Neboť jem tímto dělením práce
skorem celý ovětovýtrh; jenom timto způsobem
možno řemeslníku státi se malým továrníkem.
Y této specialisaci výroby malé leží dle mého
náhledu celý program nového, maloprůmyalo
vého rozmachu našeho.

Pováží-li se, co oa př. vláda oherská vě
saje milonů na podporu dosti problematického,
mladého průmyslu uherského, je nevybnatelně
outno i u nás, aspoň po stránce pořizování
strojů specialistům, vykonati tolik, bychom
© budoací době mobli bez obavy před každou
soutěší celé Slovanstvo výrobky svými zapla
viti.

4. Z K oednděkových SE onabch va odjest pořádání př , mistrovských a
dorných kursů, vydávání odborných spisů 6py
blskací. Kursy při ústavech pro zvelebování
živností liší se patrně od obyčejného vyučo
vání školského, neboť účastníci jsou mistři i
pomocníci, delší dobu v odbora svém Činní a
zvláště prakticky již vzdělaní. Ti ovšem při
cházejí ee buď jen zdokonaliti, někteří v the
orji, jež jim cbybí, aneb s novinkami svého
odbornose seznámiti. Nejlepším vyzkoušeným
výsledkům těší se a živnostníků krátké vyu
čování karsovní.

Vídeňská slažba ku povznesení živností
zařízena je a pořádala dosud v nearčitých
terminech kursy pro tesaře, truhláře, zámeč
níky strojní, obuvníky, pánské krejčí, elektro
techniky, galvanotechniky, | textilníky std.,
k niměto navršeno letos a povoleno salošiti i
korey pro klempíře, instalatéry a j. v. Pražská
služba pak mimo výše uvedenou podobnou
činnost zavedla první v Rakoaska karsy pro
umělecký průmysl, hlavně knibařství, grafika,
malířství pokojů, štítů a písma, amělého skle
nářetví a podob. více. Kromě toho pečuje pří
slušnými korsy a přednáškami o stránka ob
chodní i právní.

Kdo do některého korsa přijat býti chce,
(buď mistr neb pomocník), nechť dopíše si
především o prospekt do ústavu pro příslušný
odbor a dle podmínek tam uvedených sestaví
svou žádost sa přijetí. Tuto žádost nutno s žá
doucími doklady témuž ústava poštou poslati.
Účastníkům kursů, kteří po dobu trvání zba
veni jsou výdělko, uděluje stát k usnadnění
účastenství stipendia ve výši 20 K týdně po
celou dobu trvání kursu, mimo to hradí i ce
stovné. Až do roku 1906 aúčastnilo se kursů
3026 tivnostníků a pomocníků. kterýt se do
stalo okrouhle 400000 K podpory (jediné to
přímé státní subvence živnostenské).

5. Dalším úkolem akce ku zvelebení živ
ností jest sprostředkování při sadávání vojenských
dodávekobuví a sboší s kůše, vyhražených malým
živnostníkům a jest jednotlivými komorami
obchodními zprostředkováno. Jde tu vlastně o
pokus řešiti důležitou a nejobtížnější otázka
odbytu. Pokud mi známo, osvědčilo se toto
sprostředkování hlavně pro dodávky obovi;
dodávka ostatního zboží z kůže, odboru řeme
nářského, ztížena jest požadavkem zvláštního
materiálu koženého, jejž malovýrobce těžko
může si opatřiti.

Bylo by žádouono, aby i jiné řemeslné
dodávky vojenský erár svěřoval malovýrobcům
a sice tím způsobem, že by řemesiniotvu po
celé říši byly rozděleny.

Dosud objednává se vše léměř výlučnějen ve
Vídni, kdešto řemesinictoo v královstvích a jiných
semáchodkásáno jesi jen maerární správky. A ani
těch se mnohdy řemeoslnictvu nedostane, neboť
vyřizojí je částečně i t. sv. „administrace“ vo
jenské samy. Rovněž i řemeslné práce v trest
dicích, káznicích a j. ústavech by se jen pro
vnitřní jich potřebu obmoziti rozhodně měly.
Trestaoců pak raději ke hrabšim a fysicky na

pehavějším pracím by se mělu za trest pouti.
6. Udílení sápůjček a podpor drušstvámná

bupním, výrobním, skladištím prodejním atd.

7. Počovatio to, aby mládežířemeslnickéi
émo školu pobračovací, co nejlepší výchovy a

j se dostalo a to pořádáním výstavek dílen
ských prací učednických, jež je ovšem žádououo
spojovati s výstavkami theoretických prací
pokrač. škol průmyslových. Nejdůležitějšími
jsou ovšem výstavky místní, které povzbavojí
ušlechtilou ctižádost ačňovu i mistrova dopra
covati se I. ceny a následkem toho směti vy
stavovati v Prase na ústřední výstavě.

Ye snaze po lepším vzdělání doroste živ
nostenského a podpory ačednických výstav
přikročilo právě ministerstvo veřejných prací
k myšlence odmětšování mistrů su dobrou vý
chova ačňů. Učšovské výstavy budou podkla
dem k výběru sobvencování mistrů. neboť tím,
že se výstavky občasně pořádají, dá ge nejlépe
přehlédnouti, jakých úspěchů mistři při vý
chově učňů docilují. Na základě toho pořisaje
se seznam oněch mistrů, jichž očňové obdrželi
I. cenu. Tím stanou se výstavy ty kontrolou
učně i mistra.

Další výchovy mimo školu dostává se do
rostu řemeslnému v tak zv. besídkách a útul
cích učednických v neděli a svátek odpoledne
a akce příhodoými informacemi a udílením za
řizovacích snbvencí státních, zemských i ko
morních pečuje o zakládání a vedení těchto
besídek. (Dokonč.)

Obrana.
Jak se vyrábějí = katolických pe

slanců zrádenvé. Do patentovaných vla
stenců vjede největší vztek právě tenkrát,
když zpozorojí, že naši poslanci a jiní pře
dáci konají nepopěrně záslnžné skutky pro
dobro národa. Tu tací „vlastenci“, napojení
protikatolickým pelyňkem, nemají nic pilněj
šího na práci, než našincům záslažné dílo stě
žovati, noby jim podrážeti, pracovníky pomlou
vati. Co takovým fanatikům záleží na prospěchu
národa? Jen když k větší cti a slávě vlasti si
mohou zchladiti jedovatou zlobu oa klerikálech!

Katolický poslanec Kadlčák znám jest jako
borlivý a vášný pracovník. Jak jen honem po
stříkati tohoto muže jedem? Necitové, kteří
již dávno lásko k národu stratili, mosili 6i na
rychlo něco vybájiti, aby měli židé radost. A
tak agrární „Moravský Venkov“ a po něm
jiné protikatolické listy uveřejnily tato neši
kovnou vymyšlenino:

„Na diner, pořádané kórem důstojnickým
ve Frýdlantě na oslava J. V., byl pozván mimo
jiné poslanec J. M. Kadlčák. Po hostině byl
tázán jedním x důstojníků, zdali je Čech nebo
Němec. Odpověděl, že není ani Čech ani Němec,
nýbrž Moravan. A na otázka, jaký je rozdíl
mezi Moravanem a Čechem, odpověděl: „Češi
jsou naši nepřátelé; my jsme potomky říše
Svatoplokovy a jsme bližší Němcům než Če
chům“. Jednání toto bylo i německými důstoj
níky oa místě odsouzeno. — Podle toho vy
padá to také na Frýdlantsko, působišti to
Kadlčákově: bojí tam klerikalismas, němectví
a dajčfrajndlišství, podporováno za vedení
Kadičákova i učitelstvem.“

Již při prvním čtení pozná avážlivý člověk,
jak hloupě jest ta vymyšlenina slátána. Takhle
mluvitdymohljen tenčeskýposlanec,klerýby
mesnalani abecedyčeskýchdějin a jemušby se
v mosku všecka kolečka obráceně rostočíla. Ačkoli
však lidi skutečně myslící nebylo potřebí uji
šťovati. že takové nesmysly Kadlčák nemlavil,
přece jenom po horlivém šíření podvodné té
zprávy tiskem volnomyšlenkářským (!!) napa
dený poslanec dne 7. září dal do novin toto
prohlášení:

„K tomu podotýkám, še jsem ma hostině
vůbecnebyl, po hostině s důstojníky nikdene
mluvil, tadíš zpráva je naprosto vylbané a
všechny vývody další zcela nepravdivé, zlomy
slně vymyšlené. Doufám, že slušné listy, kteréž
z „Morav. Venkova“ zprávu uveřejaily, toto
mé prohlášení také uveřejaí. Na psaní oprav
a polemik času nemám, jsa přetíšen pracemi
účelnějšími a jak doufám iušitečnějšími ve
službách toho lido, kterýš svěřil mi úřad
poslance.

Ve Frýdlantě, 7. září 1909.
Jos. M. Kadlčák,

somský a říšský poslanec“

Teď by se někdo domníval, že pokro
kářeký tisk všech odstínů aspoň tolik citu
k pravdě zachová, že buď lživoa zpráva od
volá nebo se odmlčí. Leč těžko bledati u listů
bezectných jednání charakteroí. Tadíž si jí
zlivá individna vyplakojí Kadlčákem ústa dále.
A co nejzajímavějšího | Sám orgán syna Heliova
„Čas“ dne 12. září místo pokárání dryáčnic
kýcb lbářů uveřejňuje ta banlivou zprávu, vy
jimaje ji z čísla Ostravského Denoalku, které
vyšlo již — 4. září. Tak pluje „Čas“ v proada
spravedlnosti a poxroka — a to vo chvíli, kdy
jiné fanatické listy aspoň trocha se zastyděly.
Svým opisováním prozradil „Čas“ baď hrozi
táuskou pošetilost nebo zarytou zlobu, která

při mrakání katolictva není schopna volně a
spravedlivě přemýšlet. Kdyby byl pohaněn po
dobným způsobem žid, bned by „Čas“ přinesl
s příslašnou mravokárnou paprikou opravu.
Zpravodaj řepínského krveprolití dá se lehce
chytiti na každý nesmys.ný protikatolický tlach
— zrovna jako vosa na marcipán.

Vídeňský „Vaterland“ © českoně
mockém sporu. Křest. soc. „Vatorland“cel
kem ze všech listů německých uvažuje o boji
proti našim menšinám nejstřízlivěji, třebaže se
někdy nemůže vymaniti ze starých nadpráv
ných tradic. Dne 14 t. m. vytýká křest. soci
úlům, proč se zpřáhli jako lidé loyální s Velko
němci, kteří nahražají rakouskou hymou spí
váním „Wacbt am Rhbeio.“ Marně se hledá
oprávněný klíč k zábadě, proč křest. sociálové
podřizojí vlastní zásady kmeovvé nenávisti po
litickýcha náboženskýcunepřátel. „Vaterland“
pokračuje: „Leží snad ten klíč v nebezpečen
atví slavismu? Vždyť rakouský slavismas jest
roztříštěn na mnoho blavních skapin, z nichž
každá jest rozdělena na tolik vzájemač nepřá
telských frakcí, že sraz všech těchto elementů
různých snah v jedinou protiněmeckoa četu
jest blouznivou myšlenkon“, pokad rakouští
Němci se nebudou vaažiti očiniti z různojazyč
ného Rakouska drahé Německo. „Nejbezpeč-.
nější prostředek k pojištění národaostního
míru, totiž Školský návrh Koliskův a Axman
nův, osvědčil se naopak jako prostředek
k rušení míru v říši. Jak si představoje křest.
soc. strana jednojazyčnost ve Vídai? Rázu
říšského hlavního —města jest | přiměřeno,
jestliže ve Vídni existají kolonie české, polské,
italské. Ve XX století nelze stavěti čínskou
zeď kolem Dol. Rakoas proti lidem jazyka ji
ného. Jestliše však nyní český národ, který, při
měřené seměpisné poloze, jest ve Vídní sastoupem
četněji, neš jiní, jest to néjakou provokací, nepřá
telským výpadem, jestliše české rodiny činí nároky,
aby se jejich děti vychovávaly v řeči mateřské, ve
vlastní národnosti ? ©Nečimí Němci v takovém po
stavení srovna totéš ?“ Křesť. sociálové v Dol.
Rakonsích jednali by moudře, kdyby projevili
Čechům blahovůli subvencováním jejich pri
vátních škol a kdyby si přitom zjednali záraka,
že vyučování na těch školách nebude se díti
způsobem štváčským, oenávistným k Německa,
než loyálním v duchu rakouském a že tam ne
bude němčina zanedbávána. Tak by se proká
zala velká slažba míru v říši.

o.4 0

Politický přehled.
Konference bar. Bienertha se zástupci čes

kých a něm. stran 10. t. m. skončeny. A vý
sledkem jejich jest svolání sněma českého dne
21. září. Čeští účastníci konference prohlašují,
že nepřevzali naproti vládě a Němcům žádaých
závazků, a že vyhradili sněma konečné roz
bodnatí o věcech sporných. O oprávněných po
žadavcích Němců jsou ochotní na sněmu jed
nati a sa zanechání obstrakce nemohou zaplatit
žádnou cena. Němečtí účastníci konference při
pouštějí, že příští zasedání eněmu českého bade
míti klidný průběh a še 50 sněm každým způ
sobem ustaví, jinak však prohlásili, že se si
taace dle jejich mínění nezměnila. Velice
nápadné ztichoatí Némců dává však českéma
lidu podnět k podezření, že ee jim přes
všechno opačné ujištování chystá přece ně
jaké nadělení na úkor čes. národa. Mezi po
slanci českými a konservativním velkostatkáři
došlo k úplné shodě v otázkách politických a
národnostních království českého.

Ubší výkonný výbor strany katolického lidu
v Čechách, porokovav ve schůzi své 10. září o
politické sitaaci, prohlašuje, že trvá na usne
sení katol. národního poslaneckého klubu na
radé říšské, kterým vypovězena bar. Bienerthovi
a jeho vládnímu systému nejrozhodnější oppo
sice. K bar. Bienerthovi naprosto šádné důvěry
nemáme, poněvadž on prokázal se sarytým ne
přítelem českého národa, a proto vyslovojeme
své podivení nad tím, že strany agrární a
mladočeská daly se do vyjednávání 8 ním a tím
pomohli Němcům z trapné situace. Ponechá
váme stranám tém zodpovědnost za následky
tohoto jednání a eventualní ústupky, Němcům
učiněné, poněvadž stojíme na stanovisku, že se
vlada podporojícím stranám německým oesinějí
z české strany dávati woncesse za opuštění od
obstrakce na sněmu království českého. Dojde-l1
k dělnosti sněma českého, protestujeme proti
rozmnožení dosavadní državy Němců oa sněma
u zejména proti rozmnožení míst přísedících
zemského výboro král. českého na úkor dvou
třetinové většiny české. Nepoměrně důležitější
než rozmnožení miet přísedících zemského vý
bora pokládáme provedení volební reformy ve
smyslu všeobecného rovného volebního práva.
Stejně duvoláváme se zřízení zemské pojišťovny
proti živeluím pohromám, jejíž citelná potřeba
i letošními katastrolami opět byla prokásána.

Polská lidová strana na konferenci v Kra
kově vyslovila svéma vůdci posl. Stapiň-kému



nejúplnější důvěru a zároveň echvalaje potí
rání všech centralistických a germanisačních
snah nynějšího ministerstva, vítá sblížení Po
léků se Slovanskou jednotou A přeje si, aby
konečně mezi Poláky a Rosfny nastalo usmíření.

Společná mímisterská rada strojí 80 uchy
etati nová břemeoa. Jedná se totiž o odškodné
Torecku s výlohách způsobených zabráuím
Bosny a Hercegoviny, o společný rozpočet na
rok 1910 a o bosenskou ústavu. Jednání jest
velice vážné, neboť uherští ministři jsko vždy
i tentokrát souhlas Uber chtějí prodat hodně
draho a z ústavy pro Bosnu chtějí si vytlouci
vlastně jen provincii korany úhosské. Největší
překvapení způsobil však rozpočet říšský
evými ohromnými položkami na nové gbrojení,
proti němuž protestovali i ministři dr. Biliňaki
i dr. Wekerle. Odškodné Turecku zu státní
statky v Bosně a Heroegovině činí 154 mil. K,
větší vydání oa vojsko 230 mil. K, z čehož už
160 mil. K vydáno na mobilisaci, a konečně
se žádá 190 mil. K více na stavbu čtyř nových
dreadnovghlů Tvrdí se už, že oba ministři
finančníjsou odhodláni raději odstoupit, než by
ee snažili sehnat, co správa vojenská žádá.

Císařskémanévry na Moravě skončeny. Dle
zpráv vojenských odborníků neměly letošní
manévry tak stkvělý průběh, jak se ve ve
doucích vojenských krazích očekávalo. Panoval
namnoze veliký chaos a též přesnost různých
akcí nebyla dokonalou. Císař Vilém si na Mo
ravě pochvaloval, a v německém tisku chválí se
výborné výkopy rakonské armády, která tedy
nalezla respekt i v Německa.

V Uhrách ee etrojí zase ministerstvo po
žádati za propuštěnoa. Košut považoje situaci
sa beznadějnon, ač naproti tomu snaží se Ma
ďaři, aby jim za volební reformu a povolení
bosenských úvěrů povoleny byly cenné vojenské
ústopky, koncese v otázce bankovní atd.

Komise, v zíž byli poslanci Kadlčák, Ma
čtálka, Neumann, Bořival a dr. Zabradník, du
stavila ge dne 14. září k ministru železnic
Wrbovi, jemuž tlumočila rostrpčení českého
lidu nad germanisacína drahách. Ministr Wrba,
ač byl nucen oznati oprávněnost stížností, dal
odpověď neuspokojivou.

Všeobecnástávka ve Švédsku skončila na
prostým fiaskem a znovu 80 ukáza'o, že všeo
bocná stávka jest za nynějších poměrů neu
skatečnitelnou.

V Rusku vzhledem na nastalé oklidoční
zaslán byl ministerským předsedou Stolypinem
oběžník všem generálním guvernérům, aby 80
trestu smrti užívalo ařídka.

tak výbornýmustanovením, še
kdyby jí nebylo, masila bybýři vynalesena.

Voltaire.

Z činnosti katol. spolků.
Čermiiev. Dne 12. t. m. přednášel dp.

J. Sabula z Hradce Král. v naší jednotě o postopu
katolického hnutí. Přesvědčivými důvody komst:
tova], jak naše bnutí roste v mládeži, rolnictvu,
dělnictvu i v jiných stavech. Ačkoli nepřátelé právě
v poslední době namáhají se ze všech gil jarému
proudu našemu klásti překážky, množí se naše
Čety na všech stranách. Pracujme tudíž dále vy
trvale, neboť výsledky práce nás opravňují k nej
lepším nadějím do budoncnosti! Přednáška přijata
8 pochopením a pochvalou. Zdař Bůh!

Křesť. see. spolek pro Dvůr Krá
levé m. L. pořádal 13. září pouť do Kocléřova
v počtu 500 osob. Na místě poutním měl kázání
náš oblíbený kazatel dp. Stejskal. Ve velice po
učné bodinové řeči vylíčil nám důlešitost našich
poutí. Uchvátil jste veškeré posluchače, kteří si
Vaše slova dobře zepamatují! Poutníci Vám vzdá
vejí za poučná slova ardečný dík.

Mikulovice. Dne 8. září konala organi
Bace mládeže zdejšího okrsku schůzi v Tundcho

dech. Báčastnilo se 5 přes 200 osob. Viděli jsmeto členy organisace Bozděkova,Topole, Vejvanovic
a Uřetic. V této schůzi přednášel p. prof. Kalbous
O Macharovi a jeho názoru na náboženství vůbec
a katolickou církev. Zajímavost látky přednesu
přivábila mnohé poslachače z dospělých, dychti
vých po poučenía osvětlení nynější přednáškové hor
livosti „syna Heliova“. Za napiaté pozornosti v před
vášce, která trvala dvě hodiny a vynikala jak formou
tak i pilně zpracovaným thematem, byly i mno
bým liknavým a špataě, jednostranně informova
ným otevřeny oči, že Macharovy přednášky, s ktc
rými nyní kočuje po vlasti naší, json snižováním
Spasitele, Jeho učení a jeho Oirkve. V této tak

ařilé schůzi založena také spolková knihovna,
ve které darem obdrželi jsme přes 100 kojh s nej
novější literatury české, aby členové organisaco
byli ušetření „blahodáraého“ působení vlivu kni
bovny Štěpánkovy, do níž o koupi knih nerozho
dovalo to, čemu by čtenáři lebce porosuměli, čím
by se vadělali, ale kam zakoupeny spisy Macha
rovy a jiné, kde nikoli evangelické u židovské, ale
naše katolické náboženství se topí a v posměch

uvádí. Touto schůzí a zdařilou přednáškou opět
naše organisace ukázala, že ji neimponují úsměšky
nepřátel ani jich sloba a nenávist, ale že jde jisté
a neodvratně za svým cílem, kterým jest pravá
vzdělanost a na ní s0 zakládající láska k vlastí
a k av. víře.

. Konečnýosudkřesťanstvísávisí na lom,sda
je národové potřebují. Nábošenství toto bylo dobro
diním pro trpící lidstvo. Vše, čím nábošenství ono
prospělo civilísací, jest daleko nepatrnějším ve
srovnání s útěchou, kterou podává Člověčenstvu.
Nekonečná sláva náleží oné víře trpícího Spasi
trnovou korunou ověnčeného,Jehoš krev byla sá
roveň lišícím bulsámem pro olevřené rámy lidstva.

Básník Heine.

Zprávy místní a z kraje.
Nehůze měst. rady dne 13. září. Obecné

kuchyni v Hradci Králové propůjčí se městské
divadlo Klicperovo na den 9. Hjna t. r. k uspc
řádání akademie a p. Karlu Kracíkovi, majiteli
koncertní a divadelní kanceláře v Josefově na den
2. Mjna 1909 k uspořádání koncertu sl. Růženy
Deylové. — Objedná se 10 výtisků spisu „Posudek
Národní Rady České o vládní osnově Bienerthově.“
Supplojící učitelkou při městském dívčím lyceu
ustanovuje se sl. Aurelie Janelová. — Podepí“
Be žádost města Kustelce n. Orl. c. k. ministerstva
železnic svědčící, aby manipulační vlak č. 453
v neděli a ve avátek obstarával dopravu osob již
od Žamberka, by se tím docílilo opojení k večer
nímu vlaku vyjíždějícímu s Častolovic, dále aby
vlak, vyjíždějící o 426 odpol, s Hradce Králové,
vyjížděl teprve po Ď. hodině, t. j. po příjezdu c
sobního vlaku od Pardabic, dále aby výř vlak
obstarával osobní dopravu až do Kyšperka. — Panu
Ant. Helvichovi, obchodníku, povolí ee zřízení
ekříně kol středního pilíře domu jeho na Velké
podsíni. — Výroční správa měst. školního lékaře
za škol. rok 1908/9 postoupí se zdravotnímu odbořu.
— Výkaz čionosti polic. stráže za srpen t. r. a
pokladní hotovosti ze dne 6. září t. r. byly vzaty
na vědomí. —

na Nepomucký Hvětoslav Klum
per, ředitel kralověhradeckého c. k. gymnasia p. 0.,
zemřel v Hradci Králové doe 11. září 1909 v 83.

roku avého věku. Narodil se vCorasti blíže Chru
dimě, kdež otec jeho byl po mnohá léta kostelní
kem. Na obecné škole v rodišti svém měl malý
Jan sa učitele vynikajícího tenkráte vzorného u
čitele Žižka, kterýž i několik pedagogických a
didaktických dobrých spisů tiskem vydal. U téhož
ae připravil Jan Klampar také ke zkovškám do
hlavní školy, a když byl tyto v Litomyšli náležité
podstoupil, byl tam přijat do I. třídy piaristského
gymoasia; jíž však po roce přešel na c. k. gym
nasinm v Hradci Králové, kdež, požívaje v bisk,
kněžském semináti zdarma obědů a večeří, až do

šesté (tehdáž nejvyšší) grmeanijní třídy při vsorných mravech a velmi dobrémprospěchu vytrval.
Ve škol. r. 1847 a 1848 studoval opět u Piaristů
v Litomyšli na jejich filosofickém ústava ročník
prvý a drahý (nynější gymaasijní septima a ok
távu). Poté, stav so alumnem bisk. semináře kněž
ského v Hradci Králové, nastoupil studia thoolo
gická, jež však po roce opustil a věnoval se na
universitě pružeké'atudiím Alologickým. Láska ka
elečně Pardubaké, která mu zabezpečila hmotnou
podporu na universitních studiích, vyvedla mla
dého theologa ze zdí seminářských. Než ani tra
giky nescbázelo tomuto poměrn mladých lidí. Po
zdárně odbytých studiích uzavřel Jan Klumpar
jako g,mnasijní učitel v Jihlavě aňatek s mladou
a sámožnou vdovou v tomtéž městě a studentská
Jáské va'oupila do kláštera k Voršilinkámv Katné
Hoře, kdež po složení slavných alibů řeholních co
sestra Klára po drahná léta až do nedávného avébo
úmrtí byla výbornou učitelkou na ústavech klášter
ních. Manželství Jans Klumpara bylo šťastným a
požebnáno bylo několika dítkami, s nichž na šivu
zůstali jen dva synové.Starší MUDr.,O“ Kiumpar
je městským fysikem v Hradci Králové a mladěl
JÚDr. lumpar je advokátem v Praze. Jan
Klumpar působil jako professor a ředitel na slo

kok gymnasiíchv Uhrách,obzvláštěv Uherské Skalici, odkudě, když museli nenberští úřed
nici í professoři Uhry opastiti, dostal se do pří
kaznosti ke gymnasin jindřichobradeckému, a
korečně na školní rok 1868 za ředitele gymnasia
v Hradci Králové, kdež mimo své užší povolání
sepsal a též i tiskem vydal několik knih 0 filolo
eli latinské; byl po více roků členem městského
zastopitelstva, jakož iměstským sronikářem.Když
byl otec jeho v Ohrasti ovdověl a gestárl, vzal ho
syn ředitel do Hradce Kr. k sobě; a i tu nepřestal
starý, bodný kostelník až do posledních dnů života
evébo sakristie obou zdejších chrámů Páně pilně
pavětěvovati a zdejším kostelníkům v jejich pra
eloh co nejochotněji vypomáhati. Otec i syn od
počívejtežv pokoji!*,

Dv. rada Felix ryi. Košin = Freu
demhkofa odchází s Hradce Kr. na nové působiště
do Prahy jako president obchodního soudu. Za tou
příčinou shromáždilose minulou nedělí v budově
krajského souiu všecko zdejší soudní úřednictvo
e mnobé jiné osobnosti z předních kruhů hradec
kých, aby se rozloučily s odcházejícím presidentem.

' Stříbrnou svatbu budeslaviti 20. t. m.
p. ©. k. officiál Vít Koenig s plohotí Marií. Gra
tulajeme!

Pouť bradockého katol. spolku paní
a dívek do Smržova poskytlaokolnímuvěří
címu lida příležitost ku stkvělé katolické meni
festaci. Ze sousedních faralch ogad: Josefova,
Jasené, Holohlav a Jaroměře dostavily 8e prů
vody věřících se svými duchovními aprávci ke
kapličce, lkdež ocolebroval měi sv. vadp. prelát
Magr. dr. Al. Frýdek, jenž ani při svém vysokém
věku nelitajo námahy, kdykoliv se jedná 0 po
vznesení úcty mariánské. Naděené kázání pr.slo
vil dp. vicerektor Keppl. Průvod hradeckých poat
níků uvítal na hranicích obce p. obecní starosta
s četným zástupem občanstva a školních dítek.
Pobyt v pohostinné české obci utkví jistě všem
účastníkům v milé paměti. Spolek vzdává uctivé
diky všem, kteří o sdar pouti se přičinili.

Obecná kuchymě v Hradel Králové
zahájí činnost v pondělí dne 4. října v nově upra
vených mlstnostech v Dlouhé ulicí číslo 96 (vedle
divadla).

Sjend spolažáků oktávy Honměln
ského v Praze. (Opozd.) Ve dnech 23. a 24.
srpna sešli se v Praze u Choděrů abiturienti gy
moasia kralobradeckého po 30 letech. Přátelská
schůze přvaího večera věnována byla milým vzpo
mínkám na radostné doby studentské Maozí sice
nebyli přítomní, ale zábava byla opravda bratrská.
Účastnil se jí též k radosti žáků bývalý třídní,
nyní šk. rada v. v. va Král. Vinohradech velect.
p. Josef Končinský, starší již pán, ale zdraví svě
žiho. Bylo vzpomenuto též Ústř. Matice školské
sbírkou 20 K, jež odevzdány byly v redakci t. I.
Druhý den obětoval za zemřelé profesory a spola
žáky mši sw. kollega veled. p. vikář Jan Seidl.
Po obědě v zabradní restauraci rozejeli ne účast
pici do svých domovů a nadějí na brzkou shledanou.

Společnost Elléky Zčllmerové pole
tech opět v Hradci Králové. Tolik příjemných
vzpomínek vzbuzující jméno atařičké, dnes 8Bti
leté řiditelky El. Zólinerové ocitá se opět na diva
delních návěštich v Hradci Králové. Maoho pří
snivců má u nás dosud tato apolečoost a právem
tudiž budí příjezd její v kruzích divadelních
zvědavost. Společnost čítá 40 členů o vlastním
orkestru a v repertoiru jejím nalézá se celá řada
pozoruhodných novinek: Baron Trenk, Dollarové
princezny, Veselý Matáško, Krista z myslivny a j.,
jež v minulých dnech v Úatí a. Orl., Čes. Tře
bové a j. neobyčejného úspěchu docílily. Hovněž
„Rozvedenou paní“ s „Podzimní manévr“ slibuje
nám společnost provésti. Zajisté četná tato dru
žina nezklame, neboť u Zollnerů je znamenitá vědy
výkonnost členatva. Obecenstvo naše jístě neode
pře společnosti tak renomované své podpory.
Předprodej apřijímání předplatného v koibkupsetví
p. Plšy. Prvé představení v „Adalbertinu“ 19. t. m.

Národnostní spravodilvost v úra
zové pojláťevně. Odborováúrazovápojišťovna
dělnická pro rak. dráby ve Vídni odmítla dělotku,
etíženému úrasem na kralohradeckém nádraží, do
dati český výměr o jeho léčebném důchodě, ač
byla o to požádána. Odmítnutí stalo se bez udání
důvodů. Záležitost ta sdělena klnbu katolických
poslanců českých.

Panorama NárodníJednoty Sovere
české v Hradel Králevé jest opětoterřeno
od soboty dne 18. září t. r. počínaje v budově za
Bílou věží. Podnik tento, jenž celý Čistý výnos
věnuje účelům podporajícím naše české mendiny
v horách Orlických a národně ohrožený český
severovýchod vůbec, skýtá za lovný peníz nejen
ušlechtilou sábavu, nýbrž působí i výchovně, Ježto
vystavením nejrůznějších sbírek oměleckých obr.zů
umožňuje seznámiti se s krají celého světa i vy
nikajícími událostmi, páležejícími minulosti vzdá
lenější i právě minolé. Místní odbor Nár. Jednoty
Beveročeské za svoji snahu o pestrost programu
vystavených kollekcí přeje si být podporován hoj
oou návštěvou všech vretev občanetva. Vetupné
jest nepatrné: Osoba dospělá 20 bal., stadující. a
žactvo škol národních 10 hal. a při hromadných
návštěvách 6 hal. Řadu vystavených obrasů za
hájí panorama zajímavou sbírkou pohledů „Řecko.“
Každou sobotu vystavuje se nová kolekce.

Désná tragedie v Třohbověticíchu
Hořle. Dne 12. sáří b. r. odehrálo se v Třebo
věticích divadlo, na něž obyvatelstvo osady, ba
colého okresu Bořického mikdy nezapomene. Od
poledne před 4. hodinou s temných, hrůrných
mraků chrlily ee obrovské proudy vody a sa p2
dání krup a děsného bromobití uastala průtrž
mrakův, V brsku zeplavena byle hrajína vodou,
vody stékající e návrál chlamekého shromáždily se
ua prostorných lukách panských a utvořilyjezero.
Spoustám vod neodolala hráz vlečné dráby do ou
krovaru vedoací; voda obrovskou silou odplavile
koleje želesniční i s pražci s řítila 66 do chudé
vesničky Třebovětioké, kde domky v dolině se na
lésající zaplavila úplně. O půl 6. hodině odpol.
byla již obec Tfebovětická zaplavena a teprve po
2 hodinách začala voda opadávati. Při sátopě,
která zcela neočekávané zastihla osadaíky, nastaly
srdcervoucí výjevy. V krátké době sapisvila voda
světničky, chlévy; obyvatelstvo hledalo záchrana
okny. Kolem jedné chaloupky plala odtržené
střecha; otec pomohl synkovi na ni vylésti, chysta!

Sukna, modní pánské látky, eoukenné
zhutku haduáhná nlužavá a nraní umatu

veškeré přípravy pro krejčí a švadleny
v neibohatším a neilevněiším výběru.



20 svoji žean tam vyšaditi, ale dravý proad ji
obrátil a v braku smisela pod vodou. Manžel
chtě! manželce pomoci, ale se střechy osval 80
blas dícka: Maminka se mně utopila 6 ty,tatísku,
chceš se mně také utopiti? To pobaulo otce, že
vylezl na střechu a tam se sacbránilse syokem.
Jinde žena, nchvácena proudem, zachytila seplota,
na něj vylezla a Bedíc na ch tyčích. prosila
lidí, aby ji pomohli. Leč vi do se do divého
proudu neodvášíl a tek ubobá žena mnsila ve
emrtelných úskostech po celon doba zétopy na
plotě zůstati. 44 domků jest sátopou poškozeno
nebo scela zničeno, 8 lidí nalezlo v kalné vodě
svůj brob = na 70 kusů dobytka zabypolo při
povodní. V dolení části obce odnesla voda celý
domek, sbyly jen základy. Ve chlévě domku byla
kráva, která nesena byla 8 chlérem na loka, tem
chlév se rozpadl. krára pak přebrodila se vodou
a zachránila se. Tisíce lidí zavítalo se všech stran
do zpustošené vesnice následující ponděli a útsrý
a všichni spatřili brosné divadlo. Stromy prondem
obouty, na větvích ploo kalu a sena, mnobo domků
pobořeno, nábytek odplaven na vsdálená luka a pole.
V domku pro váhu naříkající matka omývá svými
elsami tělíčko dletého synka, pod nímĚ odpočívá
mrtvola dospělébo člověka. V jednom domku
v rakvi odpočívá babička, vedle v rakvičce její
maličké vovuče. Mrtvoly pokryty jeou četnými
obrátky. Všude na cestách spatřiti lze zdechliny
dobytka s hrozně oadmutým tělem, ve ztrosko
taných chlívcích viděti lze vepře, kozy,telátka
utopená. Srdcervoucí nářek ozývá se ne všech
stran! — V úterý odpoledne dne 14. září konán
byl pobřeb 8 utopených sa obrovského účastenství
lidí, kteří přispěchali se vsdálených míst popatřit
na hrozné divadlo a vadát poslední pootu abobým
Obrovský průvod pobřební ubíral se na nedaleký
břbítov v Čerokvici, který při pohřebních obřadech
přeplněn byl liumi. Mrtvoly utopených vykropil
vldp. Matéj Panský, bisk. notář a farář v Hněv
čevsí, za aesistence 3 kněží a od dveří kaple pro
nesl dojemnou řeč k účastníkům, v niž na bibli
kých příkladech ukázal, že kobo Bůb miloje, toho
křížkem navštěvuje a še v neštěstí člověk naučí se
nejlépe Boba znáti s jeho vůli sepodrobovati.
Ee konci vybídl přítomné, aby uspořádali sbírky
ve prespěch ubohých. kteří přišli po žních o
všechno, o šat, peřiny, dobytek a stali se úplný
mi žebráky. Sbírky ty nechat jeou laskavě posl
lány boď fernimu úřadu v Hněvěovsí u Holic nebo
obecnímu úřadu v Třebovětících. Předem vzdává
ra ně duch. správa erdečné díky. Pobromav Tře
bověticích zastihla lidi zcela chudě, kteří súzkostí
poblížejí na blížící se zimu. Proto, kdo může
dárkem přispěti, nechťučiní tak co nejdříve! — V. P.

Heřice. (Opozd.) „Pochodeň“ snažile se
balumutit čtenářetvo o „trpkém sklemání“ katolíků
na našem sjezdu a „obrovském“ účastenství proti
katolické manifestace. Slyéte | Prý nás bylo6CIJ!
No — štěstí, že ještě lidé mají zdravý arak. Ty
jsi byla sama sklamáza, „Pochodni“, a protohojíš
svůj bol aspoň lží. Co jsi 60 naverbovala k truc
sjezdu! Zatím pouhá hrstka vás Šlo doHradce
bojovat „za svoboda svědomL.“ — Již oyní pře
jeme dobrou chuť těm, kteří budou poslouchat
„pravdu“ 3 úst Macharových; u vás je všecko

vdou, čím se tluče do olrkve. Ale právětakový
atiam otvírá odi čím dál víc. době, kdy

Kristus veřejně se topí, jeme na stráži « nedáme
se. A teď si bouchojte ne prasklý buben dále!

Sezemice. Jak so časy i přesvědčenímění.
Pane učiteli, Anošků vaši pro její narození po
1. sáří nepřijmou letos sde do Školy, jsonť třídy
přeplněné. Dítě však pro školu je tak vyspělé,

že P škoda, aby ještě dlouhý rok ma přijetí doškoly čekalo. Račte je dát k babičce do Pardubic,
tam zapsat a po několika doech musi Vám naše
Škola dítě přijmout; rok je zachráněn. „Toho
memobu učinit“, praví p. učitel, „bylo by to ob
cházení zákona a pak nechci, aby se Hkalo, že
učitelské děti mají ve Bkole zvláštní výsady“ —
To te mně, p. učiteli, od Vás líbí; vidím, že jste
ebarakter! — Doba čtyř měsích míjí a doba
obecních voleb se také bližší. Jakým právem
velobný pén volí v prvním sboru, když já
volímvesboruII.?—táže se jeden. „Všímprávem,
pane doktore, a jen dle zákona ták, poněvadě
místní kaplavy pokládáme za místní dochoval a
jako takové zákon je vřazaje do I. voleb. sbora.“
— „Proti tomu roklamuji; velebného pána vřa
díte do III. sboru, neboť chci a si přeji, by či
atots voleb prováděla se dle litery sákona a ne
strpím a ohražují se proti jakémukoli jeho obchá
zení.“ Tak tomu bylo 16. prosince m. r. Však
náhlá změna. Dítě jeho narodilo se 16. listopadu.
Dětí školou povinných a do 1. sáří narozených
jit je 45 přijato — nemůže tedy Maruška vli
stopadu rozená správou školy dle školních zákonů
zde již býti přijata. „Půjde však Marašinka k ba
bičee do O.. .“, tak uvažuje náš p. sákonník,
„tam bude choditi týden do Školy a pak ji kole
naše jako nově přistěhovalou musí přijmouti.“ A

také svou provedl a tak Be stalo. Ma
ruška doktorovic jiš přistěhovala se od své milé
babičky z O., s tatičkom školu obešla a od 18.
sáří sedí VL třídě. Tak provádí se Čistotasákons|
+00 sel myslí si nyní tento nepřítel obcházení sá
konů,který drabémabere to,cozákonmupo
„právu dává?

Dobřemlee. Pan řídící a pravda či kome
die plná omylů? Ba ne! Mýli se pouzeten, kdo
uevědomky nepravdu 3a pravda vydává. Kdo však
vědomě něco jiného tvrdí i opravy do novin po
sílá, které s pravdou jsou na tíru, ten 86 nemýlí
— dělá si pouze blázny ze čtenářů a sobě škodí
u všech, kteří znejí pravýstav věcí. — Do „0r
lických Prondů“ kdosi, pravděpodobně s kruhů p.
Hdícímu uč. velmi blízkých, napsal, že p. řídící
psal p. Weinricbovi, majiteli velkostatku, že není
potřebí v Dobřenicích čtyt tříd, aby jeho vli
em docílil přeložení svébo bytu do předu s vy
hlídkou na náves. Místní školoí rada rozhodla se
pro stavbu bytu vzada ka přání p. ©. k. okres.
škol. inspektora, aby byt řídicího učitele byl od
učeben úplné oddělen; až by v rodině tidicího u
čitele vypakla někdy nakašlivá oemuc, nemasl být
zavřena škola a přerušeno vyučorání. Pan řídicí
však nebyl 8 tím spokojen a del vedlejšími cestu
mi. Dali napsat německou žádost p.Weinrichovi,
jejiž obsah dopisovatel do „Orl. Proudů“ scela
správně sdělil, Opakujeme, že p. řídicí říkal i oa
psal, še a ods 4 tříd nikdy potřebí nebude;
činil tak jen z osobního prospěchu a sám dobře
vl, že na jistém místě, před kterým mápatřičný
respekt, bylo mu něco velmi ostrého řečeno. bu
de-li i nadále stevéti ae proti prospěchu školy.
Ač to vše u nás jest snámo, donesl p řídící Píč
„Orlickým Proudům“ opravu, kterou veřejně po
pírá, co dobře zpravený dopisovatel dle pravdy
byl napsal. Ve avé opravě nesdělil však, jek p.
Weinrich k jeho žádosti neřídil, aby se mu vy
bovělo; místní školní rada byla znova svolána a
pao ředitel Eribek na rozkaz svého chlebodárče
počal mluvit proti tomu, co sám krátce před tím
odporučoval i odhlasoval a co jednoblasně bylo
usneseno celou místní Školní radou: byt do zadu.
Mluvil, minvil, až členům nezasvěceným v pravý
stav věcí dokázal, že byt mus! býti v předo, Čtvrtá
třída še se hned zřizovat nebude, a kdyby Be
mosela zříditi, že se byt upraví za třídu a zadní
místnosti teprve za byt. Bylo by to přímo vyho
zení nejméně 2000 K z kapes poplatníků, kdyby
ve 2—3 letech v nově vystavěné škole se muselo
zase přestavovati! Aleco chce úředník velkostatku,
to se u nás odhlasuje a kdo je proti, ruší mír a
pokoj v obci! — Jedině dp. farář proti takovému
plýtvání veřejnými penězi ee ozval a hlasoval.
Jeden blas ovšemostatníchosm nepřeblasujea tak
p. řídící ae těšil, že bude po jeho vůli, byť i se
sbytečným zatížením kapes poplatníků. — C. k.
okr. šk rada včak, majíc zření jak ku prospěchu
školy tak i ka poplatníkům, plán takto změněný
neschválila a proto nezbylo p. řídícímu, než aby
„volil“ byt do dvora, jak aám ve 8vé opravě ut
psel. Jediné, co pravdivě p. Hdící ve své opravě
veřejnosti sdělil, jest, že dal podnět ku stavbé
školy tím, že svého času p. ©, k. okr. lékaře u
pozornil na vady zvl. bývalé IIL. třídy. Dokud
však velkostatek stavbě školy odporoval, p. řídící
se touto zásluhou nechlubil, tenkráte by mu to
bývalo třeba škodilo. Tak tedy vypadá „pravda“
u p. řídícího. Může z toho soudný člověk posnati,
co je pravdy na dopise, který si p. řídící dal na
psati, anebo se svým důvěrným, nad Jiné pokro
kovým přítelem sepsal o naj.m dp. faráři do Rs
tibora č. 29. t. r.

Z Vel. Oaříma u Solnice. V neděli
dne 19. září koná 8e u nás slavnost svěcení stří
kačky dobrovolného oboru hasičského. Slavnostní
promluva proaloví mlstní kaplau dp. P. Jos. Róse
ler, akt posvěcení vykoná vdp. bisk. vikar.átní
sekretář a děkau Frant Tomíček, který také slav
nou mši ov. bade celebrovati. Očekává se pří
tomnost všech vůkolních hasičských sborů, takže
tato alavnost eminentač církevní bude velkolepou.
Všechna čest bujarým hasičům velkoonřímským!

Impesantní manifestace kateliků
Orlických her v Bokytmie). O čempřed2
roky nikdo ještě ani nesnil, to stalo Bo v neděli
dne 12. září okutkem. Organisovaní katolíci Or
licka dali si dostaveníčko v okresním městě Ro
kytnici, působišti to nad jiné horlivého vikáře a
děkana vidp. Václava Hlavay, který v krátkém
poměrně čase probudil katolíky Orlických hor ze
apánka vlažnosti. A hle, práce jeho korunována
minulé neděle skvělým výsledkem. Když viděl ty
ohromné zástupy, ubírající se v slavnostním prů
vodu, moh! zajisté vším prárem tento populární
koěs svolati: „To jest práce mál“ Sjezd vydařil
se nad očekávání vzdor štváčeké činnosti 2 sloupů
bnnti: „Pryč od Říma“ a několika merkušených
mledičků. Rokytnice vzala na se háv sváteční;
skoro všechny domy ozdobeny prapory a květi
nami. Již v časných hodicách raoních valili se

roudem upřímní katolíci do hostinných zdí Ro

[nato Přiáli sice s mozoloou pravicí a 6 o8mablou lící, ale přišli také se srdcem prozářeným
živou vírou v Boha. © půl 11. hod. sestavil se
průvod, čítající přes 6CJO účastníků, před farním
Chrámem a ubírul se náměstím, všude srdečně po
sdravován, k útulné kapli sv. Anny „pod lipami“.
Průvod zahájil katolický spolek z Vel. Ouříma
a kapelou; každá víska téměř vyslala uvědomělé
katolíky k této památné manifestací. Po Iratolických
epolcích následovalo množství družiček, dále du
cbovenstvo v čele a vdp. konsistorním radou s
profensorem theologie dr. Gastavem Domabylem
s Hradce Král, který na avláštní pozvání rus.

p- hraběte Noatice milerád přijel s letního svého
pobytu Žamberka, aby slavnou polní mši av. ce
lebroval. Průvodu súčastelli so: Čestný předseda
sjezdu uros. p. brabě se svou spaeilou chotí,
porkmistr s městským zastupitelstvem, epolzy ha
sičské, veteránské, spěvácké a j.; místní spolek
hasičský převzal ochotaě dozor. Impusantní to

Po úehvatném kázání vdp. miesionáře Baudyše
s Králik celebroval sa četné assistence u impro
viaovaného oltáře, csdobeného uroz. hraběnkou.
vdp. konsistorof rada Domabyl mi av. při jíma

vých zvucích místní kapely. Po malém občerstveníubíraly Be zástupy zbožných katolíků opět na místo
slavnostní, kdež o 2. hodině sabájil schůzi p. hr.
Nostic; usvrženo předsednictvo a uděleno Blovo
důst. p. katechetovi Fričovi ze Svitav, který slovy
obnivými, častým aplausem přerašovanými pro
mluvil o 8-ciálním působení katolíků sa oynějších
smutných dub. Slova jeho zanechala v pos achač
stvu binboký dojem. Dalšími řečníky byli: posla
nec Volka z Vídně, sekretář Běhm z Trutnova a
redaktor Bioder z Hostinnéh», jejichž věcné re
feráty vyslechnuty byly s velikou pozornostía od
měněny zaslouženou pochvalou. Po té přečteny
telegramy a blahopřejné dopisy, z nichž obzvláště
hlučné byl aklamován delší vzácný otcovský přípie
Jeho Excellence odp. biskupa dra. Donbravy,
jemuž zas'tán holdovaeí telegram do Carasti. Po
ukončení schůze uroz. p hrabětem, který za ne
utachajícího potlesku zval všechny na příští rok
opět do Rokytnice, odebrali se nadšení účastníci
do skvostně vyzdobeného farního kostela, kdež
vdp. dr. Domabyl sapěl „Te Denm“ a udélil av.
požebnání. Opastivše Rokytnici, ubírali jsme se
do vzdálených příbytků svých, odnášejíce si po
sila a nadšení pro dobu příští, odhodláni jsouce
ten skvost víry naší, drabý odkaz to předků
našich, neochvějně hájiti až do těch hrdel a statků ...
Katolíci z Orlická, příštím rokem opět na shle
danou v Rokytnici! R.

Čáslav. Na opravu sousoší P. Marie A sv.
patronů českých, jež právě jest dokončováno, při
epěli následující šlechetní dároové a dárkyně: P. T.
paní: Antonie Vebrová 200 K; Iróna z Kleobornů
roz. baronka Eisensteinová BO K; po 10 K: pl.
M. Charouzková, Al. Ranšová, Jos. Folta, děkan;
po 5 K: pí. K. Horáková, A. Jeřábková, L Brie
cejnová, R. Tiché, M. Bentlová; po 4 K: sl. M.
Gfirlichová, pí. M. Jakšová, el. M. Ublířová, pí.
M. Hlavová; po3 K: pl. A Čapková z Litoměřic,
M. Moravcová, K Čapková; po 2 K: pí. K. Sla
mová, M. Novotná, A. Heyerová, A. Urbani, J.
Zíchová, K.- Vyhnálková, al. K. Frýzová, sl. Lum
porá, pí. A. Tomlšková, p. K. Adamec, sl. L.
Jablonská, pí. Nebožátková, M. Vocásková, p. kat.
Joa. Špáta s U. Semerád; po 1 K40 h: pl M.
Růsslerová; po 1 K: pl. A. Baráková, A. Nová
ková, M. Hoffrová z Wehrfeldů, E. Bayerová, 81.
B. Dlabáčková, pí. M. Bucková, al. J. Chudobová,
gl. M. Steravaldová, E Chudobová, pí. M. Černá,
el. M Blažková, pí. M. Slamová, Zikmundová,
Štýbrová, Lacinová, M. Macháčková pí. J. Eaca
firková, M. Tyllerová, M. Holubová, M. Holubová
st., Lišnová, M. Venčarová, M. Lupinková, E. Kro
páčková, A. Bílková, A. Hrabaňová, E. Penčová,
M. Čurdová, M. Smutná, M. Slamová, Karasová,
p V. Hruška, vrch. insp., sl. B. Šulcová;po 80h:

„ A. Doležalová: po 40 b: pí. Branclikové,
ové, Handlířové, Maková, B. Vojáčková,

Nová; po 80 h: pí. J. Malioovské. Pondělní spo
lečnost u Hausdoru „na Skřivánkově“ sebrala
2 K 36 bh.Kvitajíce tímto veřejně obětavě udělené
příspěvky, voláme všem těmto dobrým duším a
přímné: „Zoplat Bůh.“ Prosíme pak, aby ti, kdož
s úcty k R-dičce B. a 8v. patronům českým byli
by ochotní ještě nějakým příspěvkem pomoci, aby
tak učinili u pí. Bayerové, choti polic. komissaře
v Čáslavi. Náklad je značný a může býti kryt
jenom veřejnou dobročinností.

Žleby. Máme před volbami do obecního
testupiteletra Sociální demokraté strojí 60, še do
stanou do ruky vládu. Generál radé gardy prý
odložil proto svůj odjezd za oceán, neboť čeká, že
dostane na krk řetěs. Iou, když si ho mohli od
hlasovat v Čáslavi, my ma bo můžeme pověsit toky.
Budou to potom časy! Haed se koupí obecní gra
mofon, protože dosavadní už samým překřikováním
nadšených soudruhů povášlivě chraptí, ne Hitzinku
se posleví lidový palác a na náměstí se objedná
vegon pěkného ostrého štěrku, aby bylo čím vy
tloukat klerikálům okna. Národním dělaíkům se
přetlukou noby a na klerikály se udělá všeobecný

boa. A p se bude fart! To budou časy! Proto,občané Žlebští,zůstaňte pohodlně doma a pustte
soudrabům všecky tři sboryl Oni vás už naučí.

Drobovice u Čáslavě (opozděno).Myolili
jeme, když maši zemení se přebarvili na zoleno,
te bude to barva naděje k lepšímu. Slibovali nám
toho aspoň na fóry zvláště předvolbamí do obec.
tnstopitelstva, ale jako všude i tady skutek utek.
Obec naše jest zámožné s tusi usmyslili postaviti
hřbitov, jako u nás měli evangelíci, abychom ne
musili se trmáceti ač na hřbitov farní. Některým
katolikům se to zalíbilo, ponóvadě neznali ještě to
pozadí. A to se brzo ukázalo. Neměl to býti
hřbitov svláštní, ale s evangelickým dohromady,
ničím neoddělený. Teď se tep:v otevřely oči ka
tolických občanů a postavili se proti tomu. Ale p.



starosta to umí jako starý Meterních. Svolal si
scbůzi zastupitelstva a když viděl, še je tam op
posičníků málo, hodil na program hřbitov. Jeden
z členů obec. zastupitelstva so ozval, že věc ta
ková měla býti předem oblášena, ale potázal se
se špatnou. Veliký obdivovatel p. starosty, agrárník
od hlavy k patě, vstal a resolutně prohlásil. ne
bude-li opposice zticha, že jí naplácá hubu. Není
pad agrární svobodomyslnost. Snad se této vol
nosti jednání naučili od evého rádce, známého
šiřitele volnosti myšlení. V tomtéž obecním zastu
pitelstvu odhlasováno bylo, sby byly obecní účty
zrevidovény, sle p. starosta prohlásil, on še kniby
nevydá. Snad se nebojí, že mu je úřední revisoři
pošpiní? Či enad je pravdou, co Be 8em tam
šušká? My tomu nechceme věřit,neboťmuž, který
dělá takového kavalíra, ten je přece nad každé
podezření povznešen. Jeme zvědavi, dá-li ai aspoň
nyní říci, ne-li, budeme nuceni řícivíce a otevřeněji.

Věelařskýspolek pro Kutnou Horu
a okolí pořádá budoucí neděli, dne 19. zátí t.
r. o 2. hod. odpol. spolkovou schůzi v Křeseticích,
v budově školví s tímto programem: 1. Zahájení
schůze. — 2. Včasné přikrmení a sazimování
včelstev. Pojedná p. J. Zelinka z Kutné Hory.
— 3. Věelí příbytky vůbec, soustava úlů na velko
rámek americký zvlášť. Na úle vysvětli p. Frant.
Frydrych, předseda. — 4. Dotazy a rady včelařeké.
— Vstup jest volný a všichni hosté, včelaři i ne
včelaři, budou vítáni.

Vamberk. Minalý pátek pohřben byl na
zdejším hřbitově za účasti občanetva všech vrstev
p. Josef Frydrych, rolník a majitel hostince. Život
nestlal mu nikde růže na cesta, ba možno jej
nazvati člověkem nešťastným. A přece opravdu

not atým nebyl; nežilť nadármo. Jako upřímnýkatolík bylstále vydán nepříjemnostem a ústrkům;
vše to čistou povahou svojí řádně a čestně pře
konal. Po uplynutí krátké pozemské pouti zanechal
nám obraz poctivého českého charakteru a proto
pravím: nebyl opravdu nešťastným, nežil nadarmo.
Zesnulý P. Karel Slonek a oa byli prvními tvůrci
katolického hnutí zde a nedají se asi prozatím
nabraditi.

Nesnam miledarů ve prospěch po
hořelých v Čachotímě. (Pokračování).Vdp.
Václav Strnad, děkan v Sebranicích 12 K, kostelní
sbírky: v Opatovicích n. L. K 940, v Jablonné
n. Orl, K 3, v Bystrém u Poličky K 2340, dle
výkasů předešlých K 1085-48, dohromady korun
1133-23. Všem šlecbetným dobrodincům volají ob
derovaní apřímné „Zaplsť Bůbl“

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostatilsevknihkupectvíp.FrantiškaHovorky
v Žitnéulicí a vprodeji novin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Remanéti biskupové ma obrana
práv jazyka mároda. Řecko-katoličtíbisku
pové v Uhrách se usnesli jednohlasně, že se raději
vzdají svých úřadů, než by dopustili, aby ratonn
ské dítky na státních ókolách vynčovány byly v ná
boženství maďereky.

Slovákům = Čermové, všem44 osobám
odsonseným pro pobnřování buď do kásnice nebo
do žaláře a vězení, na žádost, již biskup Párvy
zaslal kabinetní kanceláři, udělena byla milost.
Snad se přece v biskupu Párvym hnulo svědomí.
Ubohý Hlinka však dosud úpí v žaláři.

Proti jazykovému bezpráví madra
hách konala se minulý týden v Praze velká
protestní schůze, v níž především prohlášen po
žadavek, aby v příštím organisačním statutu že
lezničním byla všestranné a do krajnosti prove
dena jazyková rovnoprávnost a rovnocennost ve
vnější i vnitřní službé železniční v zemích ko
ruby české.

Dědické právo. Zemře-li manžel bez
dětný, aniž by zanechal poslední vále, připadne
dědictví po něm jednou čtvrtinou pozůstalému
manfeli a třemi čtvrtinami pokrevoím příbuzným
zemřelého. Ovšem že může bezdětný manžel po
slední vůlí ustanoviti za dědice baď manželku neb
kobokoliv jiného, a jen potud je obmezeo v po
řisování svém, že svým rodičům dosud žijícím

musí odkázati aspoň každému jednu šestina svéhojmění.
Strava ve Švýcarska. Každázeměmá

své obyčeje. Ve Švýcarech pijí kávu bez cukru,
ale jí ee k ní chléb pomazaný zavařeným ovocem.
Stažebné dostávají k večeři veliký hraec kávy a
uvařené brambory. Hověsí polévka bývá jen v ne
děli, jinak dá se do vody slitó ze zeleniny trochu
mastného a je polévka hotova. Pečeně dává se
k obědu ohřívaná. Moučných jídel nemilují, jen
v pátek bývají nudle. Pije se velmi často ovocné
víno, ale je drabé, láhov se prodává za K 150.
Ku černé kávě pije 8e malióko likéru s třešní,
který je ze všech nejoblíbenější.

Živet vyříznutého srdeo králičího
může trvat i do 5. dae dle F'. 8. Lockeho a 0.
Rosenbeima. Za noci klesala teplota v okolí tohoto

srdce až na 10 stupňů; když pak ráno počali
srdcem provádět živnou tekutina 86 stupňů teplou,
počalo pokaždé tepat Mladá srdce (zvířecí i dět
ská) vůbec jsou vzdornější.

Spotřeba t. av. švédských uápalek
v Rakousku odhaduje se ročně na 200000 beden
po 10.000 krabičkách. Kdyby se vybíralo s kra

pišky 15 hal. daně, sebral by stát asi 30 mil.orun.

Sluníky pre květimy. Japonští zahrad
ulci užívají mnohého, co se zdá laikovi tajemným.
Tak při pěstění krásných japonských chrysanthém
užívají malých slaměných slonečníků, jimiž chrání
se chrysantbémy před slancem a deštěm a udržují
déle ve své kráse. Způsobu tohoto začínají užívati
nyní i zabradníci evropátí.

Nádražní missie v Praze a ve Vídní.
V Praze a ve Vídni utvořil se spolek dam, který
si obral za účel očekávati na nádražích dívky, jež
z venkova přijíždějí bledat si službu v Praze a
ve Vídni, aby neupadly do zlých rukou různých
náhoočí. Každá dívka po příjezdu do Praby a do
Vídaě nechť se na nádraží ohlíží po dámě, mající
odznak se žlutobílou páskou a na mi necht se
s důvěrou obrátí. Ta ji doprovodí na nocleh do
útnlku, kdež se dívce poradí dobře stran služby.
První dny se poskytne dívce i strava sdarma, než
si najde místo. Aby byla dívka členkou nádražní
miasie poznána, nec!'ť si dopíše o modrou kartu
oa adresu V. Hálek, farát v Liboci u Praby, jenž

pokud možno, 10bal. poštovní známku na zpáteční
odpověď a nechť napíše výslovně. zda chce jeti
na služba do Prahy nebo do Vídaě. Když by
dívka náhodou žádné členky nádražní missie na
nádraží nenašla, nechť se odebéře v Praze do 86
kretariátu Nádražní migsie v Ječné ulicič II.
I. poschodí, blíže kostela sv. Igoáce, kdež se jí
další sdělí. Ve Vídni zase nechť se v tom případě
obrátí do kanceláře „Nádražní missie“ Vídeň III.
okres Jacguingasse č. 6.

Upozornění. I vydání brožary „Machar
a křestanství“ jest úplně rozebráno. II. vydání
bude hotovo v nejbližších dnech. Objednávky došlé
se uscbovávají a badou vyřízeny v pořadu tom,
jak došly. — Kniba „Úkoly sociální politiky“ za
sílá se pouze na objednávku, nikoli oa ukázku,

(Zasláno).
P. T. osadníkům farnosti Meziříčské u Opočna!

Při mém odchodu z Meziříčí zahbrnali jste mne,
moji drazí, nesčetnými projevy své lásky a přátelství,
Jimiš byl jsem hluboce dojat. Trvalým památníkem
tohoto Vašeho přátelství jest nádberný, velikolepý
obras, který jste mi darovali a sa nějš všem štědrým
dároům upřímaě, z hloubi srdce děkuji. U tohoto
krásného obrazu Božského Spasitele budu se denně
modlívati za Vás, za ty drabó děti, které jsem tak

pr „pělnal, za Vaše zdraví, sa Vaše věčnéi časné
K6ž Všemohoucí Bůh odmění Vám vše stoná

sobněl

P. Jindřich Kozel, satímní katecheta dívěí školy
v Novém Bydžov“.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 11. září +909. 1 hl

pšenice K 19:60—20 90, ita K 18-90— 16-80, jedem.
seK 900—10:80, prom K13-00—14*00,vikve K 2000
aš 20-10,hrachuK24-50—30"00,ovsa K780—08-55,
čočky K 20-10—20-20, jahel E 00*00—00%00,krap K
00 00—00 00, bramborů nových K 4-00—5 60, starých
K 00'00—00"00, jetel. semene červeného K00 0—00'00
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00— 00000,
máku K 26:60—28'00, Inén. semene K 00'00—00'00, 10u
kg žitofoh otrub K 16-20—00'00, 100 kg pěeničných
otrab 14'40—00:00, 1 kg másla čerstvého K 280
až 800, 1 kg másla převařeného K 000 — 000,
L bg sádla vepřového K 3-10—000, 1 kg tvarohu
0-30—040, 1 vejce K 007—0"08, 1 kopa oereleK 0700
aš 000, 3 kopa petržele K0:00—0*00, 1 kopa kapasty
K 160—4:00, 1 hl oibale K 6-00—6'00, 1 bl drobné
seleniny K 0"80—100, 1 pytel mrkve K 1-50—2*00,
1 kopa okurek 1:00—1*20, selí K 8-00—12'00,1
bečka švostek K 3:00—800, 1 bl jablek K 2:00—8:00,
1 hl brašek K 8'60—600. — Na týhodaí trb
v Hradci Králové dne 11. září 1909 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 462 hektol., dita
817, ječmene 458, ovsa 368, prosa 7, vikve 00, hra
cbu 13, čočky 6, krap 6, jshel 5, jetelového 80
mínka 00, olejky 8, máku 565. — 3%)Zeleniny:
petršele O kop, cerele 00 kop, kapasty 80 kop, cibule
100 hl, okurek 30 kop, salátu 00 kop, mrkve 80 kop,
brambor 96 hl, selí 150 kop, drobné seleniny 400 kop.
—3) Ovoce: třešní 00 košíků, hradšek 169 hi, jablek
67 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 5 kusů,
podevinčat 415 kusů, kůslat 00 kusů.

Legitimace ns
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867

D8 i dostati :se levně 2

v Biskupské knihtiskémně v Hradci Králové,

Listárna rodskos.
Sezemice. Kritika pokrokářstvaaš příště.

MY*>Již vyšel -W

kalendář českých UÍBK
na školní rok 1909—1910.

Cena 30 hal., poštou 36 hal. (předem zasl.)

Pre předplatitelo „Krítků“ jako promie

zdarma.
Neodběratelům „Kvítků“ se zasílá:

„162 K
„288 K

1, tuctu franko za
1 tucet n. 3

Příznivcům »Kvítků«:
„1:2 K
„216 K.

V, tuctu franko za
1 tucet —

Obnosy předem oa adresu:

Administrace „Kvítků“
v Praze=IL., Lipová ul. Č. 5.
9000000000 000000000

Přijmu zručného

krejčovského dĚLNÍKŮ
gEP* na stálou práci celoroční “

Jan Michálek,
Hradec Král. (seminář).

90000000000:0000000000

Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we- třetí upravené a rozšířené vydání

sohrálené mejd. bísk. Ordinariátem 20. srpna
1909 č. 235.

Rozšířené vydání obsahoje přídavky: Litanii
za umírající s příslašnými modlitbami (z brevife),
nejnověji schválenou litanii k av. Josefu, velice
cennou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáo'm to:ožné,
takže nijak mení znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvoda“ varhan.

Pro žádoucí přesnou úpravu knihkupecké
provise bylo nutno stanoviti ceny nového vydání

kto:
" Cena knihkupecká — krámská

v plochých arších 50 kusů franko 22 K560b
100 4K—bh

bez frankatury 1 výtisk

v poloplátně s červ. ořízkon . .. 66 b 80b
v plátoš » 4.00... 74h 92b
v plátně se zlacenýmkřížkem . .- 80h 1K
v celokůži se slaceným křížkem a

zlacenouořískou.... 2K 10h 2K60b
Není přípustoo ku frankovaným plochým

archům žádati přikládání jiných druhů knih ať
Oltáře nebo katechismů.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Nejstarší pražská, křesťanská. výhradně česká továrna
ne železná kamna a stol. sporáky firmy

Horák a Ullmann
SEEK aim 280
doporočuje své uznaně nejlepší výrobky mo

derního bygienickéh „Čeporného topení avětrání.

lamme původní Meidingerova.
Kamane regal. násypná se šamot.
vlodkou. Nepatrná upotteba paliva.
ORJ“Osvědčené úkolní kamna.
Železná sporáky všech velikostí:
Ceny levné. Cenníky zdarma



Právě vyšel obsažný spio

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora Č. Ú., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dilo v I.
oddílu vyšetřujerozsah pracovního pole,v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v II. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky.Spisje bobat četnými nejnověj
šími statistickými doklady,nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost a nás nezpracovaného dosud materiálu

Cena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
10, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

PřípravakeZKOUŠCeEintelligentní,
t. j. pro ty, kdo chtějí dosíci práva

k jednoroční službě vojenské,
Sbor učitelský složen výhradně z odborníků.
Platební podmíoky mírnější než jinde. Bližší
zprávy podává boď ústně (od 1 do 2 hod. odp.)

buď písemně (žádejte prospekty '):

Vrabec J. J., c. k. gymn. professor a člen
vojenské zkašeb. komise, Pospišilova tř., č. 399.,

v Hradci Králové.

Karel IV.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Sabula, Cena 3 K.

Objednávky vyřídí

Biskupská kuihtiskárna v Hradci Král.

F. J. DYCK,SŽve Bmidarech.
Atelier pro malbu obrazů figurálních, podobizen, krajin

atd. nabízí se k provedení nových a

opravě a čištění starých kostelních obrazů.
Udporučení k nahlédnatí.Atelier založen r. 1875.

- -.——.........—„ccc„o===L

Odebírejte a rozšiřujíe vŠeMOŽNĚ

KVÍTKY
obrázkový časopis katol. školní mládeže, redakcí
a nákladem P. Františka Svatka v Prace-II., Li

pová ul. č. 5. Vychází 10krát ročně.

Ročsí předplatné :

na 1 výtisk poštou 60 bal., na ó výtisků nu jednu
epolečnou adresu 2 K 50 hal., na 10 předplace
ných výtisků jedenáctý zdarma. Na nepředplacené

výtisky se nádavky nemohou dávati.
' Premie pro předplatitele II. ročníhu:

Předplatitelé v měsíci září aříjnu (tedy jen
do 31. října 1909) obdrží zdarma jako bezplatnou
premii krásný kapesní „Kalendář českých dítek
na školní rok 1909—1910“ v krámské ceně 30
bal., poštou 36 hal.

Kalendářík se zajímavým obsabem má veli
kou výchovnou cenu. Zápisníková část nabádá
majitele ku všestrannému pořádku.

Důlešitá poznámka. Kalendářík bude zaslán
předplatitelům jako příloha čísla, ješ po dojití
předplatného mejprce gasíláno bude. Nejlépe jest
předplatné hned s objednávkou saslati; pak bude
kalendářík saslán hned s první sásilkou.
Premie pro příznivcea sběratele Kvítká:

Každý, kdo získá předplatitele, obdrží sa kaž
dých do 31 října 1909 po 50 Aaléřích společné
předplacených 20 výlisků sdarma a framko po 1
výtisku oblíbeného účetníbo zápisuíku a rádce křes
tanských žen a dívek „Šťastná Domácnost“ na rok
1910, jež vyjde v listopadu toboto roku. Pro prak
tický obsah bude vhodným dárkem pro matky,

sestry a příbuzné činné u vedení domácnosti.

Objednávky a předplatné přijímá:

Lipová B.

Větší množství

říčního písku a
štěrku

| se levně prodá

FOTOGRAFIE

nejlepší při cenách nojpříznivějších dodává

cís, král. dvorní a komorní fotograf Bližší ve skladišti u vtoku Orlice

J. F. LANGHANS| doLabe
um Hradec Králové, Adalbertinum.mm

na regulaci Labe v Hradci Králové.

Kress ú Bernard
v Hradci Králové.

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny snoubenců. —— ————ProgramSkupiny svatebčanů.

strany katolického
lidu w Čechách
89 o 2 listech dostati lze za bh

v Biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Rozšiřujte

prospějete,objednáte vlněné(atky,plátna širtinky látkynaroby *

$

Časové úvahy!!

Soupravy,salonníšarniwry vůbec
TTATE

| | dm všechnozbožítkalcovské,u firmy:

Tkalcovské výrobní společenstvo VZÁJENT10STvHRONOVÉ? Á

Český lidovýpodnik-Uzorky zdarmatfranko

břhbhěěřěěěětěl

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady= 4400

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

běběběběběběbě>bét

|
Ppřiřěbhběhh oh běh ěbbběít

Založeno T. 1860. Státní teza za výstavě v Buřicích.

Wojetarší a největší závod

umělého kamonoprůmysla
na českém sovorovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Za příčinou přeploěvých skladů nabízím

k dušičkám
za ceny značně enižené náhrobky pískovcové
cd 50 K a výše, leštěné z mramorů a žul

od 100 K avýše.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

desky na nábytek,
desky pro koželuhy, do novostaveb
k účelům dekoračním atd., vše za ceny

konkurenční,

Račte dáti přednost domácímu závodu!
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Služka
sy stáří od 25 do 35 roků, která samostatně vy

prati, vyžehliti a uklizeti musí, přijme se do do
mácnosti kněze od 1. října. Nabídky do 22. t. m.

do administrace t. l. pod zn. „Pilná.“(O
|ooo605505E05EG5EE56G55G5EGSEGSRPEGSERS RE

Zápis
na škole jazyků
Jul. z Purkyňů v Hradci Král.,

Komenského tř. č. 268.

mp- koná se od
(5. září 1909.

Vyučuje se jazykům moderním frau
couzskému, německému a ruskému.

TOVÁRNANAVÝROBU CZI

VÁPENO-PÍSKOVÝCH CIHEL
V HRADCI KRÁLOVÉsP. sR.0.. C

zahájila výrobu a doporoučí

pískové cihly výtečné jakosti
hodící se ku všem účelům stavebním.

Prodej přímo

s 3 p i

Ssž,Z MassNojoKH
U 4 ši- c >

C5 a 153 i pzpii

v továrně na Slezském Předměstí.

na celé zaopatřeví (neb beze stravy) se levně
přijmou v domě ví. Kemlínkové, Velké náměstí
proti osenáři p. Holabovi v II. posch. do předu.

Zvláštní pokoj.

Studující dobytu
neb řádní dělníci=

f Ba x
ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA ||

PRAHAFR. KŘIŽÍK kaRui
TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

V HRADCI KRÁLOVÉ
am PALACKÉHOTŘ.Č. 359,VEDLEGRANDHOTELU.zam

Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

rých závodů průmyslových.

Spocielní instalace chrámů, illuminačníosvětleníoltářůa |.p.

Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož
i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd.

Sklad osvětlovacích těles a Installačního materiálu.

Dodává a zařizuje stroje a přístroje pro elektrárnu, provádí
stavbu elektrovodné sítě a veřejného osvětlení král. věz.

města Hradce Králové.

um Projekty a rozpočtyna požádání. —————

C : EE J

učitelského ústavu, obchodní akademie, školy zámečnické, měšťanské
škerých škol obecných a středních v místě i v celém okresu

vwHradci Králové

dáních rejnovějších. — Zásilky na venek poštou
vyřizujíse obratema franko.—Seznamynapo

Telefon č. 17. na náměstí, vedle lékárny páně Habáčkovy.
Stálý přísežný znalco c. k. krajského soudu v Hradci Králové.

M Kdevydánístaršíholzeužívati,chovajíse též Největšískladvšech školních poopotřebované knihy na skladě vevy- můcek, globů,atlantů,kalendářů,psacího
a kreslicího náčiní, slovníků, map. budebnin,

notesů, denníků atd.

a = arma 0.— okla o . .
ání zašlos zdarmaano vá m kne, 0 Podminkyodběruvelmimírnéa příznivé,= s

U m |
o knihtiskárny v Hradci Král.



Kulturní hlídka.
Věda a umění.

Revise bible v Římě. Revise bible, kteron
papež Pius X. nařídil před dvěma roky, je tak
daleko připravena, že bude přikročeno k ukončení
jejímu. Papeži se jedná hlavné o to, aby upravil

úvodní text pokud mošuo nejvěrněji, jak jej sv.
erooym ve 4. atoletí latinsky uveřejnil. Papež

nabídi tuto obtížavu a drahou práci revisní bene
diktinům a tito ji také přijali. Byla zvolena re
visní k«mise, v jejíž čele stojí president avglic
kých benediktinů, opat Ga:guet; komise pracovala
v řádovém seminafi sv. Anselma. Již na počátku
bylo za oatné prohlášeno, aby byly všecky knihovny
prozkoumány stran neznámých rukopisů bible. Pra
cuje nyní 15 odboratků, kteří vynalezené rako
pisy srovaávají a textem, který papež Kliment VIIL.
dal po 40leté práci sestaviti a kterého se dosud
užívá. Druhá komise pracuje ae svými aseistenty
0 tom, aby bylo hledáno ve Spanělských kathe
drálách nového materiálu Špaoělsko je proto nej
vydatnějším polem, poněvadš stálo mimo vliv
Karla Velikého, který dal poučiti rukopisů všech
ostatních zemí při překladu bibla sv. Jeronýma
jím nařízeném Za účelem srovnání 86 tiskne celý
klementinský text bible na jednotlivé archy, jež
ze dvou třetin zůstanou prázdné, slova jsou bez
začátečního velkého písmena, beze vší interpuakce
a text je podoben co nejvíce původnímu. Prázdná
prostora je pro zaznamenání všech odchylek ud
původního textu. Bylo učinéno 360 otisků Papež
zapruvil veliké výlohy textu.

Nové dílo dr. Hejčla Th.dr Jan Hejčl, jehož
jméno jest dobře zapsano u evropských biblistů,
leučí se právě z Hradce Králoré, aby zasedl na
stolici fakolty bohoslovecké v Olomonci, aprázdné
nou odchodem slovutného dra. Musila. Při odchodu
zanechal nám na památku spis „Do města Davi
dova z města Eliščina“ (díl [.) s mnoba zdařilými
vyobrazenimi. Nakladatel B. Melichar v Hradci
Králové. Cena 3 K 60 hb. — Hejčlova kniha není
cestopisem obyčejným. Náš veliký učenec na da
leké cestě obracel pozornost k podrobaostem nej
zajímavéjším, mluví o věcech, o nichž posud jsme
v české literatuře buď neslyšeli nic anebo jen
zprávy velice kusé. Za delšího pobytu v Palestiné
nesttádal si mnoho vzácných zkušeností, jež sdě
laje formou velice poutavou. Jebo spis jest šťasi
Dým popularisováním vědy. Pvučuje o nejnověj
ších objevech archaeologických, historických, umě
leckých, atd. z dálného Orientu. Kniha podává též
cenné praktické pokyny pro každého, kdo by chtěl
do Svaté země cestovati. Velmi zdařile povedla 8e
autorovi cbarakteristika nynějšího palestinského
obyvatelstva, s nímž se badatel dlouho osobně
stýkal. Svazek [ jest celkem samostatným, zac
kroubleným. Kdo četl ve fenilletonní části „Obnovy“
vspomínky Hejčlovy na Egypt, Syrii a Palestinu,
zajisté sábne s největší radostí po jeho Boavislém,
znamenité pracovaném díle, které poskytuje tolik
nových výhledů do zemí omývavých Nilem, Jurdá
nem a mořem Středozemním! Uprava kochy jest
stkvostná. Kéž jest hojné čtena!

Výstava maI. Kongresu českýchEsperantistů
jest nejlepším důkazem rozšíření a praktickéh, a
žití Esperanta. Jak jiš v denních listech bylo u
vedeno, zastonpeny Dudor na výstevě pohlednice
se všech končin světa, s nichž bez odporu bude
slatým hřebem“ obrovská pohlednice — majetek

Klubu Esperantistů v Prase — která odeslána 21.
února 1906, vrátila se po dvouletém putování, na
větívivší Německo, Svédsko, Rusko, Bulbarsko,
Italll, Afrfltu, Špůněřsko, Fráncii, Aogifi, Kanadu,
Mexiko, Peru, Chila, Australii. Jest to papírový
pás, přilepený na plátně, as 3m dlouhý, přeložen
s opatřen adresami 16 zvolených esperantských
spolků. Na počátku pásu připojeno jest velké pa
norama Praby s krátkým popisem a daty dějepit
nými, po níž nazvántento „globe troiter“ — Praha.
Bližším prohlfžením jednotlivých stran seznáváme,
že „Praha“ byla svědkem sajímavých adálostí: cak
v Berlíně zaznamenáno slavnostní posvěcení katbe
drálního cbrámu, Švédsko uvádí Ď měst, kde sa
ložepy nové klaby, ruští Eeperantisté píší o svém
politickém probuzení, v Alžíru vetapuje na výstavu
esperantskou, Spanělové vítejí Prahu ve dny ná
rodních slavností 300letého jubilea prvního vydání
DonaGuichottia.—Přípravnývýberkongresužádá
uctivě všechny přátele „Unie“, aby půjčili své po
hledaice, tiskopisy a esperantské obchodní reklamy
Bá tuto výstavku. Vešíkery dotazy vyřídíkatcelář
B. U. E. Praha L-342 kavárna „Uoion.*

. Předpovídání semětřesení. | Kněz ©Maccioni
v Sieně sestavil aparát, kterým lze předpověděti
zemětřesení. Maccioni vyšel se skušenvsti, že sví
řat smocikrje ee obyčejně udpokój, kdýž má

nastati zemětřesení. Také se stává velmi zhusta,
že lidé spicí náhle procitnou před zemětřesením.
To bo vedlo k domněnce, že se jedná o elektrický
vliv. Zkonstraoval několik aparátů, až 6e mu po
dařilo sesthviti takový, který zemětřesení opravdu
registroval. Jedné nocí ozval se poplašný zvonek

a když Maccioni přiběhl do observatoře, byl apa
tát v činnosti. Po4 minutách ukázal citlivý měřič
temětřesdní, otřes země ve vzdálenosti 22 km od

pravy. Tyto dva pokusý ovšem nestačí, aby moblýti pronesen definitivní úsudek. Ale jest přece
třejmo, že Macciouiho aparát byl skutečně v 80u
vislosti 5e zemětřesením. Oznámil předem, že ze
mětřesení na-tane.

Balkán. Takový název ne.e knížka sepsaná
od dobrého snalce balkánských poměrů A Kaotka.
Vyšla v Bukačově knibovně v Mostě. Spisovatel
velice po"tavě s poučně píše o daních, censafe,
Školství a učitelstva v Makedonii. Jadraá charak
teristika márodů tamtéž žijících vzbadí velikou
pozornost každého čtenáře. Ke konci aator pro
náší toubu po reforn.é těch rozháraných tareckých
poměrů a konstatuje, jak Lěžko se nápravy docílí.
Knížku odporačojeme každéma slavistoví.

Kulturní jískry.

Vrchol pokrokářské filosofie.Ovšem již dávno
jest dokázáno, jak slepý fanatismns protikatolický,
oblečený v tógu pokroku, převrací pravdu na ruby,
kope jako šílený do zásad uznávacých atarým i
novým věkem e falšuje s drzostí překvapující pravý
výzaam slov. Zase nová ukázka! V americkém
St. Louigu elavili pokrokářští naši krajané „Husovu
tryzna“. Slarnostot řečník problásil: „Žádný cír
kevalk, byt i s českych rodičů pocházel, Čechem
zván býti nemůže. Ne krev, ne původ — výchova
činí Čecha.“ Tak! Ergo Has také nepatří do nc
Šeho národa. Ten byl přece církevoíkem — ajak
velikým! ©Cbceme-li důsledně souditi dle té filo
8.fie, musíme říci. že se celý český národ ztratil
za doby Karla [V., kdy byli všichni naši před
kové církevatky katolickými. Národ čessý ne-xi
stoval taky v XV. a XVL. stoleti, kdy náš národ
celýse skládal z církevníků husitských, katolických,
protestantských atd Komenský, Chelčický, Au
gosta, Prokop Veliký — taky nebyli Čechy. Podle
váeho tedy náš národ zázračné povstal teprve
teh'y, kdy Voloá myš.enka začala životodárnon
sllu národa nazývati jedem; anebo teprve tebdy
— když po vymření obětavých kněží-baditelů za
čali liberální advokáti a demsg gové z národníh>
díla knéžského kšeftařit a do kněžských průkop
níků z vděčnosti kopat. Ovšem pro židovské cír
kevníky bude p'atit výjimka i nyní. Kdyby : na
dále dávali na jevo větší vážnost k německým sy
nagogám než k oárodu, přece je připočtou volní
myslitelé k národu spíše než církevníky skutečně
české. Taková definice národa, jakou spáchal mozek

poyicenoe v St. Louis, na světě ještě nikdy neyla.
Co siteď počne socialistickávěda? V „Husa“

čteme tuto at+£: Ve svých Dějínách vývojových
theorif v biologii 19. století píše Dr. Em. Rádlo
krisi darvicismu (nauka o vzestupném vývoji tvoratva
proměnou druhů), která nastala v letech devade
sátých minulébo století hlavně pracemi H Driegche
a A. Fleischmanna. Zástupci nového směru potí
rají úspěčné názory darwinismu nejen v jeho zá
sadách filosefických (mechanický, náhodný vznik a
průběh přírodních jevů), nýbrž také v jednotlivo
stech důvody ryze odbornými. Darvinisté ovšem
ještě nevymřeli. Ukazují to ne tak oslavy, pořá
davé letos důvodem památky Darvinova narození
a záplava lidové literatary, jako spíše jména téch,
kteří buď neústopně vytrvávají na opuštěné téměř
bašté této vědecké tbeorie (Weismann, Lotzy,
Zchuder) anebo »prostředkovacími pokusy bledí
sachrániti, co se dá (Morgau, Scbneider). Ve zmí
něném Rádiovu spisu čteme doslova toto: „Přes
tyto všechny věci nikdo 8e už neklame, že, co
dneu 3 darvinisma zbývá, jsou jen disjecta membrá
(rozmetané údy) bouřlivého učení Darvinova a
Haecklova, a Často jen vycpaný jakýsi darvinis
mus, vhodný sice pro poučování, ale bezmocný ve
skutečném životě. I Ise cbarakterisovati smýšlení
doby slovy Drieschovými: Bylo by urážkou čte
náře, kdybych se smínil snad ještě také o preten
ních (nárocích) vyvrácené t. zv. Darvinovy tbeorie.
Pro sidi prosíravé jest darvinism dávno mrtev ; co
se v těchto letech proň uvedlo, není mnobem víc,
než pohřební řeč, prováděná dle zásady „de mor
tuis nil nisi bene“ (o mrtvých níc jinsk než dobře
mluviti) a s vaitřoým přesvědčením, že obrana jest
marná.“ A příčina smrti? dodává pisatel. Tatáž
nemoc, na kteroa zemřelo dosud vše velké, co
jednou bylo živo: Sobicksal und eigene Schuld
(osud a vlastní vina !)“

Co si teď jen počnou soc. dem., jichž Životní
násor, životní soaly jsou vybadovány přesně na
základě darvinismu * Základ nyní vědou jest pod
kopán; kdy začne odklizení puklých adí ?

Co říká posilování šidovské konfesse Volná
myšlenka? Vzpomeňme ei, jaké raadály vybu
chovaly proti školám katolickým za vůdcovatví
pokrokářů židovských i křesťanských! Pánové si
počínali tak, še každému byly jasny jejich násil
nické choutiy proti katolictvu. Když se zřizovala
katolické liga akademická, byli zvláště židé velice
nervósní ; katoličtí akaiiemikové tu a sesméč=

dovětí akademikové z Moravy a ze Slezska
(počtem asi 200) schůzi, v níž 86 usnesli ua re
esoluci, kterou žádají pro židovské děti židovské
konfeseijní školy; všude, kde jeat jen trochu možno,
má býti zřízena židovská konfessijní Škola. Kluby
židovských akademiků nepřijímají za členy židy
bezkonfessni; prý žid bez nábožeaství jest cosí
nepřirozeného, co v židovském spolku místa nemá.
Skutečně zajímavé panorama| Vždyť přece židov
ští akaderikové stojí v prvých řadách průkopolků
— volné školy, kdykoli 8e jedaá 0 potrestání ka
t.líků a vyhostění ze školy kněží katolických!
Nepamatojete se, jaký poktik zdvíbli proti kat>
lictvu aa ochranu Wahrmundova? Kdyby byl Wabr
mand napsal pudobaý pamíl-t proti náboženství
židovskému, ta by byli titéž semitátí kříklouní
vyponštěli protestní rakéty a na všech atranách
by byli povykovali, jak jest urážen ubobý Israel.
Ovšem že by se byli postarali ze všech sil o kon
Ackaci. „Nene F. Presse“ horlí silně pro volnou
školu, ale aai slovem oepřikazuje židům, aby sru
šili své školy konfessijní. Ba nerozhorí 86 ani
nad trapným košerovaním. Volní myslitelé, kteří
pálí tak silné sal.y do škol katolických, nechá
vají židovské školy na pokoji. Tu jest věru pa
divná a víc než podezřela „důslednost“. — Zi
dovský akademik Rosenzweig na téže přerovské
schůzi prohlásil, že odpor proti židům nikde nc
pozoruje. Jak daleko národ český vyšel židům
vstříc, to patrno dle řečníka z tohu, že v čele
české strany pokrokářské jsou židé, jak) Lederer,
Vohryzek a j.. vůdci české soc. demokracie jsou
zase jako dr Winter a j. Věru iateresantní do
znácí! Co zapírali jak realisté tak soc. demokraté,
to oyní konstatuje zcela pravdivé sám žid. Pak
se divte, že naši katolíci, kteří tvoří jádro Českéha
národa, nemobou jíti s lidmi, kteři se dávají 0
vládati komandem krve cizí, nečeské. Caští slubové
Israele uštědřují katolickým pokrevencům kopauce,
vyhazají je z národa, otiskají provolání, že masí
býti katolíci postavení mimo všecky zákony jako
škodná zvěř, že pro ně všeobecné volební právo
nemá platit, atd. Zkrátka nejhlubší úpadek vlaste
neckého cítění; míst) pěstování národní vzájem
nosti cení se proti Českému katolictva tygti zaby —
pokrokovcům poroučejí lidé, jichž tábor germanis
soval v Čechách přímo bezcitné. Aspsů teď jest
každému jasno.

Dr. Tyrš o „Sokolu“. „Ve věci sokolské zá
leží na tom, aby co možná největší počet účast
níků pro spolky naše byl získán; jinak by vliv
na tělesnou a mravní povahu národa našeho ne
postřežen zůstal. Z toho pak jde, že z věci 80
kolszé všecko vyloučit třeba, čím by okrub pří
tažlivosti zbytečná 80 zúžoval. Ač sob3 tudíš co
nejrozhodněji přejeme a přáti musíme, aby sku
teč.é politické strany a nás povataly i aby strany
tyto zásady, nikoli však ogobní sváry svoje na
kolbiště veřejnosti přímo a s otevřeným bledím
proti sobě stavěly, tož přece bychom se vždy co
pejrozbodněji proti tomu vysloviti masil:, aby jed
noty sokolské co takové k té neb oné straně sw
přidaly a tím stranu druhou od sebe odpuzovaly.
Podobnou zdrženlivost i ve věcech konfesních a
všech jiných otázkách podobných za jedině př.mě
řenou máme [I ačkoli tedy za právo, ba za povin
nost každého jednotlivce pokládáme, aby k radi
kální nebo kooservativní straně přistoupil, aby ku
katolicismu nebo protestantismu bozvýjimečné se
blásil, aneb nesrovnává-li Be ani to ani Cno 8 pl
ným přesvědčením jeho, aby ze všeho svazu cír
kevního poctivě vystoupil; tož přece nemyslíme,
aby spolky naše v tom neb onom směru jakkoli
demoostrovaly, ba naopak bude jim v době, která,
jak myslíme, dosti brzo nastane, vystříhati se
všeho, což by jako přímé osvědčení v tom neb
onom srozumu vypadati mohlo“ Článek, z něhož
tato slova citována jsou, vyšel v „Sokola“ roku
1871 čís. 11 a svědčí o prozíravosti dra. Tyrše.
Chtěl tedy dr. Tyrš v sokolských jednotách viděti
pašalíky pokrokářů? Volní myslitelé házejí národu
do očí písek, tvrd:-li, že dle zásad dr. Tyrše m=
býti nyní Sokol výhradně epolečností volnomyšlen
kářskou.

Sjesd starokatolíků nemělšádného významuP
Zvláštní, jak pokrokáři a soc. demokraté chovají
se snášelivě k náboženským sjezdům církví neka

tolických, ačkoli obrovskému pěn katolíků bynejraději zapověděli i dýchat. Š jakým rámusen,
s jakými fanatickými protesty „uvítali naši nepřá
telé správa o chystaném sjesdě našem! K stare
katolickéma sjezdu vídeňskému však projevili nej
větší šetrnost, ač tu bylo tolik látky k výtkám.
Na př. běsalcím nepřítelem české menšiny vídeň
ské jest poslanec Malík. Tento poslanec jest
českým odrodilcem a odpadlíkem od víry kato
lické. Jakkoli dává sřejmě na jevo nesmířitelnou,
pobanskou zášť vůči našemu uárodu, přece v „r
formní“ starokatolické církvi jest jedním z jejích
poblavárů a zastupaje ji v parlamenté. Malík vo
své uvítací řeči na sjesda pravil: „Náš sjezd jest
důkasem veliké síly církve starokatulické a
jevem snamenitého dacha aaší internacionální círirve.
Áno, intoroacionalismaa jeat jen mozi starokato



jebož surové výpady jsou odsuzovány docela i od
msohých německých nacicnálů. A kolem ejesdu,
v němž hrál vynikající roli náš fanstický národní
odpůrce, chodí protikatolické Zarnalistika tv bač
korácb.

Jak rosumějí „osvícenci“ svorné menšinové
práci. Známo jest, jak rásně, důsledně a sdárně
ujal se poslanec P.Šillioger poštorenských Čechů.
8 cím pracovali čile v menšinovémbojii jiní ka
toličtí poslanci. Tu však oáhle v orgánu semity
Stránského otištěna lež, že Šillinger rozhlašoval
ve Vídni mezi poslanci, že nebyla vůbec podána
žádost za povolení české školy; tak prý lze vy
světliti zavření té Školy. Tím tvrzením prý náš po
alanec poškodil těžce poštorenské Čechy. — Nato
odpověděl poslanec Šíllinger: „Ve Vídni setkal
jsem se 8 poslanci Velicbem, Slámon, Staňkem,
Udržalem, Stránským, Tomáškem, ale všichní mně
sajisté dosvědčí, že nic takového jsem jim neřekl.“

Praví dále, že by rozhodaě nebylopovoleno včeskéškole po celý rok vyučovati, kdyby žádost o po
volení nebyla podána. —Menšinový osvícený „Náš
Jih“ byl zase skonfiskován pro rušení náboženství.
Jistě to byly polenové věty proti přesvědčení čes
kého katolictva. Zato však ten znojemský orgán
zároveň náhodou zapomnělna věc velice důležitou;
nepřinesl totiš ami smínky o sápisu do české škol
snojemské| Raději štval proti katolictvu na třec
stranách. — Dne 8. t. m. konán v čas slažeb Bo
žích na náměstí v Prostějově tábor lidu proti ú
tokům na dolnorakouské Čechy. Když promluvilo
několik řečníků, ujal Be též slova náš poslanec
Šrámek. Odsoudil nekřesťanskéjednání vídeňských
Juegrovců, ale již byl „z vděčnosti“ ukřičen nár.
sociály. Mají ti lidé aspoň primitivní ponětí o vla
stevectví,zbylovnich aspoň trochu soucitus Čes
kými menšinami? Pokřik proti útisku vídeňských
pokrevenců — a zároveň znásilnění pokrevenců
domácích! Vídeňský žid se může do brsti smát
s plných plic. Není ovšem diva, že po takovém
„bumanitářském“ kopanci na národním táboře
v Kojetíně dne 12. t.m. katoličtí řečníci scházeli.
Není povinností katolíka, aby se dal za 8vou ná
rodní součinnost karabáčovati na veřejné schůsi.
Ale masarykovaký „Čas“ dne 14. t. m. farizejsky
poznamenává, že ta nepřítomnost našich lidí „do
kazuje jen, že ani ve věcech čiatě aárodních není
možno oa ně počítati“ Tak! Neplatí taková po
snámka splš o těch, kteří £ „vlasteneckého 14
pala“ pronásledují vlastní krajany bezcitně, jak
jen mohou? Lre věřiti v národní upřímnost těch,
kteří na všenárodní schůzi uřvoučeského řečníka?
— Moravský katolický tisk dokázal, jak na tábo
rech menšinových štvou řečníci jiných stran slepě
proti národní straně katolické. A to má prý být
menšinovápráce|

Dopis P. Arnošta Schmitze, rektora mě
meckého katolického hospice v Jerusa

lemě, časopisu „Espero Katolika“.
Drazi čtenáři a přátelé, stále vpřed! My

katolíci nesmíme býti posledními, kde jedná se o
tak účinný, propagační prostředek, jakým jest
Esperanto. Na všechen způsob musíme si ve hnutí
esperantském udržeti onu vlivnou posici, kterou
jeme měli hned z počátku. Naše revue „Espero
Katolika“ jest jednou s nejstarších a nejváženěj
ších. Maobé jiné revue esperantské jsou dachem
více méně katolické.

Portugalská revue „Esperaoga“, litograf »vaná
seminaristy ostrova Madeiry, otevřela zábavnou
rubriku esperantskou.

-Až dosud na všech kongresech mezinárod
ních vysnamenávali se katolíci počtem svým a
odbornými schůzemi, krásnými bohoslažbami a
kásaními. Literatura esp. katolická vzrůstá denně.

Též v Jerusalemě Esperanto se šíří, ač se
ma staví v cestu neobyčejné překážky.

Zatoužíte-li jednou navětíviti sv. Město a
vejdete do chrámu Božího Hrobu, požádejte Fran
tiškána P. Facchinibo a oa 8 radostí vám věc
ukáže a vysvětlí po esperantsku.

Přejete-li si zprávy o vědeckém hnutí v Je
rusalemě, zvláště o archeologii, požádejte u N. D.
de France P. Augastina Gabriela a ten otevře
vám své velké a výsoamné mušeum.

Zavítáte-li do hotelu nebo poutnického útulku
v Hospici sv. Pavle u brány Damašské, smluvite
se výborně esperantsky, neboť rektor i ostatní
členové rozumějí a mluví eeperantsky; tamže
odbývá se každou středu schůze klubu eaperant
ského.

Hodláte-li v Jerasalemě nakoupiti, pan Rol.
Eilender, obchodník v Jaffské ulici, ochotně vás
esperantsky o všem informuje.

Navštívíte-li veřejné Školy, naleznete pravi
deloý esperantský kure v koleji Ereliny Rotachil
dovy, kroužek esperantský v Syrském sirotčinci;
rovněž v Betlemě může vás p. Uadia Baoaan,
učitel arménské školy, poněiti esperantsky o ta
mějších pamětihodnostech.

Tek i ve sv. Městě se Esperanto stává čím
dále tím známějším. Zajisté by se šířilo ještě více,
kdyby esperantisti navštěvovali větším počtem av.
Zemi a mlavili esperantsky všude v hotelích,
obchodech, e košími, cicerony atd. — Neustále
vpřed! A za několik roků nikdo nebude považo
ván za člověka cole vzdělaného, kdo nebade roz
uměti a mluviti naším milým pomocným Espe

raztem. . Arnošt Bchmits.

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT

HRADEC3KRÁLOVÉ,
STAVÍ —::

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,
MODERNĚ.

CDIÍLI
OD 1 SRPNA V ČELAKOVSKÉHO TŘ.

BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

Hospodářská hlídka.
Fand pro malé mellorace zřízenvČe

chách od tohoto jera. Mini-terstvem orby dáno do
tohoto fondu na tři leta 1909—1911 celkem 30 tisíc
korun Meliorace drobné jsou ty, které nepřesahbují
nákladu 800 korun, a jejichž prováděči jsou pouze
malorolníci (pod 5 hektarů). Příspěvek dává se
60 procent a to jen pro jedna melioraci jednomu
majiteli.

Nový upůsob pěstování obilnim pře
sazovámím a oboráváním, zavedenýod ne
pamětnýchdobvČíně a dle způsobučínskéhoteď
již i v Busku rozšířený, byl i u nás letos vyskou
šen. Zkoušky jak na Moravě tak i v Čechách ko
nané dopadly dobře. Ječmeny oborané vytvořily
daloko silnější kořeny než ječmen neoboraný. Ná
sledkem toho byly větěl, silnější a vytvořily dlouhé
klásky až se 34 sray. Ječmen přesazený dle no
vého způsobu měl až 30odnoží. Bylo by žádoaeno,
by způsob ten byl u nás vyzkoušen co nejbojněji
Ba různých polobách a výsledky sděleny Širší ve
řejnosti. Demčinský doporučuje hlavně oziminy
pěstovati novým způsobem, nač upozorňujeme
právě nyní před setím ozimin. Důkladný návod
najdete v knížce: „Zvýření výnosu obilnin“, vy
danép. Jindř. Mackovíkem, hospodářským inspsk
torem zemědělské rady moravské, již koupiti lze
v redakci časopisu „Chov hospodářských zvířat“
v Brně, Rainerova ul. č. 50. Cena 60 hal. Obnos
možno saslati v pošt. známkách.

Krajské zemědělské komory zřízeny
budou v Bavorsku; tyto komory badou míti nej
rozsáblejší kompetenci ve všech oborech zeměděl
ství. Volební právo má každý 25letý semědělec.
Tak hospodářsky utěšeně pokračuje „klerikální“
Bavorsko.

Dehrou kůží ma obav si opatříhospo
dář, kdýž králičí kožku neprodá židákovi za 20
haléřů, nýbrž po domácku ji vydělá. Useň králičí
je pevnější než teietina. Za vydělání se platí 70

éřů, kdežto kůže má cenu asi 3 K.

Živý plet habrový jest nejlacinější,nej
vytrvalejší, není útulkem všelikého hmyzu, chrání
dobře pozemky před nepovolanými návštěvníky,
ptactvo v něm rádo hnízdí a daří ae všade. Proto
pěstujme okolo pozemků, zejména okolo pastvin,
lučin, sadů a dvorců živé ploty habrové či habří.

Preti tipci u slepicdoporučujese tento
jednoduthý, bezpečný prostředek: Vezmeme číšku
plnou octa a rozpustíme v něm kousek kostkového
cukru. Směsi té nakapeme choré slepici trochu na
jasyk tipcem stižený a chovámeji v teple ve vystla

ném koši. Způsobem tim py často zachráněnytipcem stišené kary, jež byly již zdechnutí blízky.
Pouštění šilem. (Ze štěpařskýchzkušo

ností.) Z mladých třešní a sliv vybíhá někdy šťáva,
mísa a stubnouc tvoří klib; listí 06 někdy všeli
jak kroutí zůstávajíc hrubé a lepkavé; na listech
ukáže se množství zelených nebo černých měic;
větve rostou bujné a jsou tak těžké, že kmen jich
udržeti nemůže a proto se nakloní; stromek vy
hání bujné výhonky zvané vlky s kořenů a niž
ších částí kmeno. Ve všech těchto případech trpí
stromek přesyceností mísy a případně též stvrd
nutím kůry, kože na kmenu. Tu jest potřebí ne
jen zevnější následek odetranit, ale i příčinu. Nej
příhodněji seto stane, kdyš ostrým nožem po zdéli
rospáráme kůru kmenu buď celého anebo jen těch
jistých míst. Tomu se praví — ponštět žílou. Tím
docílí se, že proudění mísy se zastaví a kmen
zhrubne. Hrušně, jabloně a slívy můžeme řezat

kdykoliv, třešně nesmějí se z jara řezat, když už
mísa obíbá. Potom pláňat právě štěpovaných ne
řežme, sice by štěpný roub uschnul. Pak veřeže
Be kůra až do dřeva, nýbrž jenom vrchní vrstva
kůry. Také není dobře táhnout jediný fez celou
délkou kmene, nýbrž po kousku ma rozličných
stranách. Pří klihotoku třešní řežme jenom po
stranách výtoku klibu, který jsme až do dřeva
dříve úplně odstranili a choré místo buď sachoa
hlínou zasypali — anebo hlínou s octem rozmícha
nou zamazali.

Výtečný prostředek proti spálení
mám a opařeninám sestává s 5O dílů vápenné

vody, 50 dílů lněného oo a dílů kyselinykarbolové Silným potřásáním povstane tekutá maať,
která by neměla v šádné domácnosti cbyběti a jež
při spáleninách dobré služby prokáže. Bulesti ča
stějším namazáním zmizí a rány v brzku se za
hojí. — Jioý, rovněž jednodachý a účinný pro
středek jest tento: Spálené místo natře Be lněným
olejem a pošsypejemně rostlačenou aolí. Příznivý
účinek objeví se již v několika minutách, bolest
mizí a pucbýře se netvoří.

Jkresní závod mazpracování ovoce
zřídil «kresní výbor v Plzni sa podpory českého
odboru rady zemědělské. Podnik vystavěn jest na
pozemcích okresní zabrady a má lisovnu na ovocné
šťávy a vína a sušárnu na sušení Úvestek, zříze
nou po způsobu bosenské produkce. Majitelé sadů
mobou ta své ovoce ligovati i aušiti. K lisování
přijímá se nejméně 100 kg ovoce a lisu možno
upotřebiti denně do 6 hodin večer, vyjma neděli
s svátek. K aušení třeba dodati nejméně 400 kg.
čerstvých švestek pro jeden násyp. Můiže ne též
několik majitelů menšího moožství ovoce apojití
v celek. Za usušení 10) kg švestek sapraví 86 re
žijuí poplatek 8 K, který v sobě zahrnuje po
platek za všecky výloby jako: práce, otop a j.
Bližší zprávy a vysvětlení sdělí na žídost inte
ressentům p. V. Sousedík, okresní zabradník v
Plzni, na něhož nutno zasflati i přihlášky. Každý,
kdo se přihlásí B ovocem k zpracování, dostane
oznámení, v kterou hodinu a den má ovoce do
závodu dodati.

Upotřobení ovsa ve zdravotaletví.
Odvar ovsa poskytuje velmi výživný a snadno
záživný nápoj, který zvláště dobře svědčí osobám
z těžké nemoci se zotavujícím. K tomu účelu vy
pere se litr zrní ovesného několikráte včisté vod 6
a vaří se pak ve 2 litrech vody tak dloubo, až
Be voda napolo vyvaří; do slitého odvaru přidají
se 2 lžíce medu nebo citronové šťávy nebo mali
nového syrapu a nechá 8e ještě nékolik minut
vařit. Také r ovesných krapek lze připraviti vý
živné, enadno stravitelné a cbutné polévky a sli
sovité nápoje. Odvara toho upotřebuje se také
jako kloktadla při nemocech ústních a krčních.
Zpařené krupky ovesné slouží k obměkčujícím
obkladům oa vředy a p. Sláma ovesná, půl hodiny
ve vodě vařená, dává odvar, jenž 8e pije při ka
méncích močových a jehož se takó upotřeboje ke
koupelím dětí krtičnatých.

v Hradoi EKrálové.
Koibkupectví. Zal. r. 1808. Antikvariát.

Vydání Stálá zásoba
pouze knib nových

předepsaná i antikvárních.

Seznamy
zasílají se

zdarma.

Objednávky vyřisujíse týž den, kdy dojdou;
při zaplacení předem posýlá se franko.

Školský obzor.
Ředitelství e. k. zkušební komisse pro

školy obecné a měšťanskév Hradci Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitel
ské pro období listopadové 1909 nejdéle do 10.
Hjna 1909. K žádostem později došlým se ne
přihlédne.

Zimní hospodářská škola v Opočně,spo
jená epětiměsíčním letním kursem hospodyňským,
vydala právě svou výroční zprávu. Z této jest vi
děti, že návštěva školy byla letos opět četná. Škola
má ovocnou školku, pokusné pole a mlékárnu;
kromě toho honosí se četnými učebnými pomů
okami k násornému vyočování. Se školou spojen
jest vzorně a účelně zařízený internát, kde ubyto
vaní chovaoci jsou pod stálým dozorem učitelstva



-"sačež zaplatí sa celó saopatření v iaternáte mě
stěně 39 E. Školné ani zápisné ee neplatí. —
Přiblášky do simoí hospodářské školy pro nový
školní rok, který počíná 3. listopadu t. r., přijímá
ředitelství školy.

Kurs provýchovu pomocnýeh sil tech
mických pří stavbě podniků dopravních, zří
sený při státní průmyslové Škole v Praze, skýtá
absolventům vyšších a mistrovských škol průmy
alových příležitost, aby rozšířili své odborné vadě
lání i v oboru stavebního inženýrství, a to jak ve
vyměřování půdy a slaveb siloičoých a teleznič
ných, tak i ve stavitelství vodním a mostním. Ná
větěvou jmenovaného korsu nabudou absolventi
průmyslových škol diršího rozhledu při stavbě a
udržování všech prostředků dopravních, jakož i ve
stokování měst, úpravě přípojek domovních a p.
Důležitost karen uznána byla četnými kancelářemi
technickými a úřady samosprávnými, jež při jme
nování svých technických úředníků dávají přednost
frekventantům zmíočného karsu před absolventy
stavitelského oddělení vyšších a mistrovakých Škol
průmyslových. Program pro tento kurs zdarma
sasílá řediteletví státní průmyslové školy v Praze
a přiblášky do něho přijímají se do 1Ď. řijna t.r.

Přípravka pro uchazeče o místa v ůstavech peněžních. „Odborné korsy pro praksi
v peněžních ústavech“, jež dosad přijaty byly 116
českými peněžními ústavy všech kategorií v Čo
chách, na Moravě, ve Slezsku a v Dol.Rakoasích
jako podmínka přijetí beze zkoušky přijímací, sa
hájeny budou koncem října t. r. Zápisposlachačů
řádných i mimořádných konati se bude od 15.
Hjna v místnostech Sdružení čeekoslovanskébo ú
řednictva ústavů peněžních v Praze II Ječoá ul.
čs. 13., kamž řízeny boďtež i všecky příslušné
dotazy.

Znásilnění učitelské svobody ve Fran
eii. Na učitelské schůzi v okresu Maine et Loire
ve Francii podán byl návrh, aby učitelům bylo
zakázáno choditi do kostela s těmi žáky, kteří do
kostela choditi chtějí. Věra zvláštní boj za — 8vo
bodu svědomí! U nás takové „svobodě svědomí“
rozamějí pokrokáři také po francouzsku. Až by
dostali neobmezenou konceasi na úplně volné roz
dělování svobody, dali by katolíkům na race a
poby chřestící poute.

Nové ukázky soc. demokratické
vzdělavací a podpůrné práce.

Rajské poměry kulturní v Limanowě.
Přímo se vlasy ježí při čtení delší zprávy o
rudém táboře v haličské Limanowě, kteron
nám zaslal jeden tamější dělník. Vyjímáme
aspoň některé pozoruhodnosti.

„V srpnu zae mlovil vyjevený 80c. dem.
řečník, že kněží musí zbynouti; biskupové prý
kradou a penize dávají nevěstkám. Kdyby
mohl, hned by všecky zabil. Kdyby jen byl
hromem a mobl stlouci celou tu černou banda!
Všichni kněží a biskupové mají prý být po
biti. Až dojde znova k volbám, však nám prý
ukáže 80c. demokracie svou sílal Pak mlovili
jiní, že ta černá banda jest již ze všech států
vyháněna, zato se však soustřeďuje v „žebrác
kém a sklerikalisovaném“ Rakousko. Tu je pu
třeba chopit se kos a vidlí a připravit konec
té havěti. — Přistoupil jsem k řečníkovi 8 dc
tasem, zda se nepřenáhlil; řekl jsem mo, že
toho bude jednou litovati. Oo však odporoval.
— Tu jsem se ozval, že při takových euro
vých výpadech není boden býti mezi slušnou
společností, že patří do kriminálu. Tázal jsem
se, odkod se takovým neurvalým řečem naučil.
Udpověděl, že z novin, které čte každý den.
— Tu jsem podotkl, že jest hoden politování,
dává-li se tak hrozně vodit za nos, aniž by se
sám přesvědčil. — Boc. demokraté přes všecky
dřívější řeči tvrdili, že prý nejsou proti ná
boženstcí, ale proti kněžím, kteří 8e míchají
do politiky. Táži se, zda kněz není státním
občanem a zda Pán Ježíš poručil apoštolům
a kněžím, aby činili to, co jim rozkazojí židé
a 80c. demokraté. — Odpovědí na to byly
úšklebky a nové dokazování, že musíme býti
sničeni. Prý se teď už každé dítě řádně vycho
vané vysměje páterovu povídání. Jiný do toho
houkl: „Oženíme vám kněžstvo a pak bude po
vás veta.“ Další řeči soadruhů, jež dělník ve
svém dopise konstatuje, jsou tak surovými vý
tlasky, že se nedivíme jeho dodatku: „Jsem
již hodně otažilý, nic mi mení nového mezi
takými společníky a proto jsem řekl: Jací lidé,
taková i řeč“ — „Druhý den po návratu
z práce jsem se tázal, kde bude míti slovo
dnes. Odpověděno mi, že ce mnou necbtějí již
mloviti, že ee mne bojí, aby pro mne nevzešly
nějaké zápletky; ostatně prý bych byl dobrý
mesi starými babičkami. Teda jsem řekl, že
se ochotně loučím s jakýmkoli přátelstvím
jéjich, jsou-li takovými pošidovětělými faoa
tiky.“ Věrahodně poučná správa, jak dovede
rudá vzdělanost řáditi tam, kde vyčíhá pro
sebe bestrestnost!

Odštěpení soc. demokraté kladeaští
šteu soudruhům levity dále. Novězaložená

strana radikájně soc. demokratická, do níž 00
utekli radí peepokojenci kladenští, volá ve
svém orginu „Volnosti“: „Vzpomeňme 9) jen,
Vy přátelé a sonirozi, kteří Jste byli připra
veni ve výlokách a stávkách do bídya hladu,
jakého že Jste se d-čkali vděka od těch, kteří
Vás do stávek boali? Odkopli Vás, vysmáli se
Vám! Ať borník, zedník, botník — musil jít
prosit, ponížit se a Škemrat o práci, co ti,
kteří je do stávek hnali, seděli a aedí v tač
ných místech. A který dělník práci nedostal
a ze zonfalství a strachu o existenci své ro
diny uchytil se obchoda či živnosti, ten byl
boykotován a znova zničen na existenci. Zni
čit, za každou cenu zničit každého, kdo 8e ne
chce podrobiti diktátu cti a peněz žádostivých
jednotlivců—toť heslemtěch, kteří své tačné
prebendy skrývají pod plášť vznešených nauk
socialismu. V té straně, která si vytkla za úkol
osvobození proletariátu, vzrůstá nebezpečí kle
rikalismu — kněžonurství. Místo bubatých arci
biskopů jsou tu bohatí poslanci, oafookaní 8e
kretáři, úředníci v pokladnách a časopisech.
T: všichni mamocí, mamoní oa účet trpícího
lidu. Místo proti kapitalisma vyvolávají boj
pr-ti svým vlastním lidem. Zaklád.jí konsumy
na proti kapitalistům, neboť konsumy kapitál
jenom podporují, než zakládají konsawy proti
proletářům, živnostuíkům a bývalým dělníkům.
Lid se má čím dále tím hůře, zatím co ti,
které si zvolil za své zástapce do parlamentu,
žijí v rozmařilosti a blahobytu, soažíce se
svými choutkami předčiti boržoasii. Ubožáci
jsou hnávi do odboje, aby slávychtiví vůdcové
mohli pronášeti plamenné řeči. A když lid,
jimi poštván, vrhá se oa ty, na očž byl posl
lán, když jest zavírán a žalářován, vysmívají
se ubožákům a stydí se ve svých časopisech
za jico jména. Váhali jsme dlouho, přátelé
drazí, neboť nade vše ceníme prospěch lidu
dělného a socialismu. Všichni z nás enažili
jeme se o reformu ve straně. Organisace so
usnášely a vyzývaly výkonný výbor ko svolání
konference. Chtěli jsme poctivě jako soudrozi
soudrahům pověděti své stesky. A čím nám
bylo odpověděno? Tím, že nejlepší pracovníci
byli vylučování, po straně šířeny uadavky, hra
bosti, soadrazi, kteří cbtěli reformu, byli 0
sobně napadání a Špiněni. Nejhorších lží bylo
užito, potajmo se konaly konference, ale tváří
v tvář nechtěli vystoupit.“

Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, ze srsti velbloudí.

Pokrývky
na stoly a lůžka.

Župany v každé voli osti

Doštníky. — Železný nábytek.

v Zbytky koberců on
Ante | Zrmnt jnjozmětíkasnížené ceny.

35800a O
JO Závod

©ÓO pozlacovačský a vý
©O. roba rámců. Nejvkusnější

3 zarámováníobrazů afotografií.

o

Obrazy,
zrcadla,

rámce a nejrůznější umělecké výrobky ve velkém
výběru a levných cenách doporučuje závod

umělecký a papírnický

J. Kieslicha
vwHradci Králové.

Největší výběr dopisnio a veškerého
zboží papírnického.

V EEE E053. 14Send pulahajojujuninjějen Sabknětddkokutou

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma) a

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Yýprashtisleh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů, |

praperů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásko :

se na požádání franko zašlou. iCTUTEENNBENE

i

——==

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čis. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohalému fw
guralnímu provedení a

sice i se šelemnými
rámy, sílčms, vsasením

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada besplistně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORY*Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “jišj

KKK
Litanii

knejsv. Ordci Páně
notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů3 K) ve snížené ceně 100

kusů za 2 K.

Žásvětná MOdlithA Pens100 kaPáně 100 kusů
za 80 h (místo za K 1-20)

Biskupská knihliskárna
w Hradci: Králové.
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Nejlevnější u nejriresnějů

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmíky.

k
k
od5

Karel Hilse,
kameno-sochařský závod

u královébradeckých hřbitovů
na Pouchově.

Odporoučí se k uměleckému provedení sech
dle modelů, skizs meb fotografii.

Pomníky a hrobky, polní
kříže, sochy do obcí,

Pracuje ze světoznámého pískovce ho
řického, syenitu, žaly, labradoru a všech

druhů mramorů.

Opravy rychle a levně.
Sebe menší zakésce sc věnuje největší

pečlivost v provedení.



Doporučujeme

R

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná msnámí zvláště z kruhů vele

© důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cení

XGSDG6DXGODX BDX C8BX

(moku
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

i
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Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 82
dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů

sa 1 K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

KOKKOKAOXAKRXKXM

Jen umělecky pracované

SOCHYL:
i 1 ohrámoré

== Jevněoa —
absolvent c. K. odborné školy sochař.a řezbář.

J POHONŮ,BELV HOŘEKUTNÉ |

C. k. místodržitelstvím konosssovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
vHradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rýchkoupí a ů v oborten

(spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

mlýnů, domů,Sarobnkců míst, dolů, to

(Veškeré předběžné práce jak techaické,
-tak právní vyřírají se co nejrychleji. —

Největší agoada aitrosemaká, tak

tb
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K 3

SLÍBEZ2NOUVLI 2T ooCILIPzakarojC SkKRM . VE

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolaje si dopo
ručisi veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, balicby,

cibáře, nádobkv „paténky, pacifikály,svícny, lampy, kacitelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům

La CÍrkevnm vyhovojící. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kárku frank> bez závsznosti koupě.

oh a stříbrných klenotů, jako: řetězů,

Tak, prtků náramkůatd.1 Notářskérky, jídelní náčiní zestříbra

Sklad veškerých
madonek, křížkůtabat

prsteny, i čínskéhovždy na skladě.
Stará slalo, stříbroja drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciaeleur

Praha I. nl. Karoliny Světlé, čis. 19. n.

Rřeséní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů"nabízí

Biskopská knihtiskárna.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen « Rakousku veškerých

koslel, parameniů
rádla, praporů. příkrovů, koborců a

kovového náčiní +ve výrobnách „nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního "dodavatele

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

Tistce usoávacích referenci a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovésboší
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

——

psané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradoi Králové,
s (proti Graodhotelu) ::

příjímá vklady na knížky
— za 490 až B“b=

rok A to Ge výpovědi.

SM* Aolní lístkynamění zdaren."UUhlízisk“

(>. ún sénaúvěrníspolečnost

ce ndžtovněji .

2000090000000000000000000

Modní a galanterní
sávod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Turistické košile a půlvesty. —

Prádlo — Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro švadleny a krejčí

Kněžskékelárkya náprsenky.
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Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,

1 jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty— v nejmodernějším provedení —

nabízíkezí ke koupi
Jan Kalis zlatníka hodinář

v Rychnově n. Eín.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K B50-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV. okuharský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

O
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelon, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v kašdém slohu a provedení čistě amělochém.
Plány 1 ros shotovuji úplaě bezplatně a
kústnímuj Ídostavímsenapožádánítaktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných známí po race 6 bromsová
státní medailie «výstavy vv Pardabicích.
(> Závodzaloženr. 1809. WE





Moohého člověka lze pochlebenstvím do
stati až do pekla, ale Machar gebechrálou pří

Jemně 8e polechtávaje dostal se až do nebeNeradovi, jehoš amýšlení obrací na ruby.
Neruda přece, jak známo, nafoukaná chlapiska
nemohl ani cítit, asyna Heliova by sarkasmem
tek přismašil, že by nevypadal jako moloděc,
nýbrž jako evíjející se piskoř. (Pokračování).

o . .

Jedna ošo. „Čas“ a „Osvěta lidu“
důkladně referovaly o protikatolickém tábora
v Hradci Králové. Všichoi řečníci mluvili, ro
zumí se, mistrně, a mlovili pouhou pravda.
Oba dva zmíněné časopisy však pravdě té se
vyhýbají, neseznámivše své čtenáře s celon
řečí socialistického řečníka dra. Šmerala, jenž
zabýval se aspoň čtvrt hodiny klerikalismem
židovským. Tato část řeči Šmeralovy žádala o
misto v listech pokrokářských, ale bylo jí 0
depřeno. Kdo prohlédá tuto zapomenutou věc
ekrz na skrz, masl usouditi, že dr. Šmeral byl
vlastně ze všech řečníků nejchytřejší. Viděl na
táboře sponsty židův a bystře usoudil, že, pro
testuje-lí se proti katolickému sjezdu, zmínce
o židovském klerikalismu nelze se tentokrát
vyboouti. Tím zabil několik much najednou.
Soudrobům zalepil oči, hodil sousto veřejnému
zvědavému mínění a ozdobil se zdáním ne
strannosti. Tážeme se „Casa“ a „O3v. lido“,
proč rozklad Šmeralův o židovském Ulerikali
smu umlčely? Jen s pravdou ven!

To židovství jest velmi zlou otázkou,
kterou možno pokrokářské straně co chvíli na
háněti strachu. Pokrokářští novináři i když
užívají největší obratnosti, této pravdy nemobon
6e nikterak zhostiti, ač by ji tak rádi ze avěta
eprovodili. Vyhýbají ve jí tedy vždy. Když

ejn na politická schůzi před porotou chro
dimskou donucen byl brániti se, že jeho list
nehájí židů, bylo prý při tom to pamětihodno,
že posluchači nevybachli v blačný amích. Marná
drhoutí mouřenína| Židovství strany pokro
kářské jest pevným článkom víry, naprostým
přesvědčením, pravdou jasnou jako alance.
Jakkoli pokrokáři dle svého domnění na každé
nové pravdě národní mají lví účast, přece zá
sluhy své o tato židovskou pravda nemilosrdně
dusí. Octad se také vysvětluje, že strana po
krokářská na venkově nemůže se o živý svět
uchytit « že v městech jsou stoupenci jejími
intelligenti, kteří bodují nový názor nábožen
ský a národní a kteří, prozíravostí venkovanů
dávajíce se předstihnouti, poskytají veřejnosti
vaší názorný příklad abnormality a nelogič
nosti.

Obrana.
Proti návrhu Axmammovu. Německé

nacionální listy sle bouří proti katolickému
„Vaterlanda“, který uznal oprávněnost českých
škol v Dol. Rakousích. Na nervosní ty záchvaty
odpověděl „Vaterland“: „Nedáme si ani dále
vzíti právo kritisovati nerozumné, ideá|ní statuy
počkozající kroky našich německých zástupců
a označovati sákon Kolisko-Axmanův za to,
čím je: za skodný pro účel, jemaš má eloužiti
a 2a účinnou zbraň vrakou českých agitátorů.
Věcného důkazu, že by tato naše věcně odů
vodněná námitka byla nesprávnou, nečetli jsme
dosud nikde Bylo by při tom zajímavo, kdyby
uastanci této svěrací ochrany jednojasyčnosti
mohli avósti příklad podobného drabu zákona
z vějakó země, v uíž se vládne v pravdě 8v0
bodomyslně. Nám jsou podobné příklady známy
jen ze států, které nejsou právě chvaluě známy
svou svobodomyslnou oprávou a splše bývají
uváděny jako příklady, které se nemají ná
sledovati.“

Slasti katolického ee. Právě,
když byly odpraveny dokonale dvě hrozitáoské
pokrokářeké Íži o posl. Kadlčákovi, přihlásili
6e naši protivníci proti němu se lží novou —
aby snad dali kajícně aatisfakci. Brněnský
„Hlas“ o tom píše:

Posl. J. Kadičák napaden byl v „Lid. Nc
vinách“, „Rovnosti“, „Bel,Lietech" a „Víd. Den
níko“, te prý konaje složbu ve Vídní ujel a
Čechy vídeňské opustil. Naproti tomu koneta
tujeme udsledajíci. Poel. Kadlčák byl už druhý
poslunen Kutol. strany národol, který celý
tydeu pro Čechy vídeňské a dolnorakouské 0
bětoval. Ve „Víd. i enníka“* bylo před týdoew
ohlášeno, že převezme služba některý poslanec
moravské strany lidové, še se však noví, který.
Nepřijel ovšem šádný, ale to zmíočné pověst
ně listy zamičají, stejně jakouto, še z mlado
českých poslanců a pokrokových nikdo ve
Vídai slažby nekonal. Posl. Kadičák odjel
2 Vídně teprve v pátek a nikoli vo utředu, po
něvadě odejet musil do svého volebního okrasu
du Slošovie, kde brozným požárem obec byla
postižena. Tak se mají věci dle pravdy. To slo
až je zvyk citovaných listů, našim poslancům
nedat ze každou ceuu, i když své poriaností
Plní a samičovat pobodloost a leuost poslanců

svých. Poslanec J. Kadičák ve ové věcí nám
píše: „Vlastemecký poslanec Kadlčák neutekl
x Vídně, nýbrž od neděle dne 12.do pétko dne
17. konal dobrovolně od nikoho nevyzván
„Služba“ ve Vídní. Ve čtvrtek s posl. Tomáš
kem jednal v ministerstva krajanekém, oznámil,
Ze musí odjeti a domluvil se a poslencemjme
novaným, še v pátek bude v Poštornéinter
venovat posl Modráček. Jak posl. Kadlčák se
bál zakročení proti německým křest. sociálům,
nejlépe dokazuje delší roamlova, již měl jsem
a členem zem. výboru poal. Starmem. Vykonal
jsem ve Vídni, co bylo po mně žádáno: súčast
nil jsem se zápisu do škol českých, jednal
v záležitosti českých škol na příslošných mís
tech, zakročil jasemu presidenta trestního soudo
semského a státního návladního ve prospěch
uvězněných Čechů, eúčastnil jsem 8e jednání
o škole poštorenské, posledně ve čtvrtek doe
16. t. m. v krajanském ministerstvu a teprve,
když nikdo po mně dalších slušeb nežádal, a
dle novin p. dr. Stránský službu ve Vídni pře
vsal, odejel jsem do vyhořelých Slušovic, kdež
mne bylo nezbytně třeba. Ze Slušovie v téže
záležitosti jsem zajel do Holešova na c. k.
hejtmanství, v sobota jel jsem do Želechovic,
v neděli na tábor lidu na Provodov a v pon
dělí do Brna na sněm. Slažbu konal jsem
s Jásky k lidu českému, ač jeem dosud vážně
churav. Jak vyhýbám se palčivé otázce českého
školství ve Vídni, dokazuje můj článek plným
jménem podepsaný v pátek 17. t. m. v „Centrom“
uveřejněný. Mně službu nikdo neurčil, proto
jsem také neměl co odevzdávat.“ Posl. Kadičák.

Patrno, jak patentované listy vlastenecké
podporují národní práci katolického poslance!
Tu jest zřejmý úmysl: pracovat všemi rafi
novanými prostředky, aby se katolíkům národ
nostní akce znecbutila, aťuž přitom vlast pláče
sebe víc. Fanatikové s lačnou nedočkavostí ble
dají záminka proti nám. Jediný náš vážný po
klesek proti vlasteneckým povinnostem by je
potěšil daleko víc než všestranný postup Čes
kých práv. Hooeno při pobleda na takové
„přátele“ českých menšin!

Uš zase klorikálové opáchalí zra
dm. „Čech“ uveřejnil akademickou úvaha, na
jakém asi základě by se měla otázka jazyková
v Dol. Rakousích laštit; praví se tam, že hi
storickým právem jest stanovisko Němeů vy
gvětlitelno, še Čechové také se vesvé zemi od
kazají oa historické právo. Píše však dále:
„Jiná jesi ovšemoláska, je-li stamoviskotoo spra
vedlivé či nikoliv? Zde arci stojí přirozené právo
proti bistorickému“. A tu podvodný „Venkov“
dne 10. t. m. vylít! jako jankovitý. Omlel znova
stokrát vyvrácenou lež, že „Čech“ bojuje (!!)
pro státní němčinu, prohlásil, že týž list je
ve elažbách zuřivých našich nepřátel, lhal, že
„Čech“ vychvaloval (II) státní němčinu. Prý
klerikaliemus jest hnisavým vředem,jebož natno
se zbaviti; „baoebná strana“ katolická musí
se potírati. Tak píše list. který ví, jaké rásné
stanovisko vůči násilniciví Němců kompefeninínaší
vddcové saujali. K vůli „Čechu“ — hned proti
straně celé bubnoje agrární fixlář. Anl nenvedl,
že hned den předtím nazvul „Čech“ návrh
Axmannův Štvavou frází a če v témě čísle
rázně vystupuje proti německým utiskovate
lům. Dle našeho přesvědčení povolení českých
škol rozhodaě by ee nepříčilo ami histori

Vždyt se povolují v né
meckých územích školy polské, maďarské, ta

nadto český lid není ve Vídni cizincem, při
spěl obrovskou hřivnou k zvelebení města;
i tam má platiti paragraf mluvící o rovnopráv
nosti národů. Češi náležejí k říši Rakouské
srovna jako Němci. A těší-li se Němci v Ce
chách tak výhodné dvojjasyčnosti, žádná aka
demická disputace nedokáže, že by bylo ne
mletno a nespravedlivo, kdyby pro půlmilliono
vou českou monšina i v Dol. Rakonsích dvoj
jesyčnost byla uzákooěna. K toma bude ovšem
ješté hodně daleko, i když Němci ae zcela
emíři se školami českými.

Leč „Venkov“, který tolik řádí proti docela
vesvěstným „zrádoům“, ve savé horlivostí jako
by zapomněl, že oapsal před „Čechem“ egrární
pintatínek Alf. Šťastný toto: „Otrok zas'uboje
osad otroka, a kdyby Vídeň všeobny Čechy
odtud vybnala, žádné neštěstí pro národ. Na
opak; Štěstí, neboťtamější Češi jsou pro národ
bostobo ztraceni (??). Je to honění 8e po ma
monu, co je tam láká; země české by je dobře
uživila.“ Tak! Ať se zeptá padařovský úlosof,
Jaký mamon mohou ve Vídni sehoati chodé
šišky, učedníci, čeští ojhlářil Jest to hotový
výsměch vržený ve tvář českým ubědovaným
vrstvám, pro něž by Šťastný ©Čechách těžko
existenci sbáněl, Ať to skasí! Právě ti „ma
monáři“ budou ma velice vděčni, obobatí-li je
svým důvtipeem1 Co říkáš, orgáne Práškův,
tomu peomalenéma kopanoi padařovaké boty?
Proš jsi neuvedl, jak přísně „Cech“ prohlášení

stoébo udsondil? „Vonkove“, my se uš o to
postaráme, aby lid prohlédl, jak bojuješ ča

ohrářetvím, jak úvahu mesodpovědnéhojedno“tlivce, která ostateě nio proti vídeňským Čo
. v.

cimp ruší ekibnednebedra> Šteří sahájidí prolí dřisku němeskímu mej
slalešnější boj.

Obrana čí útok © „Osvětalidu“ nadává
v posledních číslech skoro jako Machar, jen
sby nesapřela avon přirozenost, která jí vy
nesla u samých protřkatolických krahů tito)
„stoka špíny“ a „revolverový plátek.“ Eoprní
hrůzou nad resolucí katolického sjezdu, kterou
také my přinášíme. Prý ta resoluce masí spů
eobiti přímo účas a všech lidí, kteří „klerikální
sobátralosti nepropadli ducela.“ Prý ta „per
die“ jest generální denunejací, činem proti
oárodním. Ď nikoli, p. Hejne! Resolace ta jeat
velice pokrokovou. Napsal jste přece sám, že
povinností tisku jest pončovat, vychovávat. A
jak masarykovský tisk vychovává, patrno na
těchto surových nadávkách: „Otrapa, černá
banda, ovinstvo, umazaní synkové, nebeské
kosy atd.“ Jaou-li vzdělaností přezdívky, jež
chtějí zesměčniti sumého Krista, avažte sám!
A pak ty hrubé výpady Macbarovy, provázené
nepřahováním „lidamilné“ dlaněl Tohle slouží
kvýchově? Už jest víc než patrno, fe avého
synka Helios příliš málo cepoval; na Olympu
by s ním nevydržel ani Zeus a v podavětí by
bo nenapravil ani kovář Hefaistou. Vydávají-li
se u nás „satyrioké“ obrázky, které s fanatické
sloby proti církvi vychovávají diváky k pu
stému cheohtotu, jestliže se lše po fabricku o
původu Lřesťapství, o „jedu z Judey“, 0 „pa
pežce Johaně“, o řečiStrossmayerově, generála
jesuitů atd., pak musí každý vpravdě pokr.
kový cběan zvolati: „Pryč a těmi spátočnieký
mi podvody, pryč e tím raánovaným zaváděním
barbarství!“ Chceme pouse spravedlivost, tou
žíme, aby zesarovělé poměry změnily 8e v kul
torní soužití, aby židovští sluhové nemluvili o
Kristu bůř než o zločincích. Naší enahoa jest,
aby krvavé násilnosti nebyly problašovány za
zjevy nejvýš kulturní, aby křesťanským dělní
kům nebyla lonpena náboženská svoboda, aby
zločinci rázou Neronova nebyli prohlašováni za
dokonalejší može než světci křesťanští, aby
fanatikové nezakazovali rodičům učiti vlastní
děti náboženství. Zkrátku stavíme se proti De
pootivosti a hrozné tyrannii, klerá ve své savi
losti dobrovolně se ti nochov. A takové vy
stoupení jest roshodně činem kulturním a
pokrokovým.

Politický přehled.
Snám království českého zahájen v úterý 31.

září nejvyšším sem. waršálkem princem Lob
kowiozem. Po té rozdány zprávy zem. výboro
a podány návrhy. Z české i něm. strany po dán
návrh na změnu zemského zřízení, z české
strany interpelován mistodržitel ve příčině pc
eledního svudcovského jmenování a podán oárrb
ns zavedení všeobecného rovného a tajného
práva hlasovacího na sněma královatví českého,
Vládapředložilapak6 osnovzákonůa povýzvě
nejvyššího mardálka, aby přikročili poslanci
ku zřízení kurií a k volbě verifikačního vý
boro, prohlásili Němci ústy posl. Pacbera, že
Němci nemají proč, by upustili od obstrakce 8
že proto něm. poslanci na základě usnesení
plenární schůze něm. semských poslanců neú
častní se ustavení karií. Nato achůze uně
movní skončena.

Konference předsedů klubovních na zem. Čes.
sněmu svolána 21. září odpol. za příčinon u
volnění českého sněma. Posl. dr. Eppinger
jménem všeok něm. stran žádá, aby byly napřed
projednány vládní předlohy a německé poža
davky a Ze si Némci přejí národní antonomii
a fnanění rozdělení země. Týž Eppinger prc
blašuje, že Němci stojí i nadále v obstrakci a
že jen vládní předlohy © směně zřízení zem
ského a volebního řádo vyloučí z obetrakce.
Naproti tomu posl. dr. Škarda namítá, že se
nemůže jedoati hoed a pooše 0 německých
přáních, vídyť jsou tady i oprávněné české
taZby a celá řada otázek bospodářekých, o
nicbš třeba jednati především, a k jichž pro
jednání nutno obmoviti také dřívější komise.
Posl. hr. Buguoi žádá Němce, sby věci nehnali
do krajností a aby nevylačovali otázky hospo
dářeké z činnosti sněmu. — Čeští velkostatkáři
kladou důraz na zachování jednoty královotví
českého a oa Šetření rovnoprávnosti obon
kmenů národních.

Vládní předlohy na snámu královstcí českého,
jichž účelem jest odklizení národnostotch sporů
v zemi, týkají se především směny semského
ořísení. Žádá se zřízení místa drahého náměstko
nejeyš. zem. maršálka a avýšení počtu příse
dicích zemského výbora na 10. Zbývající 4
předloby mají býti projednány teprve, aš 60
sněm nstaví. Dle movéhovolebního řádu mé býti

t semských poslanců zvýšen z 242 na 334.
toři obou technik obdrží 2 nové virilní

blasy, 20 nových mandátů přidělí se voličské
třídě měst a obol průmyslových, 5 mandátů
nových obdrží třída obcí venkovských a 2 nové
obohodní šivnost. komory. Pro semědělskoa
rada má býti zřízenone hájení zemědělských



zájmů 20 mandátů a všeobecná třída voličské
obdrží 43 mandáty. K usnesením o navržených
zménách zemského zřízení a jednacího řádu
bude potřeba přítomnosti nejméně sepoň 284
poslanců a sonblasu nejméně "/, přítomných.
Rozdělení volebních okresů má se státi dle
národnostního rozhraničení. Zákon u
ušfoání jasyků přiznává zastapiteletvům obcí,
okresů a krajů právo stanoviti jednací a úřední
řeč svou. VPraze mosí se zyříditi podání v onom
jazyko, v němž byla učiněna; oaproti tomu ob
cím, okresům a krajům nastává závazek tento
jen tehdy, přizoá“i ae dle výsledku poaledotho
pěítání lidu aspoň čtvrtina jich obyvateletva
k drahému zem. jazyku. Jednojazyčným obcím,
okresům a krosjům dána bade k pomoci „pře
kladatelská kancelář“ u zem. výboro. Krajská
sastupifelstva skládají se z krajského eněmu 4
krajského výbora, badou podřízena dozoru
zem. zastapitelstva a badou pojítkem mezi za
stupitelstvem zemským a okresními. Obor nů
sobnosti kraj. zastupilelstev bode se Co do
rozlohy rovnati obora působnosti krajekých
vlád. Soěm krajský říditi bude krajský ná
čelník a výbor krajský skládati se bude ze 4
uebo 6 členů. Krajům badou příslušeti všecky
záležitosti obecní správy, záležitosti správy 28
etovpevých okrerů, zdravotních obvodů, okres
záložen atd.

Na dolnorakouském sněmu schválen zákon
Axmanu-Koliskův o jedině platné německé vy
učovací řeči, na solnohradském podán pilný ná
vrh na zókonité stanoveni něm.řeči jako úfodní
a jedivě obvyklé řeči zemské vSoloobradska;
na sťyrském sněmu udály se boařlivé výstapy
následkem podáví ulovioské interpelace. Při
sněmovních volbách ve Slezsku zvoleni byli 28
venkovské obce všichni tři čeští kandidáti, 3
Poláci a 3 Němci.

Společná ministerská rada ve Vídci vyřídila
v sobotu společný rozpočet na rok 1910. Poža
davky vojenské byly značně anfženy, o stavbě
válečných lodí dreadnoughblů se nejednalo.

Německý říšský kancléř Bethmann-Hollweg
konferoval ve Vídni ae rekonským ministrem
zabraničních záležitosti, při čemž vytkonto, že
se Rakousko i Němeecko vynasnaží, aby byl
pa Balkáně zachován stav posavadní. V otásce
kratské i vůči krisi v Řecku zachovají se obě
mocnosti zdrželivě.

VUhrách roshodlo se iministerstvo podati
žádost za propnštěnou a požádati císaře, aby
ještě před zahájením říš. sněmo dne 28. t. m.
jmenoval novou vládu. Skapina Jasthova boaří
proti vládě, ježto prý vláda hledí mařit jejich
boj za samostulncu banku uherskoo.

Zprávy místní a z kraje.
Usnesení městské rady se due 20.

září 1909. Odvodnění schodiště u kostela P. Ma
rie provede ae dle návrhu arch Joty Gotara s
Praby. — Přijme 5e offerta na koupi ryb z ryt
úikův obecních, podaná p. jos. Horačkem te 5e
semic. — Žádost p. Al. Hofbauera, hoteliera, za
konceu:i ku výčepu pálených lihovin předloží 86
šivnosteoskéma odbora. Zastaví ea podpora almnž
vikům AL. Holakovakéma a Váci. Doudovi, t. m.
zemřelým — Obsah povolení, daného o. k. okres
ním bejtmanstvím ku používání dílny piloikářa.é
p. Emilu Pravdovi, vzat byl na vědomí. — C. k.
místodržitelstvím evolení dané ku položení kabelu

to elektrické vedení do tělese erární silnice na
kém Předměstí béře se na vědomi. — P.

Jos. Pilnáčkovi, c. a k. dvoraímu továraíku, udělí
se povoleni kn zřízení provis. plotu na posomku
ze jebo tovární budovou. — | Dodání železných
oken do městské elektrárny svěří jse p. J. Reba
eovi, mistra zámečnickému v Hradci Králové. —
Žádost p. Ant. Hanuše za provedení mosaikového
chodníku u jeho novostavby ma Svatojenákém ná
městí postoupí se technické kaaceláři ku podání
správy.

Někelik ek ku sjezdu pokrokové ml v Hradel Hrálové.
8 „klerikálním nebezpečím“ v městě našem není
to tedy tak zlé, jak stále pokrokový tábor světu
blásal. Realistický „Čas“ si docele pochvaluje, že
Hradec Králové ma pro stranu pokrokovou svůj
zvláštní, přímosymbolický význam; zvolen byl sde
rvý pokrokový poslanec, zdařilo se jiu veřejné

bádání pebošenské a podařil se táž protiklerikální
sjezd. Nehrozí tedy Hradci žádné klerikální nc
bespečí, když ne pokrokářům sde tak dobře daří.
V kterém také městě by poplatníci vydržovali tak
benevolentně hlavní agitátory pokrokářů z obec
ních peněs, jako se to děje u náa? Nikde by 60
Bovycháselo hratce neomalených lidí a pokrokovým
nátěrem tak sdvořijevatříe,jakoto vidíme v Hradci
Králové. Pro 140 asi pokrokových lidí dal vyvě
eiti úřadující náměstek p. Pilnáček bojnost pra

na obecní budovy, adkoliv pro ajesd 24000
liká prapor na své bodově movyvěsil. Jsmo

přesvědčegí, že by byl dal dle přání „Ratibora“
prapory | na obecní

ferení nopříčllodobrémuvkusu. Na Š
samém bylo proseseno také sěto dobrých slora

do : rad is den, W n na eměťovalsj tama, co jiš po realizmes Unás snárodnímdoroštem,a co také„Cae“v re
ferátu sjezdovém soela nepokrytě dosnal slovy:
„Trovfáme si říci, že pokroková mládež celým
svým nazíráním na život a celým svým životem
musí se vymaniti z těch praktických společenských
předsudků starovlasteneckých.“ Za vzor slouší
ovšem pokrokové mládeži Herben so svými abír
kami na sirotky, prof. Masaryk ae svou obhajobor
Hilenera a Machar se svými kanibalskými choutkami
po krvi katolíků s po savedení četnické aesistence
do kostelů. Realismus otravoval mládež českou po
celou doba svého trvání a hodlá i v budoucnosti
vybáněti mládeži starovlastenecké předsudky 0 po
vinnostech studenta k národu, k církvi, k nociální
a náboženské anášolivosti. Kdyby těch avrácených
hlav, které realistické učení vyznávají, nebyla
číselně malá hrstka, mohl by český národ dnes již
přistoupiti na přimkontí k velké matce Germanii,
protože za pár let by mu nic jiného nezbylo s ne
dostatku česky cítícího dorostu. Realismus nám
otrávil téměř celou školkou intelligonci a terrorem
udržuje ve Svých řadách akademickou mládež,
zejména filology, kteří z pochopitelných důvodů
masl ctíti přesvěděení avých professorů. Na těehto
obětech nemá však realismus dosti a v lačné ne
nasytnosti vztahuje evé ruce i po nedospělé mlá
deži středoškolské. Resoluce na sjezdě přijatá
slobně se obrací proti zákonitému vedení mládeže
etadentskó slovy: „Protestujeme dále proti byro
kratickému zókazu účastenství na sjezdu, jejž
studentstva vydals řiditelství gymnasia, reálky 8
učitelského ústavua odsazujeme vůbeczpátečnický
režim, který ovládá dneňoí střední Školství“
Z resoluce této vyplývá, že fiditelství zdejší městská
akademie obchodní a lycea dívčího zákazu podob
nébo asi novydalo 4 proto protestojeme opět my
proti tomu, aby na městských úkolách, vydržo
vaných penězi veškerého poplatnictva, vycbovával
ge dorost pro pokrokovou stranu. Když pokrokáři
chtějí míti svou mládež, nechť si ji vychovávají
na 8vé útraty ve svých čkolách a ně na útraty
obecní. Nedělní sjezdovou schůzi ukončil vědy ee
riosní a působivý řečník p. dr. Klumpar vzpomín
kou na sjezd katolický a poděkoval všem, kteří
přišli v ta místa, kde prý před několika týdny
zněla farivejská slova. Na to odpovídáme, že každý
cikán hádá vždy podle sobe. Ke konci svých po
známek o sjezdě pokrokové mládeže podotýkáme,
že ani jediná piklhbsubna četnická nemusila chrá
niti přibylé hosty, protože solidnost a pravá po
krokovost druhých politických stran je úřadům
dostatek známa, kdešto při sjesdu katólickém
vládní krohy v pokrokovost pokrokářů a „vydě
děnců“ mnoho nevěřily. I v tomto ohledu je pa
trný rozdíl mesi výchovou přívrženců na př. katc
lické struny a mezi výchovou olran t. sv, polkro
kových; zároveň tím podán tské důkaz, kdo vlastně
obrožuje vořejný pořádek u uvobodu svědomí. Po
krokové mládeže sjezd se poměrné vydařil, ale sa
blahovolnosti činitelů, kteří pokrokáři nejsou, jako
vůbec celá tato strana žije pouze příživnicky
z negativní činnosti a z existence stran druhých.
Chorobným iniasmům Jzo se ucbytiti a udršeti
pouse ve zdravém a žijícím organismu. Strana
pokroková má také tak dlouho zajištěnou bu
doucnost, pokud bude míti předmět ku uvé kritice
u negaci « Čechách. A to enad přece nějaké
denítiletí ještě potrvá a proto starost realistů o
dorost mládeže je pocbopitelná, jenže litujeme
při tom ty dobrácké tatiky, kteří si to ještě po
chvalují, že se jejich děti dostaly do tak zoame
nilé společnosti. Bude-li ai to ten tatík pochvalo
Vati sa 10 let, je ovšem jiná otázka.

Jmenování somdců. Radouvrch. zem.
eondu jmenován rade zemského nouda Jeroným
Bartheldy z Hradce Králové pro Prahu a ráda
som. soudu Č. Vodička v Hradci Králové,

Nový vychovávaci ústav pre choré
dítky v Hradei Králové. Českázemskáko
mise pro ochranu díteka pro péšio mládež vkrá
lovství českém za přispění města Hradce Králové
hodlá otevříti v tomto městě ještě před koncem
letošního roku vychovávací ústav pro dítky satí
žené lehčími duševními vadami a poruchami. Nej
výše příjme se prozatím 40 bochů. S přijímáním
dítek bode započato v nejbližší době, i jest žá
doucno, aby jié nyní zasílány byly přihlášky a žd
dosti „České zemské komisi pro ochranu dítek“
v Praze-lil., Letenská ul. č. 4. V přihlášce jest
natno pokud možno zevrubně vyznačiti duševní
sávady dítka, o jehož přijetí jde, vylíčiti jeho ro
dioné poměry a připojiti prohlášení, k jakému
příspévku te zavázati byl by žadatel ochoten.
K dádvsti baď přiložen průkaz, že dítko nepře
kročilo desátého roka věku, lékařské vysvěděení
o tělesném i duševním vývoji dítka, domovaký list
a zevrabná zpráva třídního učitele nebo řiditel

posorovday. Ž přijetjaru předemvylenáeny díkyy. Z přijetl jsou mv (tk
epileptické a blbé. ; ; "

Beapiatné kursy a sice: kar: lekýraický
pro sapodobecí mramorů nátěrem, krealířeký kurs

pro pokojů, kroslířaký kurs pro truhláře
nábytku a přípravný kurs proto, a
hodlá uspořádati v zimním Šhdotí“měeteké prám.
musenm v Hradci Králové. Přiblášky přijímí ře
ditelství musea neb knihovník v Čítargě musejoí.

Divadelní společnost E, Zdilnorové
6 u nás v sobotu cyklus ber operettou

. s myslivny“. Hned první večer dal tušiti,
že společnost disponuje silami velmi dobrými. Na
scénu uvedla ne úlohou Krlsty soubretta slč. Ko
nětopská a líbila se všeobecné živou pěknou brou
i spěvom. Rovněž dobrá byla sl. Jindrova (hMinka)
a pí Šťastná v úloze Jovefiny zvlášť v II. akta;
soprán její prosrazuje sice velkou jistotu, tvoření
vrebních tonů všsk není správné. Výborně obsa
seny byly obě komické role Lempla (p. Přerov
ský) a maršálka (p. Smíchoveký). P. Trojan (Fól
dessy) má stále tutéž vadu spóvoí: vysoké lóny
vyráší násilím. Ženský sbor jde velmi pólnů, muž
ský schází. Orchostr, ač redukován na minimum,
je pěkaě sehrán a na oporetty stačí úplně. V pon
dějí „Jarní vánek“, v úterý „Veselý Matuško“
a ve středu „Krajánek Straubinger“, vesměs vý
borné operetty, ukázaly, že snahou ředitoletvíjest
udržeti repertoir na výši. Též provedení odpoví
dalo. Obecenstvu zvlášť Jíbil se Fallův „Veselý
Matuško“ — roztomilý elovácký obrázek plný
poesie i humoru. Ve středa uplatnila 09 alč. Era
zimova v delší roli. Má sice slabší hlas, ale zcela
příjemný; koloraturní partie budou ovšem potře
bovati ještě mnoho cviku. P. Přerovský v titulní
roli překvapil svým talentem pro role komické
i charakteruí. Rovněž poprvé upozornil na sebe
nový tenor p. Blaha, jenž mé vskutku velmi pěkný
blas. Také ostatní členové vhodně doplňovali rá
mec rosmarné operetty. Dr. Aligiia.

Vyznamenání. Pan cís. rada J.F. Lang
bans, majitel uměleckého ústavu fotografického,
jmenován byl francouzským ministerstvem důstoj
níkem akademie.

Župní schůzo XVI žapy obchod.
gremlí v Hradci Král. odbývatise bude
dne 28. září 1909 o půl 2. hodině odpol. v anle
Obchodní akademie v Hradci Králové. Pořad jed
nání: 1. Zpráva zstímního jednatele o dosavadní
činnosti župy. 2. Schválení jednacího řádu župy
dle návrhu Jednoty obchodních gremif v Praze.
3. Ustavení výboru župního. ($ 6. jeda. řádu:
Delegáti do valné hromady Zemské jednoty jsou
sároveň členy schůze župní.) 4. Volba předsed
nictva: a) předsedy. b) místopředsedy, c)jednatele,
d) pokladníka. 5. Ustanovení župního příspěvku.
6. Volné návrhy.

Knihovna a čítárna mést. prům.
mnsoa v Hradel Králové otevřenajestod
neděle dne 19. září opětně třikráte vtýdnu a sice
vůterý a v pátek od 6—8 hod. veber a v neděli
od 10—12 hod. dopol. Čítárna nalézá se v budově
c. k. odborné školy v přízemí.

Hursy framcouaské, jež minuléhoroku
pořádala Aliisace frangaise a které za svého pěti
měsíčního trvání měly tak znamenitý úspěch, bu
dou letos počátikem příštího měsíce (1. října) snova
zahájeny. (Clěné obecenstvo, dámy i pánové 50
uctivě zvou, aby si neobtěžovali přihlásiti se u
školního sluhy obchodní akademie a udati, zdali
se míní účastniti se těchto kursů jako začátečníci,
či již pokročilí. Bližší správy podá buď ústač nebo
písemné monsisur Isnard, professor obob.akademie
a jedoatel Alliance frangaise. Zápis do jednotli
vých oddělení bude uzavřen 30. září. Alliance
fengaise kojí se nadějí, že všichni její přátelé
« roku minalého 80 účestof zahájení kursů a svým
příkladem povzbudí nové posluchače, kteří svlášť
budon vítáni. Doba trvání těchto kursů jeat letos
stanovena na 7 měsíců (od 1.říjoa 1909 do konce
dubna 1910.)

Manifestační schůno protikonsmmní
odbývá se dne 28. září 1909 o 3. hodině odpol.
v aule Obchodní akademie v Hradci Králová s pro

E 1. Protest obchodnictvaprotikonsumům.erentem člen výbora Zemské jednoty O. (G.
v Praso. 2. Volné návrhy.

Stemegrafové! Za účelemzahájenínové
činnosti v simním období tak i k poradě sejdeme
se v neděli dne 26. září o 2 hod. odpol.ve apol
kové mlstností restaurace Hyrálovy, kamž dostavte
se všichni, kdo mají o slovanskou stenografii zá
jem. Přijímání budou i noví členové. Vzhledem
k blízkému sjezdu, svolanému již na A. listop. d>
Prahy, účastenství co nejbojvější nesbytné.

Do © k. vyššíreálky v Hradci Krá
lové přijato: L tř. 89 žáků, do II. tř. 74
š., do IIL. tř. 68 ž, do IV. tř. 64 ž., do V. tt.
49 Z., do VL. tř. 40 3. do VIL tř. 33 ž. Celkem
407 žáků. Ve tř. I —IV. badon pobočky.

Krakov, nejzajímavějšíměstopolské,vzhic
dem k dějinám a starým a významojm budovám,
jimž vévodí královský sámek na Wawelu, bývalé
sídlo samostatoosti pola+é, jest saásorněno řadou
nádherných pobledů v panoramě Narodní Jednoty
Severočeské v Hradci Králové za Bílou věží ve
dnech od 25. září do 1. října 1909.

Mimořádná valná hroměde muč
ského odberu Ú. IN. 6.v Hradci Králové
kobáse +pátekdne1.říjnat. r., o8.hodíné
večerní, v jídelně Besedy. — Program: Dopiho
vacívolba1 člena výboraa 3 náhradaíkůvýboru.
— Rozhodne ze o uspořádání matičního plčdu r.
1910. — Zpráva pokladníkova. — Zpráva jednatelo,
městského koncipisty U. Hušáka. — Volné návtiy.
— Vělchnl pp.členové mídního odbora ne k valná
hromadě uctivě zvou.



Přednášky © spiritismem možnosi vy
žádati. Dobrý znalec apiritistických praktik provází
své vývody zajímavými demonstracemi, dle nichž
posluchači poznají, jak dovedou duchaři prosté lidi
oklamávati. Hradí se pouze faktické výlohy s před
náškou spojené. Tazatelům odpoví redakce t 1.

Taneční kursy konc. tanečního mistra
p. V. Čtvrtečky započnoa pro studující dne 29,
t. m. (Viz insert).

Nová poštovní budova pro Pražské
Předměstí. Dávno cítěné a naléhavé potřebě,
aby pro c. k. voštovní a telegrafní úřad v Hradci
Králové 2 vybudován byl řádný poštovní dům,
bylo tyto dny c. k. ministerstvem obchodu vybo
věno. Pvštovní úřad umístén bude proti severo
sápadní dráze v novostavbě, s níž počal právě
podnikatel staveb arcbitekt p. Václav Burda na
Pražském Předměstí. Budova bude svému účelu
odevzdána dne 1. července příštího roku. Rozbod
natí o stavbě nové poštovoí budovy vázlo až do
dne, kdy zamítnut byl rekors o zříževí přechodu
přes příkop proti nádražní stanici, poněvadž před
rozřešením řádné kommunikace nebylo Ize se stav
bou počítati. Zásluha o vybudování nové poštovní
budovy přiváleží c. k. poštovnímu inspektoru p.
J. Reisserovi v Praze, jenž celé jednání v krátké
době k cíli přivedl, ano offertní řízení pro stavbu
skončilo teprv 15. května t. r.

Ndruženékatelícké organisace v Bu
robrádku pořádají na den av. Václava, dne 28.
září 1909 o půl 8 hod. večer v sále „Obecního
domu“ zábavný večírek. Na programu: zpěvné a
hudebví sbory a slavnostní řeč: „Pr:Č 8 zakládá
katolický Sokol?“ prosloví řečník z Prahy. Po vy
čerpáví programu taneční vínek. Hudba domácí
kapely řízením p. J. Macha. Vatapné osoba 50
bal. Dobročinnosti 8e meze nekladou. Čistý vý
Dos ve prospěch katol. Sokola.

Sezemický pokrok. (Opozd.)Náhodou
se mi dostalo do rakou číslo „Neodv. listá“, kde
jsem četla ušlechtilou mluvu d.e vzoru Macbarova.

žasla jsem. Prý choť p. dra Rychtra neúčastní
se veřejného života! Vždyť přece přišla mesi prv
ními do schůze „Volné Myšlenky“, přihlásila se za
její členku, pilná navětěvaje protikatolické schůze,
Bedajíc si do přední řady, v antopočtě prohlušuje
veřejně, že sleduje program strany nár. Bociální.
Jezdí s pánem na zábavy dookolních vesnic; snad
tam začne tancem kandidátní taroé. Inu, kdo chce
slskati důvěru voličstva, musí se představovat! Jaká
čest pro nás áeny, až tato velice učená dáma o
citne se na nejvyšším stupni, kam ji důvěra lida
povznésti může! Ona nás bned vymůže úplnou
rovnost 8 muži; co nedokázalo v parlamentě 89
bodrých soc. dem. poslanců, to zmůže její vyří
dilka hravě. Už se těšíme na ten ráj, až moderní
Libuše obrátí jasný svůj bled k celému národu a
napraví chyby neobratných mužských 'poslanců|
Káva, máslo, smetana a tvaroh bned budou o po
lovičku levnější. Soc. demokraté sice také něco
podobného slibovali, ale neumějí vtom nějak chc
dit. Na takové požadavky jest potřebí rozumu by
střejšího. Proč by se tedy nedčlaly výlety do o
kolí? Jest to prospěšné i z jiných příčin. Její pán
tak přícbází v širší známost, počet klientů stoupá.
— Ty nervosní záchvaty p. doktora, jak jsem je
Četla v „Neodv. listech“, jsou hodně podesřelé i
tomu, kdo poměry v našem městě na vlestní oči
nevidí Jen ee doteknout slovem sebe spravedlivěj
ším některého pokrokářského Titana! Hned takový
uražený majestát spustí hlučný koncert, obání se roz
čilené na všecky strany. Kritika jest dovolena jenom
jemu a to kritika na všecky strany volná. (Dok.)

Z Bělé u Přeleněe. 19. září konzlo se
. © nás svěcení sochy B. Srdce P. J. Od farního

domu do cbrámu vyšel veliký průvod, který kráš
lilo množství malých bílých družiček. Také dívky
dospělé šly pěkné v řadě. Též li jinoši z organi
„sace mládeže. V chrámu P. evěcení vykonal vldp.
P. Cimerbackel, superior s Hradce Králové, který
nadobi shromážděné krásnou řečí. Nato sloužil vldp.
Kracík zpívanou mšisv. Odpoledne zaslechli jsme

. sde poprvé přičiněním řed. kůro p. Michálka krásné
litanie k Bož. Srdci P. Zaplať Pán Bůh za všecko!

7677
Nákresy a rozpočty

doporočení vld. dochovních.

Založeno r. 16800.

Zneužití márodní slavnosti k re
klamé židovské firmy. Ještě jsou čeratvé
vzpomínky na slavnost jaroméřekvu ve prospěch
Ko.sevského. Ale ach — kdo z ní také chtěl
hodně těžitil Pořad koncerta jedoak rozdáváu,
jednak prodáván po 10 bal. A anadruhé straně
téhož prodávaného programu čteme: „1000 tuctů
kapesniků, 10C0 tuctů ručníků, 1090 tuctů utěrek
přijde zítra a v úterý pod výrobní cenou k pro
deji u firmy Jos. Frankenstein, Jaromět.“ Tak!
Tohle se hodilo zrovaa na národní slavnost. Ži
dovská firma Frankensteinova suplavuje německé
obce německými letáky. A teď slavnost. pořádaná
pod krásným heslem „Jaroměřsko české Vídni“,
sloužiti měla k většína ještě povznesení israel
ského závodu, který pro náš národní postup ne
znamená nic. Neof nad Šikovnost! Mělo by 8e
zjistiti. jak veliké obnosy p. Frankenstein vídeň
ským Čechům věnoval, že se ma vyšlo tak pře

Napočest cestovatele dr. E. Holuba.
Město Holice odhalaje dne 10. října t, r. alav
nému rodáku svému dr. Emilu Holuboví, afric
kému cestova.eli, na rodném jeho domě, nynější

Strach žídů © redaktora „Osvěty
ltda“. Redaktor „Osv. lida“ byl tyto day v Cbru
dimi před porotou pro urážku na cti. Kdyby
všichni lidé, kteří byli u židovské „Osvéty lidu“
nectným a Aurovým způsobem napadeni, žalovali
redaktora „Osvěty lidu“, tu by p. redaktor ze
soudu ani nevyšel. Každý ovšem nemá chuti a
peněz cbápati 8e posledních a za oašich dnů na
mnoze beznadějných prostředků na ochranu napa
dené cti a volati pokrokářeké utrbače před porotu.
Ale to jen mimochodem. Pan redaktor „Osv. lidu“
dostal se ted; před porotu Jest zcela pochopi
telno, že měl notný strach, ale ještě větší strach
mělo veškeré židovatvo o svého nejvěrnějšího
strážce a obhájce. Není proto divu, še s básní a
třesením sobě vlastním doprováseli svého miláčka
aš před soudní tribunál a že s úzkostí čekali na
konečný rosaudek. Hoj, jaká to radost v Israeli,
když redaktor Hajn šťastně vyvázl a 7 hlasy proti
5byl porotou osvobozen! Tedy 7 hlasy proti 6'
P. redaktor měl bamále. Ale jen když byl osvo
buzen! To vděčným židům zavdalo příčinu k ti
cbým ovacím v Chrudimi a v Pardubicích na ná
draží. Kdo nemohl do Cbrudimě, přišel aspoň večer
pa nádraží v Pardubicích. Můžeme se tu učiti
vděčnosti — beztoho tu řídké ctnosti za našich dnů.

Štvou protináboženským cvičením
ve škole. Židovská „Osvěta lidu“ na podnět
Vol. Myšl. štvala nedávno rodiče, aby se obradili
ve Škole proti přidržování svých dětí k povinným
náboženským cvičením a zároveň rozesllala svým
oddavým blankety, oa nichž on) obražení bylo
vytištěno V problášení tomto terorisuje 8e ředitel,
který by váhal úředně něco podobného přijmoati
a ketechetovi se přímo vyhrožuje. Podotýkáme, že
ani ředitel ani sbor učitelský není oprávněn
v těchto věcech rozbodovati. Zajímavo jest, že
toto prohlášení nese v čele nápis: „Záležitost
školní, kolku prosta.“ Rádi bychom věděli, zda-li
takové blankety ne štvavým prohlášením proti
náboženským cvičením poslala „Osvěta lidu“ také
svým přátelům židovským a evangelickým.

Zmýlená moplatí, p. Hajme! Jak se
rozčilovala požidovětělá „Osvěta lidu“ nad désnou
pobanou, která vmetena ve tvář dru Lsonidu Lho
tovi| A víte, v čem ta příšerná potupa sáležela?
Jedině vtom, že v známé satyře byl nazván Lbota
tak, jak mu v Pardubicích už předtím přezdívali
— totiž Bumbrlíčkem a že byly konstatovány jeho
laskominy na zastupování apořiteloy. Proto vzplanul
ve Lbotovi tak jarý hněv tak bujné, ač lítaly facky.
A „Osvěta lidu“ snažila 86 ze všech sil „gestiku
lační odpor“ beránka Lboty omluviti bolestným
vzrošením nad amrtelnou urážkou. To však jí oyní
nic nevadí nazvati Bumbrlíčkem člověka jiného,

nedává. Jářku, p. Hajne, také byste pak omlou

nami pisatele té lokálky? Nestydíte se uveřejho
vati přezdívku, proti níž jste sám tolik dříve
brojil? Ale — zmýlená neplatí, že, p. Hajne?

Pamětihodný výrok ©„Osvětělida“.
Jistý advokát, jsa dožádán, aby převzal obhajobu
hr. Sternberga proti redaktoru „Osvěty lidu“ AL.
Hajnovi, vyslovil se takto: Chrudimská porota
Hajna nikdy neodsoudí, protože se bojí štvavého
terrora v „Osvětě lidu“. Ký div, že i zásadní
odpůrci „Osvěty lidu“ odebírají štváčský lat, aby
tím, zaplativše výpalné, před terorem jejímse za
bezpečili.

Kdo je původu německého, Hajn
či Stermberg? Hajnovi předkové přišli do Sol
nice z Kladska a byli Čistokrevní Němci. Při
stáhovalci, počeštěná rodina dala nám tedy pokro
kářského redaktora židovské „Osvěty sidu“, Většina
jeho židovakých cbráněnců odebírá vedle „Osvěty
lida“ „Prager Tagblatt“ a „B hemii“. Jděte nu
poštu v Pardubicích a čtěte pásky těchto zuřivě
německých listů! Téměř samý žid!

. Matka vražednicí vlastních dětí.
Siužka Rasková, rodem z Dubové. čítající 29 let,
sloužila v Rosicích u Chrasti u p. Čeňka Dvcřáka.
Povila koncem července ditko. Leč po 9 dnech
nemluvně se ztratilo. Na dotaz, kam dítko dala,
Oupovídalu, že jedné ženě na vychování. Zdrábala
se však ndati, kum. Porodní babička ji tudíž udala.
Ničeho se nemoblo dupíditi četnictvo ani po vai
lovném pátrání. „Co se mi může stát, jestlíže to
neřeknu ?“ odbývala krkavčí matka tazatele. Od
vedene do vyšetřovací vazby k o. k. kraj. soudu
v Cbradimi. Po dlouhém vyšetřování se přiznala
3. září, že dítko zavraždila a zakopala pod keřem
na zahradě p. Dvořáka. Skutečně tam také mrtvo!a
děcka byla nalesena. Jrjí sestra, velice řádná 0
soba. prohlásila, áe mělu vražednice ještě jedno
dítko starší, které ae také pobřešuje. Rasková 5e
přiznala též, že je zabila u u Medlešic kdesi a
kříže zakopala. Služku přijde před porotu. Ta bez
Citnost miadé matky způsobila zaačný rozruch.

Trsgedie v Cbacholicích. M.Chourová,
manželka domkářova, byla stižena ze dne 13 na
14 t. m. prudkou horečkou. Když domácí všichni
usonli, ubobá žena, jejíž duch byl bolestmi za
temněn, vyskočila z lože a skočila do blízké studně,
kdež nalezeoa ráno p. Dvořakem. Před utonutím
V pondělí byla zaopatřena svátostmi amírajících.
Pohřeb konán za «becného pohnutí ve čtvrtek dne
16. t. m. na hřbitov v Chrašicích.

Smiřice. Za jedno z nejzásložnějších po
vclání vším právem pokládám povolání dobrého
novináře. Žurnalista skyté čtenářatvu svému du
Ševní chléb, jest čtenářům svým vychovatelem, uči
telem a vůdcem. Proto jak velizých zásluh si sí
skává, jestliže maje va zřeteli jedině jejich blaho,
slovy svými předkládá jim jedině pravdu, a jestliže
všeho 86 varoje, co by nesloužilo k mravnímu
»ušlechtění. Dnes však do řad čestných žurnslistů
vloudili se Jidé, kteří nikdy neměli vzíti ani péro
do ruky. O pevném přesvědčení, o charakteru ne
může býti u nich ani řeči. Jaké jest to přesvěd
čeuí, které dle různých výhod se mění, jaký to
charakter, který nabízí služby hoed té, bced jiné
straně, podle toho, kdo dá vice? Na tyto smutné
postavy v řadách žurnalistů jsem si vzpomněl, když
ve výkladní skříni p. Bartoška jsem si přečetl vy
atřišený sloupec z časopisu, v němž jedovatou
slinou stříkouto po p Bartoškovi jedině proto, že
za své katolické přesvědčení se nestydí. Pan Bar
tošek zajisté sám dorede si s pány účet vyrovnati.
Divím €e, jak je na př. možno pusměch tropiti 8i
s toho, že p. Bartošek je mistrem klempítským
anebo Že má pobřební ústav! Jako mistr klempíř
ský i jako majitel pohřebního ústava stojí na výši
doby, jsa odborníkem všude hledaným. Lcč mě
zajímá jiná okolnost, na kerou občanstvo emi
řické, které není protikatolicky zanjato, upozor
ňuji. Na konci dopisu se praví, že pan Bartošek
má do 14 daů býti vyloučen ze zdejšího Sokola.
Důvodem je, že jest členem katolického spolku,
zkrátka, že je katolíkem. Snad také že nešel po
klonit se Macbarovi, když jel Smiřicemi do Jaro
měře chrlit obeň a síru na křesťanství Tedy ještě
14 dnů a pak zasedne porota, která ve jménu
svobody smýšlení a ve jménu avášelivosti pokro
kové slavnostně nad ním vyřkne: „Vyobcován
baďl“ Klerikál bode popraven a Sokolská obec
bude zachráněna. Jsem však zvědav, zdali bratři
v Sokclu bojují proti klerikaliemu vůbec či jen
proti klorikalismu katolickému. Budou-li důslední
a nepředpojati, řeknou: „Klerikál jako kierikál“
a očistí svoji domácnost od klerikálů všech, tadíš
i od klerikálů židovakých. A tak, milý pane Bar
tošku, nebudete zpívat: „Loučení, loučení, jak je
to smatná věc...“ sám. Pomůže Vám na př. p.
Lustig, který je obřadníkem židovským a proto
vyslovenějším klerikálem nešli jste Vy. Bvažte
si tedy, drazí páni, své ranečky; není jiš jiná
pomoc, ve jménu svobody masíte jíti. To ae divíte,

3 Lnstigu, že? Ujišťuji Vás svojí vřelou sonstrastí.roč však, když chcete být Sokolem, jste kleri-
kálem? Vidíte, to Kleiu má větší štěstí ve světě.
Je inženýrem, peněz má daleko více než Vy, So
kolem zůstane a Čechem nad jiné uvědomělým.
A víte proč? On se myelím o své náboženství
stará tak, jako u nás katolíků katolíci pouze ma
trikoví; proto není klerikálem a proto můše býti
Sokolem. A tak se snad za kratičko dočkáme, že



dokáše, že nemá úctu k náboženskému přesvěd
čení svých členů, a že do všenárodní instituce,
jakou Sokol jest, vneseny jsou protikřesťanské
Štvanice. Katoliky se svých řad vypuzuje, a když
tito sakládají si samostatné jednoty, v nichž ná
boženské přesvědčení acit nebudou urášeny, co to
křiku, že katolíci jsou fauatikové, rozkolníci atd.
Hlasatelé svobody bijí svobodu ve tvá a snaží 80
katolíky apoutati okovy otrockými,a když katolíci
nemají cbati okovy ty líbati, křičí 'do světa, jak
ti katolíci jsou nesuášeliví. Ano přáním všech
těch dobrodinečků by byla touha jednoho anti
ckébo tyrana, by křesťané měli jen jedinou hla
vo, že by pak snadná byla práce s jejím setna
tím. A od „lidumilaého“ moderního „mistra“ Ma
cbara dobře se učí jeho ponížení aluhové. Ve Smi
ř:cích je to čestná družina Kleinova. Nuže, páni,
ve jméou svobody, lidek-eti a voloéhbo myšlení
s chutí se dejte do práce, 8 cbutí přikročte
k popravě!

Sčítání lidu. Se strachem pohlíží každý
Čech, jejž osud do uzavřeného území zavál, pří
štímu sčítání lida vstříc. Jaké to budou zase Štva
nice! Že by pokroková většina České delegace, jež
jen v klerikalismu nepřítele vidí, změna „obco
vací řeči“ v „oárodnost“ vymohla, není naděje.
Vždyť ji Vídeň nebéře vážně, vědouc, že heslem
jejím jest: „Až po ty traky“ (případně jen — „sub
vence“). A odváží-li se přece, ovšem že 8 nále
žitou omlavou „jánic, já mazikant“ pana Biensrta
o to žádat. víme předem, jak to dopadne. Tak
jako před desiti lety. Odpoví se jí sladkým ú
směvem: „Je mi, pánové, líto, já bych rád, ale
archy jsou jiš nališťěny. Kdyby si byli páni vzpo
mačli dřível“ Páni ponížené poděkují za to, že
8 nimi ráčil milostivě mluvit. venko vzpřímí hřbety
a budou zrádeovat každého Čecha, jenž, jsa mezi
samými kovanými Němci, nenapsal, že 8 nimi
„obcuje“ počesku. Tratnoovskýrozumbrada Calaba
vynalezl prostředek, jak všem Štvanicím rázem
odpomoci. Žebrá sice tuké v čísle 17. „Trutnov
ského Věstníku“, že se z české strany k zabrá
nění terrora ničeho nečiní, ale pak píše: „Kdyby
dochovní úřady vedly matriční kniby dle spra
vedlivého národnostního klíče, ušetřilo by se chika
nování našich lidí, neboť matrika mí a musí býti
obrazem národnostních poměrů kraje. U nás ale
duchovní úřady jsoa všude a vládnoucí většinou.“
Maně ae cbytá člověk za hlavu. Kolik slov, tolik
nesmyslů. Kdo pak ge ptá při sčítání lidu du
chovního správce po národnosti osadníků, které
konečoě ani všecky v matrice nemá, kteří 8e ani
v jeho osaděnenarodili,neženilia tam 8enekřtili?
Jak může trutoovský arciděkan udat páně Cala
bovu národnost, když on se mermomocí do matrik
zapsat nechce necbat? Ostatně tam rubrika „ná
rodaost“ dosud schází. Ač naměří Calabovi na
frak (ovšem že ministerský), on ji tam zavede.
Zatím takovými nesmysly štve proti katolickému
kléru, a to jemu a jebo patronům stačí Jeho
„Věstník“ je trojánská kobyla, kterou chce pro
pašovat pár českých dušiček někam do „Neugasse“,
kde, jak si před několika lety „Tr. V.“ pochva
loval, čeští a němečtí protestanté v téže míst
nosti služby Boží konají — ovšem jedni dopo
ledne, druzí ocpoledne, jinak by ta helvetská

páska brzy praskla. Když tak je a těmi míram:
lovnými a snášelivými beránky jedna raka, mohl
by půsubit na Wolfa, aby to aěítání lidu bylo
napřesrok spravedlivější.
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dkolní knihy
de všech škol v Čechách

vwnejhojnější zásobě

B. E. Tolman,
východočeské knihkupectvív Hradoi Králové,

(Založeno r. 1862).

Správná Kulhy též Seznamy
vydání. antikvární zdarma.

Vše ae vyHsuje obratem. Telefon 8. 17.
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Výkaz mliodarů ma povodní posti

žemé v Třebověticích. Pan V. Jenčovský,
řesbář v Hradci Král 10 K, vidp. Jos. Sirůček,

<k. arc. kons. rada v Liboci n o. 15 K, p. Karel
Vácha, Praha III.-263 5 K, vlp. Jos. Smatb, kaplan
v Říčanech 1 K, p. Frant. Vojtěch, výměník
v Hoěvčevsí 6 K, Jaroslav Hypios, rolalk 10 K,

ú Kat. Štětková a Olga Freslova v Batelové navravě bojbě šatstva, vldp. Vinc. Rameš, farář
v Radimi u Jičína 6 K, vldp. A Novák, farář
Dobřenice 3 K, farní úřad ve

vldp. Emil Kapouo, děkan
vldp. Frant. Vacek, pens. v C.
Nejmenovaný v Dobrušce 6 K. Zaplat Pán Bůb!
O další milodary pro nešťastné prosí farní úřad
v Hněvčevsí a Hořic.

Různé zprávy.
Uělňme svátek ov.Václava velikým

svátkem márodním 1 Odvěcí naši nepřátelé
ženou právě nyví plným útokem na naši národní
existenci; hydra paogermanismu otvírá na nás více
než kdy jindy nenasytný svůj jícen, plameny vy
b.azujícího boje, zloby a pronásledování o překot
£ ní oa nás šlehají. K tomu ke všema i v naších
řadách vzmabá se národoí lhostejnost, skleslost,
melomyslaost. Zdali není právě vyní na Čase v
těchto vážných chvílích volati: „Svatý Václave,
vévodo české země. nedej zahynouti nám, ni bu
doucím“? Zdali není časovou outností vyvolali a
osvěžiti v duši naší vsoešenou památku knížete
české země —velikého svétce našeho národa, aby
vzpomínka na jeho dobu a jeho vládu vzbudila
v stdcích našich novou nadšenou lásku k dědictví
sv. Václava, aby sílila naše naděje ve Šťastnou
budoucnost naší věcí a nadchla duši k nadšené
práci, k obětavým činům a svatým bojům za nej
světější statky českého lidu? Sv Václava dostalo
86 u nás v obleducírkevním těch uejvětších poct:
Svátek jeho problášen za zasvěcený, sv. Václav
ustanoven za blavního zemskéh: patrona, atd.
Než, ev. Václav má téóž veliký význam národní:
Jest to historická osoba kalžete naší milé vlasti,
jest to náš český panovník, ochránce vlasti, re
presentant etátoprávního postavení naší české z:
mě. Proto Čechové vše, co jim bylo nejdražší, svato
václavským zvali, den av. Václava zvláštní ústou
alavívali, v den ten nejdůležitější akce pro národ
náš začínali, zkrátka den sv. Václava býval u
nich největším národním svátkem. Než, nepříznivé
poměry z války třicetileté vzešlé posílily u nás
živly nepřátelské, které zatlačovaly u nás stkvělou
památku svatováclavskou stále víc a více do p
zadí proto, aby ty státoprávní a vlastenscké upo
míoky, které av. Václav v srdcích českých budí,
přišly u nás v zapom>nutí. — Bobužel, že ge tato
Snaha setkala s úspěchy! Duaes, kdy proti všema
českému vede se vyhlazující boj, jest třeba posl
liti v *eských srdcích lásku k rodné zemí a vzkří
siti naději v lepší budoucoost. Vítaným prostřed
kem k tomu cíli budiž nám beslo: Svátek sv.
Václava staň se v náší zemi velikým svátkem ná
rodním. V den sv. Václava konejme národní prů
vody a ponti schůze a tábory, v den ten konejme
sbírky 8 pořádejme národaí slavnosti ve prospěch
našich národních potřeb; předvečer tohoto svátku
slavme osvětlením domů, hořícími hranicemi 2A
městem. v den sv. Václava ozdobme své domy
prapory a květinami. Den sv. Václava buď nám
všem velikou národní slavností, kdy ze všech
končin naší milé vlasti bude nejen zaznívati ve
lebný chorál: Svatý Václave, vévodo české země,
nedej zahynouti nám, ni budoucím, nýbrž kdy
všichni upřímní Čechové budou v ideálním zápasu
v práci národní Svatováclavský obňostroj a be
náteká noc na Vltavě v Praze bude letos konána
v pondělí, dne 27. září, v případě nepříznivého
počasí 28. září. Počátek jest v sedm hodin večer.
Podrobný program bude později uveřejněn. Na
venkově bude od sedmé do půl deváté večer dne
27. září konáno slavnostní osvětlení a na den Sv.
Václave domy mnavenkové budou zdobeny pra
pory. Tyto slavnostibudoupakkaždoročněv před
večer svátku sv. Václava opakovány.

Agrárníici—radikálními náredovel,
Vskutku smutno pohleděti, jak stará osvědčená
svěráznost a důslednost našeho venkova přebar
vuje se násiloě nátěrem moderního pozéretví, jak
liberální zástupcové venkova 8e opičí po lidech
odchovaných na parketách. Probůhb, jen aby ne
bylo znát. že selský zástupce aestojí „na výši
doby“ s byrokratickými pány, majícími skřípavé
lakýrky! Ministr Prášek tančil s chotí židovského
uhlobarona Weimanna, Šampanigoval a Úakal ai
s židovako-německými žurnalisty. Vždyť přece svět
mosí něco o jeho ministrování vědět! Nutno, aby
se ministr ukazoval, dělal representaci! Poblaváři
agrární gratulovali fanatickému nepříteli českého
lida dru Schreinerovi, když byl jmenován mini
strem. Tohle přece žádá etiketa. Nesmí vzaik
nouti ani podezření, že sedlák je míň dvorný a
elegantní než některý šlechtic Agrárnický pohlavár
plete se pod noby ve Vídni Ně:ncům, když tito
vítají německého císaře a jest šťasten, že se mu
sa poklonu dostane odměnou blahosklonný úsměv
panovníka, který tolik utiskuje polskou krev ! VÍ
deňští byrokrati ovšem se zasmáli po straně té
„Dárodní brdosti“ z plných plic. A co ještě vy
žaduje moderoí doba, aby egrární poslanec vynikl?
Honem s nějakým článkem do „Nene Freie Presse“!
Jest to teď u vlastenců mólou — agrárník nesmí
sůstati pozadu. A jeo vshůru proti klerikalismu,
protože týž touží po moci, nadvládě! A v násle
dojícím okamžiku poklonkují uctivé repregentanti
liberální strany agrární právě těm „klerikálům“,
kteří + církvi mají moc největší. Nemůže to ko
diti, třebaže agr. tisk proti hierarchům obrací
polní děla. Spad — spad přitěch osobních kom

utmezovati svobodu kněžstva — ale ve prospěch
strany sgrární. V parlamentě ae dovedou agr. po
slanci s Němci rvát jako rekrati při muzice. Jest
to potřebí, aby voličatvo vědělo o jejich nadáeném
sápalu. Jde se do obstrokce A krátce nato hned
velice hladké konference 8 mocnými německými
byrokraty. Samému agrárníma „Muravskému Ven
kovu“ jest z toho všeho mdlo, tak že konečaě
mionlý týden napsal tohle: „Mlavívá se o nezdol
ných, paličatých českých blavách selských. Už to
slovo sedlák znamená kus vrozené samostatnosti
a odpora proti pokloukování a bezdušnému forma
lismu. Všichni sedláci Be ovšem v tomto směru ce
vydaří Přinesli jsme k tomu nejeden důkaz z Mu
ravy, dnes přinášíme takový z Čech. Je nám to
naprosto lhoatejným, týká-li se to náhodou poslance
agrárního. Pravdu nám nikdo říci nezakáže anio
svých přátelích. Posl. Zázvorka, stav se místo
předsedou poslanecké sněmovny, byl tak „taktním“,
še se šel představit ve savé vové fuokci různým
veličinám, Aehrentbalovi atd., a mimo jiné i —
arcibiskupa vídeňskéma. Co pro boha měl arci
biskup vídeúský co činit u místopředsednictvím
pana Zázvorky? — V Oomouci, v témže městě,
kde opírá se Českému živlu témět prázo existence,
odevzdal v neděli paa vicepresident Zázvorka avou
navětívenku porkmistru Brandbubrovi Ve Vídni
nám roztt'ouka:( blavy, z Povštorné nás vyhazují,
na Novosadech nás bijí — a český poslanec — —
Ať si říká kdo chce a jak cbce, že je lo aktem
slušnosti. Vidíme, kam s tou „slušnost“ věčnou
jsme to dotábli, že 8 námi Němci neslušně činí
co chtějí a že se na tu Českou slašnost pranic
neohlížejí. S českého národního stanoviska js ne
slušným, činiti poklonu představiteli olom»uckých
Čechobijců. Tak se nám zdá — hm! bm! —žeti
zpanštělí sedláci u nás i v Čechách ztrácejí příliš
rychle soudnosti a zdravé rozvahy.“ — Tedy sám
agrární list již mluví o zpavětělých sedlácích: Pa
oačkování, zevaější pozlátko jim jest milejšl než
vážná práce, kterou jim venkov uložil.

Jaký jest program agrární strany
na Moravě“f Dušovala se, že snahou její jest
povznésti stav zemědělský, hájiti rolnictvo všech
náboženských vyzná. Leč na manifostačním ejezdu
pohlsvára p. Sonntagovi uklouzlo upřímué doznání :
„Strana agrární byla založena jako protiváha
strany katolicko-národuí.“ Tak sděluje č. 173 po
krokářského „Pozoru“ doe 13 t. m. Vida — tedy
strana agrární jest tu vlastod proto, aby podrážela
nohy katolickému rolnictvu! Pěkně povznese proti
katolické štvaní třídní zájmy rolnictvaI

Kus brdosti polské při samování
szemaských finamel. Zabojuje zasedání halič
ského sněmu zemský maršálek hr. St Badeni ve
příčině finanční tísně v hospodářství zemském
prohlásil tato významná slova: „K ukojení svých
potřeb nepožaduje země od nikoho 801 pomoci, ani
příspěvku nebo subvence. Nechceme, pravil, aby
mimo vás jediné kdokoliv přispíval k uhrazení
potřeb uaší země v rozpočtu nazoačených. Neboť
kdo váší si samosprávy své semě. kdo si přeje
opírati se o její vývoj. musí sám hraditi nákludy
samosprávy a nepošadovati to od jiných „Logicky
nemůžeme však soublasiti, aby daní, které budeme
platití v jakékoli způsobě, bylo užito ku sanování
financí zemí jiných. Žádáme, aby nám byla po
skytnata možnost hraditi své vlastoí potřeby příjmy
z daní, které jsme ochotni povoliti a sami platiti
a kdyby z důvodů zákonodárné klompetence nebo
pro obtíše finanční tyto daně měly býti usneseny
pro celou říši, p'tom nebudeme požadovati z to
hoto zdroje příjmů enadně nějakou určitou subvenci,
nýbrž podíl, rovnající se přesně tomu, cu země
naše zaplatí na těchto daních “ Stanovisko br. St.
Badeciho a celé haličské zemé dlužno pokládati
za úplně správné a jest už nejvyšší čas, aby 80
tímty brdým polským problášením řídili všude,
kde si samosprávy zemské váží a chtějí si ji
zachovati.

Elektřina v domácnosti není a nás
ještě savedena, ale není pochyby, že k tomu do
jd+ dříve nebo později. Elektrické energie lze
v domácnosteeb jvužíti nejrozmanitějším spůsvbem,
při čemž padá na váhu neobyčejná výkonnost této
energie. V Aoglii byly v tomto sméru učiněny zá
znamy. Za pomoci jedioé kilowattové bodiny lze
vyčistiti 5000 nožů, vyleštiti 76 párů bot. uvařiti
9 Jitrů vody, připraviti 15 kotletek za 16 minut
zapáliti 3000 doutníků, rozpáliti za hodinu čtyři
žehličky. Jedna kilowattová bodina také postačí,
aby p» 21 hodinu byl avádén v pobyb šicí stroj
nebo ventilátor v pokoji, aby 8 pytlů mouky bylo
zpracováno na těsto, aby pět koní bylo ostříháno,
aby vytahovadlo bylo 30krát vytaženo do čtvrtého
patra, aby naplnéno bylo a zazátkováco 250 lahví,
aby 400 —500litrů vodybylo vyzvednato do výšky
T -8 metrů. Hojnému užívání elektřiny vadí do
posud drahota elektrické energie a nedostatek po
třebných instalací.

Pomeste Ústřed. Matici úkolské!
Tradné doby dolehly na náš národ. Odpůrcové
naší s prudkostí nebývalou útočí na uaše odvěká
práva, chtíce pro sebe zabrati oelou naši vlast,
věecku naši mládež. Nic neplstí a nich v boji
proti nám právo psané a dacé, ol neplatí právo
lidské i božské: zbaviti Čecha půdy, domova,
vlasti, školy, mládeše, řeči a právní ochrany, tot



beslo, které se blásá a uskatečňuje veřejně a
bestrestně. Zavřené české školy, pod širým nebem
strádající české rodiny, přístřeší zbavené, pokuty
za neposílání českých dětí do škol německých,
ble, to jsou vítěsné trofeje dnešního nelidského
boje. Bráníme se ze všech pil a na všech stranách
odrášíme útoky, ve Slezsku, na Morevě, v Čechách,
pomáháme Čechům Dolnorakouským, ale bohužel
Dejsme ve své obraně podporováni tak usilovně,
jak soustavné hájení vyžaduje. Místa, kde boj nej
prudší, upoutávají pozornost, a ostatní ohrožená
čára zůstala by zanedbána akoro docela, kdyby
se o ni neetarala bdělé ochránkyně českých dětí,
Vaše neochvějná Ústřední Matice Školská. Sbor
obecních starších král. hlavního města Praby, po
střebnuv nebezpečí, jež hrozí našemu národu
z útisku českých menšin a odstrkování Ustřední
Matice Školské, pozývá všech Čechů věrných, aby
milionovým všenárodním darem bylo Matici při
spéno v tísni největší a odpůrcům našim dána od
pověď, že jásot jejich nad českou netečností jest
předčasný, Městská rada král. hlav. města Prahy
i výbor Ustřední Matice Skolské očekávají pevně,
že této výzvě vlastenecké bude všude porozuměno.
Čechové! V okamžiku na výsost vážném, jakého
nebylo od založení Ústřední Matice Školské, vo
láme, prosíme, zapřísabáme: Spojte se pod vítěz
ným vedením Ústřední Matice Školské a svorně
8 námi odrážejte útoky na naši národnost. Po
slechněte všichni bez vábání vážné výzvy pro
tektorů naší Matice a Českých menšin, zastupi
teletva metropole českých měst, poslechněte důtklivé
výsvy našeho král. blavního města Prahy a meli
omovýmSvatováciavským darem pro Ústřední Maticí
Školskou dokažte odpůrcům svým, že marny jsou
všechny jejich úklady. Nechť každý z Vás jest si
vědom povinnosti své k lidu svému i k vlastnímu
jménu. Nechť každý jest si vědom, nepodaří-li se
odraziti tentokráte útoky mne českou školu, na
českou mládež, na Českou národnost, že příští rána
namířena jest a také dopadne přímo na naše hlavy.
Voláme všecky české okresy, všechna města,
všechny obce, všechny rodiny, všechny stavy, pod
niky, ústavy, spolky, voláme kde koho do svatého
boje za bytí a žití našeho národa a věříme, bu
de-li blasu našeho dbáno, že i tentokráte, Čechové,
zvítězíme.

Pozemkový majetek Habsburků.
Soukromý majetek Habsbursko-Lotrinského rodu
obsahuje celkem 24 panství v Čechách, na Mo
ravě, Dolních a Horních Rakousích, Štyrsku, Ty
rolích a Uhrách, která zaujímají celkem plochu
149.047 ha. (1 ha. — 5 měřicím). Z toho největší
část připadá na les, totiž 79.600 ba. Orné půdy
jest 93.963 ha., luk 9831 ba., zahrad 525 ha.,
pastvin 8931 ha., vinic 75 ha. a 3303 Alp. Vodou
(řekami, jezery a rybníky) pokryta jest plocha
3158 ha., stavební plochy jest 295 ha. a nepro
duktivní země *(cesty, pohoří, pusta v Uhrách)
9300 ha. Základ k tomuto ohromnému paaství
položila císařovna Marie Teresie, která získala

tví Rácskeve (26.217 ha.), dále Sanin (6473
ha) a Holič (7962 ba.) vesměs v Uhrách, na Mo
ravě Hodonín (11.681 ha.), panství Orth (6940 ba.)
a Scbarfenek (2613 ha.) v Dolních Rakousích.
Tento komplex půdy rozmnožil císař František I.
koupí několika panství v Dolních Rakousích, ale
ješté více nynější císař František Josef I., který
přivtělil k císařskému panství ještě lesní statek
Wattioghoffen (10.190 ha.) v Horních Rakousích,
dále v Čechách panství amiřické (4726 ha.) v Po
labské rovině, Bezno (1493 ba.) a Bystré (2620
ha.), ve Štyrska Železnou Budu (22056 ha.) a
Kleiokrampen (434 ha.), v Tyrolích St. Petersberg
(198 ha.) a v Dolních Rakousích statek Persen
beug (2000 ha.). Mimo to připadlo k císařskému
soukromému jmění několik panství r. 1875 úmrtím
poděkovavšího se císaře Ferdinanda Dobrotivého.
Bylo to velkovévodské panství toskánské v Čecbách
a sice Buštěhrad (2668 ba.), Tachlovice (4757 ba.),
Zvoleňoves (2089 ha.), Ploškovice (1763 ha.),
Zákupy (7053 ha .), Kácov (3853) a Červené P.
říčí (3048 ba.). Kdežto v jiných zemích koranní
statky jsou pronajuty, v Rakouska jsou vedeny
ve vlastní režii, až na panství Ráczkeve, Sania,
která jiš po 100 let jsou pronajata jedné rodině,
a 9 dvorů panství holičského a hodonínekého. Ve
vlastní režii jest celkem 53326 ha. plodné plochy
s 152 dvory. Veškerá panství jsou rozdělena na
62 hospodářských okresů a skoro ve všech, až na
tři, pěstuje se bluvně řepa. Na panství kácov
ském a bysterském pěstuji se místo řepy bram
bvry, které se zpracovávají ve vlastních lihova
recb, u ve Wolfpassiogu pouze horské plodiny,
které se spokojí 8 chudší půdou. Poněvadž panství
tato snaží se docíliti co největšího čistého vý
těžku, používá se všech novinek praktických vy
nálezů, čím se poskytuje dobrý příklad rakou
skómu zemědělství. Tak již r. 1867 byl zakoupen
pro panství v Čechách parní pluh. Většinu semě
dělských plodin spracuje se ve vlastních průmy
slových podnicích. Jsou to zejména 2 cukrovary,
11 Divovarů, 9 libovarů, 2 velké mlýny v Tachlo
vicích a Kácově, krabovka ve Smiřicích a očkolik
menších cihelen. Veškeré lesy rozděleny jsou na
86 okresů a převládá v nich vysoký (80 až 100 let)
a jehličnatý les. Na některých místech provozuje
se chov svěře a rybářatví, a na mnohých pan
etvích json nádherné zámky.

Poslední jmenování seudeů obromilo
celou českou veřejnost neodůvodněným vyvýšením
německýchsoudcůa poškozenímnejstaršícha nej
tasloužilejších českých soudců. Ze 37 povýšených
osob připadá jen 20 na české soudce, avšsk 17

Da německé, Z nově zřízených 19 míst vrchních
řadů přiděleno 10 německým a jen 9 českým, ač
dle národnostního klíče mělo by připadnouti 12
míst českým a jen 7 německým soudcům. Při po
výšení ad personam přeskočeno Čechem českých
soudců u sborových soudů 13 a přednosta veli
kého okresního soudu v pražském předměstí, po
sledním Němcem jen 6 německých soudců. Vrchol
všeho shledává však pobouřená česká veřejnost
Ve vyznamenání stát. zástupce dr. M. Bergra titu
lem a cbarakterem vrch, stát. zástapce. Postup
toh.to německého úředníka je vůbec unikem. Stav
se náměstkem státního zástapce přeskočil přes
půldrahého sta, povýšeu byv dále jako náměstek
státního zástupce za radu zemského soudu —
dalších tři čtvrtiny sta soudcovských úředníků a
vyznamenán byv hořejším způsobem, získal přeš
hlavy 12 úředníků státního zastupitelství a půl
druhého sta dalších soudcovských až o 8 let slu
žebné starších úředníků — pořadí, jež jej Činí
příště způsobilým čeliti při ucházrní se o vedoucí
důležité místo u státního zastupitelstva mužům,
jimž nerovná se kvalifikací, tím méně stářím a
zkušenostmi. — Z interpelace dr. Škardy a soudr.
na Čes. sněmu.

WVyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 18. září 1909, 1 al

pšeniceK 20-30—20*80, šita K 14-00— 16-80,ječme
ne K 900—10*90, prose K 14-00—14:00, vikve K 24-00
aš 00:00, hrachu K 24'00——26"00,ovsa K 740—840,
čočky K 22-00—30-00, jshel K 26-00—00"00, krap K
22-00—40'00, bramborů nových K 4*40—460, starých
K 00'00—00'00, jetel. semene červeného K 112'0—120'
1 bl. jetelového semínka bílého K 000:00— 00000,
máku K 26-00—00-00, Iněn. semene K 00:00—00'00, 102
kg žitoých otrub K 14-40—00'00, 100 kg pšeničných
otrub 14'40—00'00, 1 kg másle čerstvého K 272
až 000, 1 kg másla převaťeného K 000 — 000,
U kg sádla vepřového K 320—0'00, 1 kg tvarobu
028 —0-40, 1 vejce K0*07—0:08, 1 kopa cerele K 0-00
aš 000, 1 kopa petršele K0:00—0'00, 1kopa kapusty
K 1'20—1'60, 1 hi cibule K 6-00—0'00, 1 hl drobné
seleniny K 1:00—000, 1 pytel mrkve K 1-20—1'80,
1 kopa okurek 4-00—600, zelí K 7*00—10'00,1
bečka švestek K 1:00—1-40, 1 hl jablek K 4:00—8"00,
1 hl hrašek K 8'60—6520. — Na týhodní trh
v Hradci Králové dne 18. sáří 1009 odbývaný
přivezseno bylo: 1) obilí: pšenice 474 hektol., žita
8626, ječmene 861, ovsa 348-6, prosa 18'/,. vikve 7, hra
ohu 18"/,, čočky 11+/,, krap 0, jahel 5, jetelového se
mínka 1/,, olejky 10:, máku 61. — 2) Zeleniny:
potráeleO kop, oerele O kop, kapasty 180 kop, cíbale
54 hl, okurek 45 kop, salátu 00 kop, mrkve 86 kop,
brambor 167 hl, selí 272 kop, drobné zeleniny 163 kop.
— 8) Ovoce: švestek 800 beček, hrušek 137 hi, jablek
118 bl. — 4) Drob. dobytka: | vepři 0 kasů.
podsvinčat 568 kuců, kůslat 00 kusů.

Studující dobytu
neb řádní dělníci

na celé zaopatření (neb bezestravy) se levně
přijmou v domě pí. Kemlínkové, Velké náměstí
proti uzenáři p. Holubovi v II. posch. do předa.

Zvláštní pokoj.

Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we“ fřelí upravená a rozšířené vydání

OLTARE
schválenénejd.kr Oj stem 20. srpna

Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající 8 příslaěnými modlitbami (z brevífe),
nejnověji schválenou litanii k sv. Josefu, velice
cennou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním to'ožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvodu“ varhan.

Pro žádoucí přesnou úpravu koihkupecké
provise bylo nutno stanoviti ceny nového vydání
takto :

Cena knihkupecká — krámská

v plochých arších 50 kusů franko 22 K 60 h
100 „ „ 44K—-h

bez frankatury 1 výtisk
v poloplátaěs červ. ořízkou.... 65h 80b
vplátně n 2..... 74b 92h
v plátně se zlacenýmkříčškem... 80h 1K
v celokůži se zlaceným křížkem a

zlacenouořízkou.... 2 K 10h 2K 60h
Není přípustao ku frankovaným plochým

archům žádati přikládání jiných drubů koih ať
Oltáře nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoudodatek „O eirkvích mepra
výeh“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožurku archovou za 5 bal.

Litanle k sv. Josefa (jinýpřídavekno
vého vydání Oltáře) prodává se na lístcích 8"
100 kusů za K 1-20.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

(KHdEž

který by, přijížděje, sloužil do no
vého roku ©nedělích a svát
cích mši sv. pro hr. vrchnost,
— žádá za laskavou zprávu —

[KAI Děkanskýúřad vGhlamei a €.

Vína mešní
stolní a desertní, čistá přírodní koapíte nejlépe
— — — — a nejlevnějiu — — — —

Josefa W.Paďoura,
velkovinařství a zastupitelství předních vinařských

firem v Novém Městě n. Met.

Zasílám franko na kašdou stanici za cenu

o Jěkost červené a bílé, 1 litr za 60 h, 65 b,al. ,
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Důležitá časová resoluce.
Pátý všeobecný sjezd katolíků českoslo

vanských v Hradci Králové schválil v odborové
schůzi o obranných prostředcích církve v Klicpe
rově divadle v úterý dne 31. srpna následující
resoluci:

Pátý všeobecný sjezd katolíků českoslo
vanských v Hradci Králové maje za nezbytno,
aby proti soustavnému, už nesnesitelnému ha
nobení náboženství převážné většiny národa
českoslovanského na hájení náboženství užito
bylo prostřeaků mimořádných, usnáší se na
následujícím:

1. V den sv. Václava budou ze všech
vísek, obcí, měst nedílné koruny České zaslány
telegrafické prosby Nejjasnějšímu Zeměpánu
a Jeho císařské Výsosti následníku trůnu, ab
zcela protizákonnému propouštění tisku a obraz
protináboženských byla jednou pro vždy neod
kladně učiněna přítrž přesným |zachováváním
zákona, jenž učení křesťanskému, církvi kato
lické a kněžstvu jako stavu zaručuje ochranu, a
to tím spíše, že tímto propouštěním trpí i ve
řejná mravnost, jež jest nejbezpečnější zá
rukou pravého blahobytu občanstva státního,
které i stát v první řadě na zřeteli míti jest
povinen.

2. Sjezd věda, že o tom, jak tisk protiná
boženský strašlivě pustoší sociální řády ve vla
stech našich, nejsou správně informovány
kruhy nejvyšší, které by jistě tohoto řádění
dle svého vlastního přesvědčení nestrpěly, a) volí
si užší komitét a ukládá mu, aby v době nej
kratší sebral v pamětní spis citáty listů proti
náboženských a b), aby tento pamětní spis
předložil Nejdůstojnějšímu Episkopátu s prosbou,
aby jej předložiti ráčil na stupních trůnu, jemuž
katolické obyvatelstvo oddáno jest s neochvěj
nou věrností, s oddanou prosbou, aby se kře
sťanství, církvi katolické a kněžstvu katolic
kému dostalo ochrany, dříve než odzpustošených
oltářů došlo by ke zpustošení základů trůnu.
c) Vzhledem na spisy Macharovy staniž se tak
pokud možno nejdříve.

NázorPalackéhoo politicesv,Václava,
Sv. Václav ojav se samostatně vládyv r.

928, převzal skončení války vyvolané za vlád
notí Drahomířina. Situace státu Českého byla
velice nentěšena; nn jedné straně avíral jej
císař německý Jindřich Ptáčník, na drahé
straně vítězný postap Maďarů, jenž přetrhal
všecky svazky 8 Římem a Cařihradem, zčídly
osvěty křesťanské, Křesťanská Evropa shodoa
Bohem danou osobila sobě dědičně všecku ně
kdejší vzdělanost Řeků a Římarů (Palacký);
církev představovala osvětu a pokrok; její
dogmata podávala duším učení nejvyšší a nej
čistší (Denis). Vzdělanost křesťaoská byla sama
v sobě takové dokonalosti a nad všechny jiné
vyvýšena, že podle oí a vedle ní žádný jiný
způsob osvěty dařiti ee a prosplvati nemohl.

Panovníkům českým bylo tedy počítati
s osvětou křesťanskou, sonsedstvím německým
a s nájezdy maďarskými, neboť Čechy byly
úploě sobě zůstaveny a nemohly jako takové
gvé samostatnosti ahájiti, a nastával jim týž
osud, který brozil Loticům, Bodroům a jiným
kmenům slovanským. Pokřestění Čech a pevné
založení řádů církevních v Čechách bylo ši
votoí otázkou národa a cíl, za oímě mosila
se bráti celá politika česká domácí i zahrani
ční. Vévodové čeští neměli opravda nic většího
a důlešitějšího činiti, než dokonati počaté křes
fanění svého národa. Křesťaosko-národní poli
tika nalezla porozumění u Bořivoje,Spytihněva,
Vyatislava a byla vystišena zejménasv. Václa
vem, jemaž připadla úloha probloubiti přilnatí
národa českého k víře křesťanské.

Mobatnď opory jmenovaným panovníkům
dostalo se nábožensko-národní čínností sv.
Ludmily, jež sama vsorné se postarala o to,
aby sv. Václav, vook její, přilnul a vychován
byl v nauce křesťanské a stal ce ztělesněním

V Hradci Králové, dne 24. září 1900.

idee křesťansko-národní v dynastii Přemyslovců.
Neocenitelbým navždy zůstane vliv sv. Ludmily
na knížete Václava, poněvadž rozžehla v něm
vzácné porozumění pro náboženství křesťanské
a politiku etátu českému jedině prospěšnou,
tak že i mimo palmu mučedniczou, pro niž po
stavena byla ve sbor světců českých, jeví se
jednou z největších žen českých se stanoviska
národního. Bez sv. Ludmily — nebylo by sv.

kého.
Sv. Václav převzal dědictví sv. Ludmily

a rozmnožil je nejhojnějšími úroky; sám dbal
náboženství křesťanského nejen z přesvědčoní
a puzení srdce a celé duše své, ale i za příči
nou pravé a jedině správné politiky pro svůj
národ, jež, jak řečeno, výhradně se točila ko
lem úplného pokřestění národa českého a vy
manění církve v Čechách z vlivu německého.
K tomu bylo třeba hlavně klidného spolužití
8 říší německou, jež jediná mohla mu býti ná
pomocnou k dosažení účelu jeho, nehledě ani
k toma, že Čechy, nemajíce svého biskopství,
nemobly než z Němec nabýti kněží k rozšíření
křesťanství nad zemí českou. K tomu se nes'a
prozíravá zahraniční politika sv. knížete, jež
způsobila mu četné nepřátele soudobé a ještě
četnější tupitele věků pozdějších i nynějších,
kteří již tak mnohým slovem, činem a písmem
zásluhy jeho snažili se zlehčiti.

Sv. Václav, jako prozíravý politik, viděl
dobře, že, chtěje ubájiti účela vyššího — po
křestění národa a jeho zachování, musí upu
stiti od dalšího boje s Německem. jemuž slíbil
věrným spojencem býti a ročně 500 hřiven
stříbra a 120 volů poskytovati, a k němuž
Čechy ostatně nebyly ani silny ani dosti
připraveny. Přátelství a věrnost k Německu
vynesla Čechám pokoj a tím volné pole av. kní
žeti, by mohl v úkolu sobě položeném pokra
čovati; osou celého dalšího panování byla u
silovná snaba zavésti po celé zemi řády kře
sťanské, stavěti chrámy a šířiti křesťanství pro
spásu duší všeho českého a ku zachování exi
stence národoí; k oběma účelům byl sv. Václav
mužem na svoji dobu vysoce vzdělaným, za což
z velké části měl co děkovati své babičce;
dle legendy staroslovenské naplněn byl milostí
Boží pročítaje knihy latioské i slovanské bez
úbony. Ale nejen že knihy uměl, on slovo jich
plnil životem v pravdě křesťanským, chudé i
bohaté stejně milaje, a o ně se staraje, 0 Bi
rotky, vdovy, vězně a bídné, jakož paroby pe
čaje. Viděti z toho, že činnost sv. Václava
byla z velké části ráza sociálního.

Dle ovedených názorů Palackého musil
by sv. Václav býti nazván prvním „klerikálním“
panovníkem v Čechách, k němuž důstojně se
draží synovec jeho Boleslav II. a další Václav
—Kar<l IV., kteří, jak bych řekl po macha
rovsko, prosákaoti byli „jedem z Jadey“, jímž
očkovali národ český k zachování jeho exi
stence.

Ty o patronů země české nejpřednější a
největší, Václave! Vratislavem badižl A Čechám
svým navraf sláva dávnou! Opět na to postaviž
nás místo, z něhož vlastní netečnosti a hříšnou
slobou jiných neb pochlebnictvím mnohých ne
zaslouženě jsme opadli, abychom nejvěrněji
až do skonání sloužili Tobě i víře nejsvětější
i králům! Ty národa našeho záštito a podporo!
Zahyneme-li, Tobě zabynemel Od nových oby
vatelů marně bys očekával pocty té, kterouž
Tě země česká cd tolika věků velebí a milaje.
Tudíž v pokoře prosfce, toto opakujeme: Nedej
zahynouti nám ni budoocím! Neráčíš-li snad
vyslechnoati synů hříšných, slyšiž a vyslyšit
prosby předkův, kteří orodovali za potomstvo
své a v nebi na Tebe hledí! Sv. Václave, mu
čedníku Kristův, jediný dědici země České,
oroduj za nás!

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Lee v hmihkupeciví p. Františka Hovorky
v Žitnéulicí a oprodeji novin p. M.Vléha na

Přikopech.

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

Svépomoc a podpůrná akce
maloživnostníků.

Řeč sjezdová. Přednesl Ant. Fait, klempíř v Hradci
Králové.

II.
Jelikož na řemeslo obrací se dnes na

mnoze jen prostřední neb dokonce i podpro
střední dorost, někdy chlapci beze všeho
kloadného vychování, beze vší znalosti způ
sobů a slašnosti společenské, jest nesmírně
důležito, aby se strany samostatného řemesl
nictva ji akce zvelebovací byla besídkám učňov=
ským věnována ještě větší pozornost a péče,
než jak se dosud dělo. Také účast inteligence
na besídkách musí býti horlivější.

První podmínkou řádného prospívání be
sídky jest dobrý správce besídky, který dovede
si získati lásky učňů a který avažaje vbodvé
o látkách debatních večerů, přednášek, demon
strací, tělocvika, her a vycházek.

Avšak ani on sám neudrží besídku v roz
květu, není-li celým sborem faktorů vedoucích
podporován.

Sám úkol besídek: „výchova mravní a
rozšíření a prohloubení všeobecného vzdělání“
vyžaduje více společně pracujících, horlivých
nadšenců, pravých lidumilů. Besídky řemesel
ného dorostu měly by býti prosty všeho vliva
politických stran, neboť právě pro řevnivost
politickou se nedařívají. Kromě výše uvedených
úkolů mělo by Si vedení besídek vzíti za cíl
i bazení Šetrnosti a hospodárnosti, neboť tyto
enosti jsou základem každého podnikání; dále
i otázka protialkoholová nechť v besidkách
jest patřičně pěstěna. (Besídka při spolku katol.
tovaryšů v Praze, dále „Johanneum“ a „Patro
nát uládeže“).

Těmito sedmi body naznačena je asi stračně
dosavadní činnost akce zvelebovací, na jejímž
provádění jsou súčastněni: stát (ministerstvem
obchoda resp. veřejných prací), země (zemským
výborem), obchodní a živnostenské komory,
hlavně svými ústavy ku zvelebování živností
a jakožto sbory poradní: „Gewerbefórderuoga
beirat“ ministerstva obchodu, zemská živao
stenská komise při zemském výbora království
Českého a nejnověji i říšská živnostenská rada.

Akci zvelebovací provádějí i některá kra
jioská průmyslová musea velmi čile a zdárně
pořádáním výstavek, přednášek a karsů.

Že i pokračovací školy průmyslové, dále
školy odborné, řemeslnické, průmyslové, umě
lecko-průmyslové i vysoké školy technické
mají znameniton oepřímoa i bezprostřední
účast na zvelebovací akci maloživaostenské,
jest nepopíratelno. Jest to zvláště školstvíprů
myslové pokračovací, jež na podpůrné akci malo
živnosteoské má veliký podíl. Nutno je proto
co nejvýbodněji zreformovat a úopraviti tak,
aby na místě vyučování večerního zavedeno
bylo vesměs vyučování denní. Přizaá přece
každý, še není možno učni po celodenním fy
sickém namahání sledovati s patřičným užitkem
večerní přednášky, při kterých zpravidla pak
podřimoje. Dále i různým výstřednostem učňů
večer ze Školy 6e vravejicích bude lze za světla
denního konec ačíniti.

Pro pokračovací školy notac dále šádati
sodborověníjich, to jest vyočování žáků příbuz
ných neb jednotlivých odborů pokud možno ve
zvláštních odděleních, zvláštními učiteli odbor
uými, přiměřené vzdělanými mistry řemeslníky.

Tímto způsobem vyučuje se v Německu
již po celá desetiletí a možno tvrditi, že zdat
nost německého malého a středního průmyela
odvoditi dlatao částečně i od toho velice roz
umoého a praktického zařízení.

K dalšímu povznesení malovýroby dále
by nemalou mírou přispělo eřísení odborných
škol i pro ta řemesla, pro která dosud v celém
Rakoaska škol takových nestává, a těch jest
dosud celá řada. Pokračovací Školství mioi
sterským nařízením z r. 1907 podřízeno bylo
dozoro trvalých, svláštních inspektorů, povo
lanýca z kraha očitolstva státních průmyslo
vých škol. Úkolem nových iospektorň jest 1b;



vyučování opatřeno bylo způsobilými silami a
dle správné methody. V roce 1907 vykazoval
státní rospočet na šivnostenské školství náklad
10,804.000 K, kdežto v r.1896 pouze 6,119.000
K; za 11 let tedy se náklad o 100%, zvýšil.
Pokračovacích škol v zemích korany České
bylo 590, t. j. 69%, všech škol pokračovacích
v Rakonsko a navštěvovány byly 65000 žáky,
60 procenty všeho žactva. Na Čechy připadá
z toho 413 pokračovacích škol se 48.000 žáky.
Vyniká tedy království České v průmyslovém
pokračovacím školství nad ostatní země moc
nářství.

Ku dalšímu rosvoji politiky maloživno
stenské specielně o nás v Čechách, k účelněj
šíma rozdělení práce v podpůrné akci dopo
ročovalo by se zřídit jen jedno vedoucí ústředí,
kterým by moblo býti královské zemské tech
nologioko-průmyslové museum, kdyby dosa
vadní technol. průmyslové museam obchodní
a živnost. komory pražské převzala země do
své správy.

Podpůrná akce maloživnostenská u nás je
dosud soustavně neupravena, roztřištěna, po
stupuje se, jelikož je ústředí více, bez jednot
ného promyšleného plánu a jelikož 8e ročně
k účelům těm o nás vydá různými činiteli přes
300000 K, mobl by výsledek býti mnohem
ptkvělejší za jednotného řízení zmíněné čin
nosti. Jako velice cenný sbor poradní při
královském zemském museu technologickém
sloužit: by mohla českým živnostnictvem po
žadovaná „semská šivnostenská rada“, v níž by
sasedali živnostnictvem zvolení zástopcové jeho
(přímým hlasováním), jakož i zástupcové živ
nostenského Školství, peněžních úslavů a jiní
odborníci národohbospodářští. Zřízení této zem
ské živnostenské rady zůstává i po nedávném
zřízení říšské živnostenské rady ve Vídni 0
tázkou stálé a nalehavé potřeby pro ožší vlast
naši a doufejme, že v nedlouhé době uskuteč
něno bude. Aby se předešlo rozporům národ
uostním, bylo by záhodno, aby rozdělena byla
v sekci českou u německou. Pak by stát i
země stejným dílem museli na tato organisaci
přispívati, jako na rada zemědělskou.

Třetí velice důležitoa institací byl by
„Zemský úvěrní ústav malošivnoslenský pro král.
České“, kterýžto ústav mohl by usnesením

sněmu král. Českého povstati ze stávajícího
již. „Zemského jubilejního úvěrního fondu cí
saře Františka Josefa I.“ z r 1898. Uvěroictví
v celém civilisovaném světě věnována jest nej
větší pozornost a vidíme, že úvěr v obchodě,
průmysla a živnostech jest dnes jednou z ne
postrádateloých podmínek. To vše má však
význam jedině od určité výše zámožnosti. Jen
pro většího neb lépe eituovaného živnostníka
výbodným a pohotovým jest úvěr bankovní
neb záloženský. Zde jeet však notno i nejmenší,
hospodářsky nejelabší živnostníky podporovati
opatřováním příhodného, zvláště apraveného,
Jehce dosažitelného, osobního úvěru. Toto vo
lání ozývá se z řad živnostnictva již po celou
řadu let a již před 10 lety konány ve věci té
ankety a porady v ministerstvu obchodu. Te
prve letos dala vláda problásiti úmysl zřízení
„řišeké společenstevní pokladny“, odkad by
po případě bylo mošno říditi a povzbozovati
zřizování „společenstevních záložen.“ Nelze u
příti této snaze vlády dobrého úmyslu a před
sevzetí, avšak živnostnictvo české po různých
zkušenostech k žádnému takovému centralisti
ckému podniku plné důvěry míti nebude. Z na
šeho českéhojstanoviska jest oprávněno, že 86
trvá na zřízení ústavu zemského. A tu pomý“
Šlelo se již na založení maloživnostenské banky
pro království České. Počítáno při tom v první
řadě ná soačinnost živnostenských společenstev.
Než ani tato myšlenka nedošla svého oskateč
nění, jelikož by pro ni uvalného počtu spole
čenstev scházelo dostatečného pochopení i f
nanční prostředky.

Zbývá tedy stávající „Zemský jubil. fond
úvěrní císaře Františka Josefa I“ přiměřené
zreorganicovat, Když byl před více než 10 lety
založen se základem 1,000.000 K, očekávalo se,
že účelem jeho v přední řadě bude úprava
maloživnostenského úvěro. Tato naděje se ne
splnila, neboť zemský úvěrní fond nezřizoval
a nepodporoval, jak se očekávalo, společen
stevní záložny, nýbrž věnoval se skoro výhradně
podpoře nákupních i výrobních družstev živ
nostenských. Nyní teprve, kdyš fond je vyčerpán
a jedná se o poskytnutí nových prostředků,
pomýšli se na to, změniti jej v středisko úvě
rové akce maloživnostenské v král. Českém.
Na zástupcích živnostenských na sněmu, jakož
i na všech poslancích, kteří v nedávné době
za přátely stava živnostenského ae prohlašo
vali, jest tedy, aby přátelství to účelným vy
řízením otázky úvěru živnostenského dokátali.
Naznačený svrchu „semský úvěrní fond“ měl
by sa úkol pečovati o zřisování malých spo
lečenstevních záložen, které na základě vsá
jemné zoalosti členů i případných dlužníků
nejlépe ai by se osvědčily, předpokládajíc, že
by u živnost. společenstev vzbuzeno by:o žá
doucí porosumění a že by se jim dostalo ú
činné pomoci. Pomoc tuto poskytnouti jednak
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[ příslešnou radou a prací organisační a zaří
sovací, jednak příspěvkem na zařízení, bylo
by dalším úkolem fondu. Všechny tyto záložoy
měly by své ústředí v zemském úvěrním fondo,
odked by byly řízeny a regulovány zásoby
peněz v jednotlivých záložnách, jakož i pro
váděny kontroly a revise. Tukto upravený a
řízený svaz živnost. záložen masil by se nutně
státi olladacím ústavem pro maloživnostníky
resp. jmění jich společenstev. Není pochyby,
že kdyby ve stava živnostenském, hlavně u
spo.ečenstev bylo dosti ochoty a pevné vůle
pro takovonto, na základě vzájemnosti spočí
vající činnost a kdyby se pro počátek nalezlo
v řadách živnostnictví dosti pevných karakterů,
již by myšlenku tuto ve skutek ovedli, že by
se v krátkém čase stal z podobného českého
úvěrního ústředí živnostenského velký a mocný
fiouační činitel, jenž by měl na poměry živ
nostnictva blahodárný vliv.

Při vylíčené úpravě živnostenského úvěr
nictví v našem království musel by hlavní
zřetel obrácen býti k malým a nesámožšnýmšiv
nostníkům, poněvadž živnostníci lépe sitoovaní
i v nynějším způsobu si lehčeji úvěr získají,
kdežto živnostník bez osoboího majetko (kromě
svého řemesla) úvěra jinak nedosáhne nežli na
směnka pomocí zámožnějšího račitele aneb
eskowmptováním účto, zákazníkem podepsaného,
což spojeno je 8 obtížemi a nepříjemaostmi £
někdy pro různé předsudky jest jen za cenu
pozbytí zákazsíka vůbec proveditelno, dále od
svého dodavatele materiálu, kterýžto úvěr jest
však nejdražší. Bode tu ovšem dložno opříti
se jen o osobní spolehlivost a soliduost dlaž
níkovu a půjčovati mo oa pohledávky v jeho
obchodních knihách zanešené, jak to Činí ve
velkém t. zv. discontní společnosti.

Z počátko ovŠetu jen dv jednoho sta koran.
Na dlužníku bode požadováno přesné a v každém
obleda správné dodržování platebních podmí
nek. správné vedení obchodních knib, včasné
poávání účtů, jakož i dožadování se včasného
vyrovnání jich. Dosavadní způsob, kdy řeme
slnické účty jak u obecenstva tak a veřejných
kurporací po měsíce nejsou k placení pouka
zovány, jest zaviňován nedostatečným ohledem
a podceňováním živnostnictva se strany zá
kazníků, ale i živnostníky samotnými pro 0
pozděné moohdy podávání účtů a pro bázeň
před apomínáním. Nastíniv krátce úprava živno
stenského úvěro, nepodceňoji nijak záslužnou,
osvědčenou již činnost několika málo záložen
řemeslcických, živnostenských i některých ob
čanských v tomtéž směru ; vaopak kde podobný
ústav již působí, nebade potřebí jiný zřisovati.
(Dokonč.)

Volné listy,
Zase reformátor. Dr. Lederor zamiloval se

do antiky jako Machar, neboť praví: „Člověk
antiky vytvořil boba v obrazu svém. Člověk
antiky věřil v božství »vóhbovlastního člověč
ství, proto oma brdost jeho povahy a krása
jeho života.“ Pravda, člověk antiky vytvořil
si bohy, ale ti bohové byli také podle toho.
Dobře, že nám, lidem nové doby, katoličtí
mnichové opisováním zachovali klassickou li
teratara, neboť jinak setkali bychom se s ne
emysly ještě většími, než jaké na příklad před
kládá svým věroým Machar. Ale i tak dlužno
tvrditi, že pánové baď autorů řeckých a řím
ských nečton, buď jim uerozamějí, nebo konečně
úmyslně z nich vybírají názory, které se jim
hodí do krámu.

Literatora každého národa věrně tlumočí
názory jeho o životě, o úkolu člověka na zemi
a zobrazuje jeho nábožeaství. Nejinak i lite
ratora řecká a římská. Nuže, pobleďme, jak
tehdy soudili lidé o bozích a bozi o lidech.
Nejvyšší bůh v Itiadě praví: „Nic věra bíd
nějšího není nad člověka nikde zo všeho, cokoli
Da zemi se býbe s dýše.“ Namítl-li by kdo, že
jednotlivé místo nic neznamená, řekli bychom,
še se toto mínění táhne celým šivotem řeckého ná
roda a ovládá mysli největších jeho mužů tak
silně, že je opětně a opětně opakují, jakmile
jmoa se o životě vážně přemýšleti. Názor o
bědnosti člověka a Řekův a Římanů vyplývá
z jejich víry, že každý člověk podléhá neud
vratnému osudu. Tato osudovost velmi jasné
rýsuje se v řeckých tragédiích, v nichž líčí se,
jsk hněvný osad pronásledaje lidi tohoto světa,
Tak na příklad dí Sofokles v Autigoně: „Nemo
hoať se lidé sprostit určeného osudu, neboť moc

-sadby jest veleúšaená;, Štěstí nijak, ni sil jarost,
ni hradba jí, ni loď mořembitá, černá ujít ne
může“. (Antigona, přeložil Král). Ano Sofokles
docela tvrdí, že člověk, byt i dlouho žil, ne
dožije ee žádné radosti, nýbrž moohem eplše
boře a žalosti. Vědyť tato talost člověka pů
sobili i bohové, kteří trpce pocitovali, asmí
valo-li se na člověka štěstí a z tobo důvodu
vrbali ho v bědy. Tíenila-li tedy aatického člo
věka myšlenka, že život jebo jest podroben
nesvratoému osudu, břímě jeho šivota bylo tím
těžší, čím více uvažoval, že šťastným vemůže
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ani býti, jmenovitě také proto, že bohové lidem
závidí. Trapoé tato víra o nepřízoi a závisti
bohů vyskytuje se jiš u Homéra, jenž ústy Odys
seovými mlaví toto: „Bohové nás stihali bídou,
již toho nám nepřáli, bychom trvajíce při sobě
rozkoš ssáli mladosti a ku prabům dospěli
stáří.“

V době pozdější myšlenka tato sesiloje
a stává se čím dál broznější. O tom so každý
může přesvědčiti u Herodota a Aiscbyla. Ne
tresce totiž dle Herodota bůh jenom zločiny,
nýbrž oopřeje Štěstí člověku vůbec, Došel-li
tedy který člověk velikého Štěstí, uvaluje na
něho božstvo, třeba se ničím neprohřešil, z pouhé
závisti a žárlivosti nehody, neboťvšeliké bolsívo
jest sávistivo a aměnychtivo. Ano dle názoru pc
banských Rekůbohové vami zámysloě svádějí
lidi ke hříchao, aby je mobli trestati. U Homéra
kromě tobo 88 dočítáme, že výtoačných po
klesků mravních bývají původci a spolaviuníky
bobové, Tedy: chtíti zločin a chtfti potrestání
zločinu jest podatatnou vlastností řeckých bohů.
Když tedy dr. Lederer podškrtává proti nám,
že antický člověk vytvořil si bužství v obruza
svém, ejhle, jak to božstvo vypadalo! Všechna
dusná pochmurnost. kterou božstvo řecké člo
věka tisnilo, věru jest takového rázu, že ona
chloboá tvůrčí origioálnost, drem Ledererem
antickým lidem podstrkovaná, nevzbozuje v nás
bi stína závisti.

O tomto názora osadovosti azávisti bohů
nejlépe poučojeme se u Homéra a Svfokla,
Svrchovaným božstvem v řecké tragédii jest
osnpdovost, která jest vždy hoěvivá a nic ji ne
utišuje. — Proto řecká tragádiejest vypravová
nim úsilí bez ekotečných výsledků, úsilí předem
jalových a k nemohoucnosti odsouzených. Tím
vysvětluje se zvláštní klid jednajících hrdin,
zvláštní daševní pokoj lidí, kteří vědí, že jsou |
pod tlakem neodvolatelného odsouzení.Proto vr
hají se do propasti 8 chladnokrevností, která pc
chodí z vědomi, že do svého úkolo ae zapřábli
e že jinou prácí nemohoa kogati. Tento ztr
polý klid nelze tedy, jak 56 mnozl domnívají,
přičítati samostatoě vypěstovaným mravním
ctnostem, jako Spíše neúprosné osudovosti,
která notí člověka jednat tak a nikoli jinak,
S řeckou osudovostí spojeno jest zoufalství,
které, jsouc důsledkem fatality, dodávalo čic=
věku rysy klidného nspokojení. Kromě toho
tato osudovost řecké tragódie podobá se velmi
povinnosti, jak ji pojali stoikové. Bylo by za
jimavo, o této stránce názoru řeckého obšír
něji se rotbovořiti u vyšetřiti, jaký měla vliv
na povahu antického člověka. Snad by pak vs
evitlo, že ona pevnost povahová nebyla dů
sledkem toliko činorodé vlastní iniciativy.

Tyto řádky však mají jen ten úkol, hlav
ními obrysy dokázati, že pochvaladra Lederera,
jak antický člověk nměl si tvořit božstvo ve
evém člověčství, jest odůvodněna jen spise
vatelskou fantasií. Náboženství řecké člověka
i boby pokrylo hanebnostmi, přiklánělo se
k paodům a vášním každého jednotlivce a k :ždé
obce. Náboženství bavilo antického člověka
vilnými fauny a prostopášnými satyry. Tak na
příklad v Iliaděl Rozepře bohů, jejich hádky,
jejich lásky a bítvy. Zivá a toho ze všeho stu
denost, plochost a nuda — 0 opravdovém
mravním základě a síle otnosti ani potachyl

Dr. Lederer chtěl rozrývati křesťanské
etoosti a odkryl jenom nevědomost o tom, 00
vlastně zajišťuje človéku mravní svobodu a
amocňuje jeho osobnost, nebo-li, jak se chybně
řiká, jeho Já. Dr. Lederer zdůraznil u antic
kého člověka tvorbu náboženství, kdežto jen
poněkod všimavý gymnasista muví usouditi, že
v tom obleda lépe jest mlčeti nežli se chlubiti.
Když jsem jeho mínění o křesťanských ctno
stech v „Obnové“ opravil, odpověaěl v „Pře
bleda“ tak, že státní zástapce mosil jeho článek
konfiskovati pro zločin rušení náboženství.
Dr. Lederer posmíval se tam pčení katolické
církve a prokazoval náboženství veřejné opo
vržení. Místo aby proti mým důvodům ovedl
evé důvody, tačal zlostně urážet, bezpochyby
aby dokázal hned v zápětí vyrovoanon antic

kářeku vyjádřil mravní a duševní noblesu člo
věka budoucnosti, pro kterého tak horoje. Ejhle
spisovatel, pokrokář a žid, který nchvácen jsa
hned podem avé rasy, prozradí neopatroě před
celou veřejností, že není scbopen hráti úlobn
klidné kaltorní vyvýšenosti, kterou předstírá.
Rosněcovati v pokrokářské straně plameny
protikatolické, jak to židé činí, jest dnes don
ním jevem, a dr. Lederer, jak vidno, potvrzuje
pravidlo. Katolíci nikde náboženství židovské
nenrážejí, ale což když se rozhodnou uveřej
šovati jednotlivá místa z židovscéhoTalmuda?l
Pro důkladnou informaci veřejnosti dostačilo
by to úplně. My katolíci víme, fe i náš nábo
ženský život podléhá veřejné kritice u že aa
v něm vyskytují nedostatky jako všude, kde
člověk žíje, ale na drahé otraně máme zase
právo žádati, aby každý nás posuzoval dle
pravdy a bos orážek a posměchu. Máme mnoho
příčin vytýkati, še 60 o nás úmyalně Iče vůbec;
8 od mnohých pokrokářů jmenovité žádati, aby
mlavili o katolickém života pravdivě a 8 po

třebnými vědomostmi, jest tolik, jsko natiti
velrybu, aby sí oblekla syrchník.

Pojednání o povase. Syn Hollův proti dru
Reylovi v „Čase“ napsal několik fonilletonů,
v nichž bylo řeči jako vody » z nichž kde kdo
mohl poznati, že dašovní marasmos pisatelův
poskytoje naději dalšího rozvoje. V rozplyzlosti
tá utronsil poznámku, že antického člověka do
poračaje pro vznešenost a hrdost jebo povahy.
Nože dobře. Dějiny vypravují, jak na veliké
cíle okazojí volicí Jidě. A tu vtírá se maně
tato otázka: ©Jest Machar velikou povahou
anebo jeat povahca vůbec?

Karakter jest síla, která odhaluje nejlepší
stránky lidské přirozenosti a největší její do
koualost. Nadání spisovatelské, všeliká umění,
vědecké objevy a badání mají sice velikon cenu,
ele přece nad ně předčí zásluhou vybadování
vzcrného karaktero. Mužové opravdu výteční,
lidé vytrvalé píle, povinnosti a lásky ka pravdě,
lidé hlubokých u neochvějných mravních zásad
zlskávají sí všady opravdové úcty. Zjejich
řečía činů září spravedlnost,věrnostve věcech
velkých i malých a jejich vyrovnaný klid stává
Se příkladem celému okolí.

Touto klid v obcování společenském jest
výsledkem sebevlády, která, | jsouc. hlavní
známkou povaby, podporaje mocně všechny
ctnosti, nebov kdo povolaje padům, vzdává se
mravní svobody. Proto v Písmě sv. nechválí
se tak muž, který dobyl města, jako ten, jenž
Paoaje své mysli. Jak se tato povahbovávlast
nost jeví u Macbara? Nikdo v Čechách ne
vyhledává tak rvačky jako Machar, oikdo ne
zatíná vytrvaleji pěsti, nikdo se tak zlostně
nezmitá a nerozčilaje jako syn Heliův. Sotva
se na českém Parnasu ohřál, již slídil, oa koho
by se vrbl, zůtínal mu race, kcho by škubal
za brada a otloukl ma rakavice o hlava. Vy
zýval kde koho a předem chlubně mo ohlašoval,
de odbila poslední jeho hodina. Na vjechno
hledí svýma žloutenkou zakalenýma očima a
tváří se, jakoby teprve jeho přičiněním roz
žehávala se pravá budoucnost národa. Vypě
stovav v sobě chorobné přesvědčení, že jest
povolaným a vyvoleným sadičem českého ži
vota, chce míti všnde poslední slovo a tříská
doumrtvých a živých, čímž nejjasněji dokazuje,
jak vzdálen jest od opravdového proroka, který
soudí a napomíná a láskou a mírností.
. V Jižní Americe jest ves, v níž míti vole
jest obecnou věcí tak, že kdo ho nemá, pova
žován jest za mrzáka, Jednoho dne brala se
tim místem společnost Aogiičanův, a brzo ob
klopil ji zástap pokřikojících: „Hleďte, hleďte,
ti Jidé nemají volat.“ Syn He'iův, zdá se, byl
od oněch ohčenů vyslán, aby sláva amerických
volat rozšiřoval po světě proti těm, kdo jich
nemají...

„Sobectví, pochybovačnost, nelaskavost“,
jak dí Smiles, „json vždycky bídnými společníky
v životě. obec jest nejbližší soused fanatika.
Stále zuměstnán jsa sám sebou, nemá laskavé
myšleoky pro jiného. O sobě mysli, sebe šetří,
ač milé jeho „já“ stane se milým jeho bůžkem.“
Tato slova Smilesova jsou na syna Heliova
jako ušita, uebof ve všem tom hlaku, jejž
stále vzněcnje, má na starosti jen sv.ji je
šitnou domýšlivost, jako ta slepice, kdákajtcí
nad jediným sneseným vejcem. Nemoc samo
lásky jeho jest již tak veliká, že osle; ivší ho ú
plně, nedává mu již rozpoznávat hranic mezi
vážným a směšným. Jen dotknouti se ho — a
již to považuje za urážku všeho lidstva, jen
nesoublasiti s některým jeho míněním — a již
nebetyčně vykřikaje :

„Duše gytit, blavy napravovat
vytčeno mi vůlí Osudu, —
abych vás však očil slabikovat,
to přec, drazí bratři, nebudu.

Pozor, čtenáři, teď tě prosím, abys za
choval chvilka nctivé mlčení, neboť slova tato
alétají s Olympu — ...

Uvádím verše doslovaě, aby každý poznal,
že pojmenování: „syn Heliův“ již se dosti
dlouho rodilo a konečně projádřilo se výrasem
novyhnatelným a že nikterak nebylo možno,
aby restanrátor antiky dal si jméno jiné. Ném
však, kteří jeme avobodní » nemasíme se této
modle syna Heliova klanětí jako pokrokáři,
jest dovoleno vpraviti verše jeho do prósy 8
posuzovati ji bez klapek, kterými si pokryli
oči jeho ctitelé.

Věle Osuda vytkla syna Holiovu napra
vovat hlavy, ale osud ten jest potonchlý, pro
tože rozkázal Macharovi, aby napravoval hlava
straně realistické, která přece dle vysvědčení,
Jež si sama napsale, jest duševní elitou českého
národa. Kdo naplňuje přednáškové silně,v nichž
syn Holiův čepuje antický nektar a aasycuje
ambrosií? Jason to přímí i vedlejší stoupenci
strany realisticko-masarykovaké, kteří s heslem
pokroka ráno vstávají a vočer ulébají. Socia
listé, kteří b.jaji o práva dělojotva a rovnost
všech lidí, dávají se poučovati, kterak nutno
otočit klikou století a vrátit se « antický

život, v oěmě miliony otroků pracovaly pro
vrobních deset tisic, válejících 88 v přepychu
a dusících se v nejvybranějších požitcích. Po
krokáři, zanicení pro osvobození žen, naslou=
cbají chválám antického života, v němž muž
zahroo! proti ženě všechnu tvrdost a sarovost,
učinil z ní skleslou bytost beze všech práv a
vyhatoval ji z doma jako opotřebovaný kus
nábytko. Volní myšlenkáři, kteří horají pro
Nvyšší mravnost“, ušima hltavě loví velebení
časů, které ařítily se poď tíhou nemravnosti.

Syna Heliův 86 sice zaříká, že slabikování
bratry učit nebode, ale on tak učiniti musí,
nechce-li úkcl svůj prováděti jen částečně. Jest
přece patrno, že kdyby bratří jeho uměli ala
bikovat, byli by si již lecco přečetli o sociki
ních poměrech doby, o niž běží, a nechodili
by na schůze obnovovat antický givot.

Toto napravování hlav, které syn Haliův
provádí, jest tedy poučné a po rozličných
stránkách i velmi zajímavé. Předem nenl jisto,
kdo má blava jasnější, zda učitel nebo jebo
Žáci, kteráž okolnost ovšem zůstává otevřenou
vtázkou. Zato velmi určita jest statečnost po
slochačů, která má ua odvahu přednášejícího
takový vliv, že vida mysl jejich pod antickými
ideami posud nesraženou, napsal pro vě ještě
ideu mabornedán:kou, kterak prý Turek jest
v zemích svých nejpoctivějším člověkem a vy
niká nad křesťany. Nikdo Bonehorši, a.e pochop,
že tento úsudek syna Heliova jest s morálkou
jeho spojen jaho uásledek s příčinoa. Pruhlá
sil-li již jednou pro vědy, še zvíře by zabití ne
mohl, ale uamrtiti člověka bylo by mu maličkoslá,
co jest důslednějšího vd učho, než polibovati
si poctivost a mravnost Turka, jenž křesťanské
hlavy umí tak virtnvsně nřezávat? Třicet tisle
nedávav porobaných Arménů bylo pro úsudek
syna Heliova zase zajisté jedním z přesvědču
jících dokladů. My bychom tato mahomedác
skou ideu nazvalí věšeuím zase jen nového
slona na osvědčené nosy poslacbačů; ale co
dělat ? V ovzduší syoa Holiova jmenuje se to
Noapravováním hlav a sycením doší*, ve mluvě
pokrokářské pak jest to příspěvek k osvěto
véma rozhledu a vyšňímo poznání. Oddanost
pokrokářův ostatně jest tak solidní, že by také
dychtivě přijeli, kdyby syo Heliův podjal se
konečně úlohv medvědáře a chtěl je učit při
bablaku se kymácet!

Filosofie však snaží se vtěliti v čin a
slovo chce býti skutkem. Co si tedy počaou
nyní ctitelé syna Heliova a jak se rozheduon?
Obnoví zákony antické, v nichž pro žena ob
saženo jest jen ponížení, nebo poběhnou do
Tarecka, kde manželský život ozdoben jest
kurnikem? Moono takových otázek. mohli
bychom učiniti, a všecbny by ukazovaly, že
pokrokáři nemají posud ani nejmenšího pode
zření, kam je syn Heliův zavedl. Jedno však

kaitarní historikové a vzdělaní národové, vez
měte na vědomost, že národ český jest tu
docela bez viny a že nesmí býti činěn zodpo
vědným za kousky spisovatele, jeaž se nazývá
synem Heliovým a jenž se svými stonpenci
tvoří ojedinělou pomatenoa sektu jako na pří
klad za časů bneitských byli Adamité. Prohlá
Šení toto činíme z aůvodů zásadních a taktice
kých, aby snad jmenovité Němci ze zázračné
přímo nevědomosti a z tranecedentálních ne
smyslů heliovských nevážili důvody pro mónů=
cennost českého lidu. Neprohlásiti toho vůči
cizině, bylo vy chybou, nebot a malóho národa
každá chyba zaplatí se dráže, nežli u národů
velikých,

Birščím tímto rozkladem neacbylujeme 80
od otázky, zda jest Machar povahoa, neboť
uvádíme doklady k výroku Smilesovo, Že sobec
jest nejbližší soused fanatika a že má na sta
rosti stále jen svoji zamilovanou osůbku. Syn
Heliův sice sobeokon ješitnost leckdy zakrývá,
ale nicméně i tato námaha zlo v povaze jeho
skryté ještě vice zošklivuje. Jak již svrcho po
věděno, vídeňský náš vlastenec cítí se býti pc
volán, aby v Čechách čistil a odkrýval Špatné
povahy, při čemž častěji azoá za prospěšné na
strojiti bolestný obličej. Slyšte, jak svou po
lévko přesoluje:

„Tak vesele jsem veršíky ty sil,
vesele proved mnohoa poprava —
a kolikrát jsem péro odhodil
a v bolesti se chytil za blavul“

Syn Holidv v těchto veršících karakteri
suje všechna svou oenpřímnost. Jedním okem
vymačkává alzy, drahým se směje těm, kterým
nabil, jednoa rukou se chytá v ličené bolesti
za hlava, drahou ukazoje ne udeptanou půdu
zápasu; jedněmi ústy naříká a druhými ee
chvástá, ale oběma ústoma nezastře, že jest
dokonalý komediant. O myšlenku své největší
dokonalosti opřel ae hlavou tak, že se jí drží
takořka se zarputilou jankovitostí. V jiné po
dařené ukázce líčí, jak se dostal do nebo:

„Nerada vstal a mně roku dal:
— Boďte nám vítán hezkyI
Moloděc, — vykládal okolo všem —
vy neznáte ty naše mezky“ ...

Sukna, modní pánské látky, soukenné
zbytky, hedvábné, plyšové a prací vesty

Hynek Ryba,
Hradec Králové, vedle pošty.

veškeré přípravy pro krejčí a švadleny
v nejbohatším a nejlevnějším výběru.



Kulturní hliaka,
Kulturní jiskry.

Vrafte slovům jejích význam! | Vakuku jest
úžasné, jak lidská zloba dovede [přebarviti blad
kými slovy Černé zločiny a rafioované barbarství
va zářné osvětové zjevy| Sám orgán sermity dra
Stránského (denník „Lidové N viny“) napsal ©
díle barcelonských rudých surovců aprávné toto:
„Hrůzy nedávné Španělské revoluce | způsobily
v Barceloně ohromné, nenabraditelcé škody na
vzácných památkách uměleckých. Divoký fanatism
pobořil, spálil a vydrancoval v Barceloně na 50
klášterů a kustelů, ve kterých zotčiia vandalska
zuřivost nejkrásnější díla umělecká. Skoda bmotná
odhadnuta na 30,000 000 peset, ale ty mizí ve
srovnání s nekonečnou škodou uměleckou, kterou
žádný stát a žádná obětavost nikdy více nabraditi
nedovedou.“

Barbasrství rev„lucionářů těch odsouzeno ovšem
trochu pozdě, ale potepáno přece.

Leč — čeští soc. demokraté posvítili si oa
brůzy ty lucernou vlastní a tak na smíchovském
sjezdu soc. demokratických delegátů přijat byl za
boatlivého potlesku tento projev: „Sjezd česko
slovanské soctálně-demokratické strany dělnické
posílá svůj nejvfelejší pozdra? 8-ciální demokracii
španělské, jež v posiední revoluci Španělské zou
falým (achich!! bojem proti krvelačnosti (necitové
zviřecky vraždíci tedy bi jovali proti krvelučnosti!??)
mocarch:stického absolotismu, bezuzdnosti kleri
kální tyranie (vražděné jeptišky snad tím ukazo
valy tyranii, že prchaly před tygřími zuby revolu
cionářských katanů ?) a násilnictví kapitalistického
lupičetví (vždyť přece ti radí největším kapitali
stům, tož židům, neublížiji) vykonala vše, co
bylo v její silách (tedy by bývali rudí katané řá
dili při větším mnOžatví a síle ještě víc?), a jejíž
příslněníci buď padlí v zápasu o epolečnou věc naši
(sned věc svobody ?), anebo dues úpí (ach, to ú
pění ubobých beránkůvl) v žalářních p-klech pev
uostních. jsou vodění bromadně na popraviště (to
hromadcé vodění jest rafinovaným výmyslem) a
klesají pod kulemi vládní Boldatesky. Sjezd vyslo
vuje svůj úžasa své ustrnutí nad tímto nelidakým
vraždénim (ovšem ti radí surovci vraždili tiché
jeptišky „lidsky“) nejlepších (I!) synů a dcer
Španělska před očima celé vzdělané E.ropy a
pronáší savé přesvědčení, te ani ve Španělsku není
jiš doba daleka, kdy věc svobody, kultary (11
mhm!), socialismu a emancipace jeho proletariátu
bude na vítězném postupu.“ Takový projev přijat
byl ve XX. stoleti! Aspoň trochu přemýšlejte.
Milosrdná sestra, která sta nocí trpělivě probdí
při obslahování nemocných socialistů, najednou
jest boněna jako divoká zvěř. [ mrtvoly takových
obětavých žen jsou zvířecky zueuctivány. Barbar
ská vášeň páchá oa ženách násilí nejhorší, beze
všeho citu buří umělecké památky. A při pozoro
vání takých zjevů mluvi 80c. demokratické shro
máždění o emaocipaci, svobodě, pokroku! Co už
tedy jest vlastně nepokrokové, když bunské násilí
Bo přebarvuje na vzuešené činy? A kdyby jeptišky
obslubovaly i choré Huny, zajisté by od těch bar
barů zašily více vděčnosti, než od fanatiků zpra
covaných rafiuovaným tiskem radým. Vraťte ko
nečoě slovům jejicb význam! Nechf nemlaví prot:
krvelačnosti lidé ti, kteří nad krvavým dílem vlast
ních stonpenců jásají! Nechť přestanou přemílati
v ústech pokrok a emancipaci tací lidé, kteří o
kárale oslavojí katany bezbranných žen. Kdyby
sakusil žid stý dil tekých násilovatí, jaké vytrpěli
barcelonětí katolíci, ječely by rudé polnice do ce
lého světa na poplacb; rudá kletba by mrakala
bezusdně i ty lidi, kteří se neprovinili ničím.
Kdyby barcelonská „svobodu“ rozestřela savé sítě
po celé Evropě, pak by 89 teniu kulturní díl světa

ré hroznějším jevištěm než středověká říše turecká

Jak nulno „ S upraviti, aby hodně
vynášelo a nikdy kšeftu neškodilo, názorně nás
poučují šikovné iaraelské příklady. Dle zprávy
Čes. Západu“ ze dne 16. t. m. pozdravuje v Su
šici jeden nekřtěný obchodník kupce jdoací do jeho
krámo: „Pochválen buď Páo Ježíš Kristus.“ Ovšem
může býti ajištěn, že mu pokrokářeký tisk naprosto
nevyčte klerikalismus — Samy soc. demokratické
„Podkrkonošské Rozbledy“ dte 17, t. m. napsaly
v příčině německo-židovské školy v Náchodé:

NTitéž němečtí židé, kteří udržují školu tu
a poškozojí českost toboto města, farizejsky věnují
na menšinovou slavnost 8. záři 1909 akademic
kým spolkem „Bor“ pořádanou zvonicí minci a
svláštní deputací v průvodo účastní se manifestace
pro české úkoly, aby před začátkem školního roku
odvrátili posornost od německé školy, zatím co
potají jiná deputace verbuje děti Vaše v jazyku
českém vychované do měmecké školy jako ma
teriál nutný k existencí její.“

Israelité, kteří se účastní horlivě volnomyd
lenkářekých akcí, vydržují v ryse českém Náchodě
konfensijní židovsko-němeokou Školu! Pokrokáři
jim vyslovojí svoje pošedavky v rukavičkách, jako

by měli židé udělati v-likou milost českému ná
rodu zrů euím své školy. — V Hradci část židů
odešla o našem ajezdě na pokrokářský tábor; leč
protestoí nadšení Israelitů nešlo tak daleko. aby
protestovali i proti katolickýc penězům. Proto
volnomyšlenkářští obchodníci setrvali v krámech.
kdež s poklonami obsluhovali katolíky, kteří k ním
zablondili. Ani jim nenapadlo prováděti hesl :
„Nic jim nedávejtel“ Vždyt za evou přívětivou
ocbotu tržili peníze. A v pátek židé rozmrzení
pad katolickým „klerikalismem“ spéchaii dlůbým
tahem do své synag gy. kde rozhodně neprotesto
vali proti „starozákonním Cajkám.“ Aci Be tam
peusnesli, aby učení zustaralého talmudu bylo
z pražské rabínské školy „Talu ad-Tbora-Schule“
vyloučeno. — V krámech pražských židů jeví ae
k českým konsumentům největší přívětivost. Na
drahé straně ovšem synáčkům svým titéž židé rádi
dovolují podpírati schnoací větev pražského (rer
mánstv: vuršáckými kravály. — Israelité borivě
tleskají volným myš'enkářám. když tito buší na
schůzích do zpovědi a jiných prý „zastaralých ce
rem nil“ katolických. V zápětí však svěřají svá
nem uvňata rabínám k vůli obřízce. Tu patrně
vení zastaralou cerem onif. Křičí proti konfessním
školám katolickým, prohlašujíce je za škodu ná
rodu českého, ale sami posílají děti do německc
židovských 6-1 konfessijních Tam anad se vzbu
zaje k nár.du našemu velká lásku? — Protestují
proti růženci, ale proti židovským modlicím ře
mínkům nemluví; také nekárají těch židů, kteří
prodávají růžence, obrázky našich světců a avíce
86 zoeky křesťanskými. Kčeftu se ublížiti nesmí
Toť přední a základcí pravidlo všeho „pokroko
vého snažení“ židovatva.

Kde sůstala Volná Myšlenka? Pamatujete
se ještě na plameaná slova volnomyšlenkářských
židů a jejich sluhů v Praze o rovnoprávnosti ná
r.dů? Jakmile však přijde doba praktické zkoušVy,
Volná Myšlenka zaleze jako sysel před kočkou.
Ke zůstali mocní a bohatí židé volnomyšlenkářští
ve Vídni, když české školství a česká národnost
vábec trpěla v Dol. Rakousích veliké násilí ? Volno
myšlenkářská židovská „Neue Freie Presa-“ stavěla
Be docela na stranu utlačovatelů — a to v době,
kdy čeští katolíci tek rázně a obětavě podunaj
ských pokrevenců se ujímali. Jaký protest zvedla
česká sekce V. Myšlenky, když pozorovala. jak
její němečtí kamarádi české menšiny ntlačují?
A teď má náš národ věřitihumbuka, jaký provádí
V. Myšlenka se svobodou národů u nás, v Ra
kousích i v Uhrách!

Zneužití evangelické modlitebny. Neohlucbli
jste stálým křikem pokrokářů, že do kostela patří
jen náboženství a ni: jiného? A ejhle! Právě
„Noviny z Podradboště“ přinášejí z Val. Meziříčí
zprávu: „Dívčí reformní gymnasium umístěno by'o
do evangelické modlitebny. Mezi žačkami je velká
většina katoliček, jež budou nucenv chodit do
školy v evaugelickém konviktu. Na dvě věci
cbceme upozoroit. Předně pokrokáři, kteří ústav
založili a ho apravají, jednají proti svým zásadám.
když ústav dají do konfessijního konviktu. Vždyť
přece pokrokáři hlásají vyhlazovací boj všemu,
nejen konfessijnímu vychování, nýbrž vůbec nábo
ženskému. Za drabé tážeme se, zda v opačném
případě by protestanté dovolili svým dětem chodit
na vyučování do konfessijaího domu katolického?
— Vždyť evapgelici ve Střítěži nechtějí katolíkům
ani dovolit kaplička si postavit. Jak snášelivěji
si vede katolické naše zastupitelstvo, ježi obecní
přirážky zdejšíma evaogel konviktu na 10 let
prominulol — Protestanté budou všem pořád
blásat, jak jsou ti katolíci nesnášeliví. A pokro
káři budou dále třískat do katolických klášterů
přes to, že svoji vlastní skolu usadili v klášteře
— evangelickém |“ :

Pátý mezinárodní esperantský sjezd
v Barceloně.

Prozatím dostáváme kratičkou zprávu o
stkvělém průběhu koogresu barcelonského. Dosta
vilo se obromné množství esperantistů z celého
světa, v nichž zastoupeno přes 40 národností.
Sjezd zahájen v paláci krásných umění dne 6. září
předsedou sjezdu Pujulou. Poté promluvil autor
Esperanta dr. Zamenhof avoji nezapomenutelnou
řeč,ježposluchačeuchvátilaa frenetickýmpotles
kem přijata byla. Sjezd pozdravili zástapcové jed
notlivých národností, oa prvém místě sa Čechy p.
MUDr. Josef Kubíček z Olomouce, jen$ účastníky
sjesdu zval srdečně do naší matičky Praby. ZČes
kých esperantistů bylo přítomno pouze pět, což se
dá vysvětliti jednak velkou vzdáleností, jednak
tím, že čelnější čeští esperantisté jsou v poslední
době napiatě zaměstnání přípravami na náš eape
rantský kongres v Praze, jenž počíná již v neděli
26 září a potrvá tři dny. Podrobnosti sjezdu bar
celonského, zvláště pokud se týká zúčastněných
katoliků, přineseme co nejdříve. — K. K.

Rozšiřujte čeové úrasrČasové Úvahy!

Sklad veškerých

školních knih
pro všechny ústavy

Boh. Melichar
v EHradoiKrálové.

Koibkupectví. Zal. r. 1808. Antikvariát

Vydání Stálá zásoba Seznatuy
poaze knib nových zasilají se

předepsansÍ ji ant.kvárních. zdarina.

Objednávky vyřizují ae týž den, kdy dojdou ;
při zaplacení předem posýlá se franko.

Hospodářská hlídka.
B-j řepařsý v Čechách blížíse k u

rovnání. Cukrovary z části přijaly velmi ochotué
návrhy řepařů a jen jedou část odmítají: totiž pří
platek ceny podle sladkosti řepy. To prohlašují
Za nemnožné pro súčtování 8 toliku drobnými do
davateli. Zato smiřují se určováním ceny řepy
podle cen cukru. Za metrák řepy při ceně cukru
21 K platilo by se 2 K, a za každou další ko
raou z ceny cukru 10 bal. více za řepu a to do
26 K ceny cukerní, zs vyáší ceay by příplatek či
nil 15 bal. za kor. Kdyby celý nárrh byl přijat,
tu by za dnešnícu p:měrů na př., Kdycena cukra
je 24 K asladkost řepy bade 18 stopňů asi (nad 15
stupňů z1 každý stupeň o 15 hal. více), mély by
cakrovary za fepu piatit 212 K za ometrák. Tedy
usi o 50 až 6U hal. více než na jate nabízely a
zač také kootrahovaly. B:z měření sladkosti by
ovšem cena Čígila jeu 230 K za matrák řepy.

Cukrovka maše vyvíjí čím dále dokona
leji svou způsobilost vytvářeti cukr v dažině své.
R zdíly počasí mají sice vliv, ale přece až ne ta
kový jako dříve. Ze své úprocentuí cukernatosti,
jakoa měla dříve, povzoesla se řepa kalturním
vývojem na průměrných 16 procent, ale dosahuje
i 20 až 22 proc. sladkosti. Počátkeiu 19. stoleti
bylo potřebí k výrobě 1 metráku cukra ještě 18
metráků řepy; v polovici winalého století už 12
metráků řepy, v letech sedmdesátých 11 metráků
a r. 1900 průměrem jen 7 a půl g řepy. Jsou
však teď leta, kdy i 5 8 5 a půl metráka řepy
stačí na výrobu jednobo metráka cakru. A jest
oprávněný důvod souditi, že tento zjev není vý
jimkou, nýbrž pravidlem.

O výzuamo dobytkářství poučajenej
lépe statistika o rozmnožení chova hovězího do
bytka v českých zemích. V Čechách napočteno
bylo v rove 1890 celk-m 2,022.305 kusů, kdežto
v roce 1900 již 2.258 338 kusů, na Moravě v roce
1890 645.199 kusů, v roce 1900 již 789.552, ve
Slezsku bylo napočteno v roce 1890 celkem
184.287 kusů, v roce 1900 již 203.788 kusů. Cel
kem stoupi počet chovu hovězího dobytka v zemích
českých během deseti let o 400.207 kasů. Číslice
tyto zajisté ukazují, že důležitost chova dobytka
nebývá čím dále většího porozumění v kruzích
rolnictva a že hlavně v krajích horských stává 38
pravým dobrodiním, poněvadž tam nelze s dob
rým výsledkem provozovati ostatní odvětví země
dělská. A nemusíme ani mlaviti v cenách dobytka
cbovného, poukážeme-li jenom na tu ohbromnoa a
stálou poptávku po výrobcích zvířecích, jako mléku,
máslu a sýrech, nebo po mase, kůži, vlně atd. Z4
leží dnes jenom na Českém rolnictvu, aby chopilo
se rukou energickou i tohoto odvětví a cestou
osvědčenou, t. j. sakládáním družstevních jatek,
mlékáren atd. získalo si nový nevyčerpatelný zdroj
příjmů. S tím ovšem zároveň souvisí zakládání
trvalých pastvio, pak jich ošetřování a hnojení a
zřizování na pastvinách pak omělá napájedla, ne
jsou-li tam totiž přirozená,

Co lse pozsorovati ma rohu. Rohy
skotu hovězího prodlužují se pozvolna stálým
vsrůstem pratenkovitých výrůstků na patce rohu,
jež větší neb menší jsou, podle toho, jak vydatně
se svíře krmí. Čímje výživa bohatší, tím menší
jsoa rýhy, kteréž naznačují roční přírůstek, pakli
zvíře neupotřebuje živin k účelům mimořádným,
jskými je stelnost, větší výkony v tahu, větší do
ivost a pod. Značí tudíž rob krátký a hladký, že
ylo zvífe dobře živeno a že je z plemene ušlech

tilébu. Z tvaru sevnějšího Ise soudit na dojivost
a plodnost dobytka a stáří dobytka. Ušlechtilé
svíře má roh sice přibrublý, ale krátký, bladký,



s ročalmi kr.ažky velice plýtkými. Kolik na robu
kroužků, tolk telat měla kráva. Č-m jsou rýhy
pratenů blabší, význačnější, lze souditi na velikou
dojivoat. Rýby plýtké prozrazují maloudojivost.
Je-'i mezi prsteny či kroužky značná vzdálenost,
byla kráva jalová. Smetala-li učkolikráte, jeví 80
na robu plýtké kroužky těsně vedle sebe Pravi
delné, stejně od sebe vzdálené kroužky svědčí, že
kráva se pravidelně každý rok otelila. A poněvadž
jalůvky se běbají ponejprv ve stáři 1—1'/, rotu
a tulí se zpravidla ve stáří 1',—2'/„ roku, pu
vstává první kroužek v 2.—3. roku, tuk že dosti
přesně stáří krávy norčiti lze podle počtu kroužků
na robu. Spilování těchto kroužků je marné, anyť
pak na spilovaných místech jeví se nelesklé plo
cby a podvod je patrný.

Zralé ovoce je petoliko výbornou potra
vinou, obsabujeť dosti cakrn a něco bílkoviny, ale
hlavně tím prospívá nesmiraě, že vněm obsažené
gvli rozpouštějí kyseliny močové a jiné usazeniny
z těla odvádějí, podporují chuť a zažívání, basí
žízeň. Nejvíce však působí svým fermentem, kterýž
bílkoviny mění v živioy rozpus'né ©Dobře tudíž
činí, kdo pravidelné požívá ovoce, nikoli však
mezi jednotlivými dobami nasycení, nýbrž po jídle.
Nemírné požívání ovoce v dobé nevbodné prospěšno
není. Také po požití těžce záživaych pokrmů ky
selých, velmi tučných se necavědčuje Ovoce a
pivo se nesnese, za to chléb 8 mlékem a pak o
voce se k sobě hodí. Požívejme ovoce pravidelně
po jídle, a mnobé choroby Be nás netknou, tělo
peseslábne, žaludek se nezkazí, život vezdejší
nezkrátí.

Židovské brambory. Vzdálenépozemky
neúrodné, p-kli je nezalesaíme anebo nezalučíme,
dobře lze využitkova., osadíme-li je židovskými
zemčaty Či topinambury, Z-jména v polobách
lesem zastíněných a na příkrých stráních doporu
čuje se pěstování této pícoiny, kteráž mooho let
ua témže místě vytrvá.

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT
HRADEC KRÁLOVÉ,

STAVÍ

- LEVNĚ,
SULIDNĚ,
MODERNĚ.

DÍL

OD 1. SRPNA V ČELAKOVSKÉHO TĚ.

BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

Školský obzor.
Lidová sbírka na katol.učitelský ústav.

Živý zájem pro katolický ústav ku vzdělání uči
telů, kterýž je právě zřízen a jehož imp'bantní
budova se staví, pronikl z odbcrných a vůdčích
krubů již také mezi lid A není snad nyní osady
české, kde by se o tomto veledůležitém katolickém
podniku vážně a bedlivě nemluvilo. A zájem o
podnik ten sevšeobecněl zvláště po všekatolickém
sjezdu v Král. Hradci, kde okázalým způsobem a
několikráte po s bě oceněn byl epochální jeho vý
znam a jeho nezbytnost, a kde pri slavnostní ple
bární schůzi po řeči p. říš. poslance V. Myslivce
přijata ajezdvvým předsedou ffš. a zem. poslancem
dr. M. Hrubanem navržená tato resolace: Veške
ren katolický lid český se co nejvíce vyzývá, aby
plnou obětavost věnoval velkému dílu zřízení kat.
ústava ka vzdělání učiteiů, zvláště aby 8 plnou
horlivostí konal k tomu účelu právě zavedenou
lidovou sbírku sběracími tisty. — Sbírka tato se již
děje, došly z více osad vyplněné sběrací listy;

olik jich tuto uveřejňojeme, a dále budou
vtomto listě postupné uveřejňovány. Kdo by chtěl
sbírat sběracími listy, ať si pro uě dojde fsrním
rasítkem ověřený a pro instrukci oa faru, aneb
ať si toho vyžádá na adresu: „Katolický učitelský
ústav v Bubenči u Prahy. Přijímá se vše, kdo co
dá, i sebe méně; sbírka je lidová. Horliví sběra
telé, požádejísli o to, obdrží na památku obraz
neb knibu. — Fary, z nichž byly sběrací archy

zaslány, sběratelé a zaslaný obnos: Praba VIL.:
Ant Marková K 70720 (1 ab. list); Uohošť: Váci.
Kubr, far. K 30 (2 ab, listy) ; Vel. Břevnov: Jan
Židlický, kovář, K 44-25 (1 ab. 1.); PrahaII : Bob.
Fritz, c. k. assistent K 40 (1 ab. 1) (Pokračov.)

Gymnasium na Velehradě. Radost ve
všech kruzích katolických vzbudí zpráva, že gym
nasinm na p8v. Velehradě bylo dae 17. září první
třídou otevřeno. Nepřehledná řada starostí kora
nována konečně výsledkem | Chlapců 88 dostavilo
26, ponejvíce z Moravy, ale i Čechy a Slezsko
jsou zastoupeny. Slavnostní zabájení vykonal vys
důst. p. prelát a kaoovník Msgr. Poaplšil z Olo
mouce za přítomnosti nejsasloužilejšího přítele Ve
lebradu vya. důst. p. probošta dra. Ant. Stojana,
p. říš. a zem. poslance dra M. Hrubana, jenž
svého nejstaršího synáčka Vladimíra také ústavu
svěřil, a jiných vzácných pánů hostí V kostele
zapěl zástup Školaích dětí velehradských píseň
k Duchu 8v. a spolu ae všemi přítomnými vele
bradskou „Ejble, oltářl“ Vsdp. prelát sloužil za
velké assistence slavnou mši svatou 0 av. Cyrilla
a Methoději za Boží požehnání k tomuto velkému
dílu. Po mši av. odebrali se všichni do budovy
gymnasijní ku posvěcení kaple a učíren. Zlatou
korunou toboto zabájení byla schůze hned potom
ve „Slovanské dvoraně“ konaná. Na podiu dvo
rany ve svěží zeleni květin vznášel se pěkný ubraz
sv. apoštolů slovanských Slova ujal 8e vsdp. pre
lát Pospíšil. Vítal tento den vřele a blahopřál cho
vancům, že mobou studovati na školách podobných
těm, z nichž v Olomouci a jinde tolik proslalých
možů vyšlo, pracovníků na vlasti roli dědičné, a
kladl jim na srdce poslušnost, píh a vděčnost.
Pak rektor koleje vldp. P. Václ. Wirsig T. J..
přijímaje cbovance do tohoto ústava —ujišťoval
jejich rodiče, že Tov. Jež., seč afly jebu budou,
pracovati bude o to, aby nalezli tu jejich Synové
pevný základ svého vzdělání a štěstí. Potom pro
mluvil vadp. probošt dr. Stojan, dozládaje ke slo
vům vldp. P. rektora, že má za to, že nejen ru
drče, ale i národ sám svůj poklad, svou naději
Tovaryšstvu svěřuje a proto prosí sbor professor
ský, aby poklad zvelebený vědou a bázol Boží
národu vrátil. Konečně vstal p. dr. Hruban a j8a
sám mocně doj.t, děkoval jménem rodičů. že To
varyšstvo za mnobých velkých obětí uekatečnilo
tuto touhu přemoohých, aby měli, komu by své
syny bezstarostně svěřili. Prosil učitele u vycho
vatele, aby z těchto nebroušených drahokamů uči
pili drahokamy broušené k ozdobě koruny 8v.-vá
clavské | Pak p. ředitel ústavu, P. Cyxill Hercík
TJ. přečetl hlavní pravidla domácího řádu ústavu.
Vidp. P. rektor poděkoval pak ještě jednou vsdp.
prelátu Posplšilovi. který první založil nadaci pro
jednoho chudšího žáka a přečetl telegramy nejdp.
arcibiskupa olomouckébo, uroz p hr. Jar. Tiuas,
vadp. provinciála Tov. Jež. P. Jos. Wimmra, p dr.
J. Sedláčka z Ub. Hradiště a vldp. superiora Tov.
Jež. P. Lad. Schmidta z Praby; pak 8 výzvem ku
provolání slávy Jebo Svatosti. Jeho Veličenstvu.
nejdp. arcibiskupovi, vedp prelátovi a vadp. pro
boštovi schůze skončena.

Llteratura.
Nákladem V. Kotrby v Praze Rádce

duchovní. Časopis kněžstva českoslovanského. Řídí
F. Vaněček. Roč. XVI., čís. 10. a 11. Roč. před
pl.toé na 12 seš. 8 K. — Český jinoch. Časopis
pro dospělejší mládež. Řídí V. Můller Roč. XV,
čis 1 Vychází desetkrát ročně za předpl 1 K —
Rajská zahrádka. Pořádají V. Špaček a J. Bartoň
Roč. 19., čís. 1. Roční předpl. na 10 sešitů 160 K.

Z nakladatelství R. Prombergra v Olo
mouci. Historia pbilosophiae. Napsal dr J. Kach
ník. II vydání. Cena 3 K. — Ethica a.cialis sau
Sociologia. Napsal dr J. Kachník. Z4 660K —
Jiskry eucharistické 365 perutých slov 0 Nejsvě
tější Svátosti oltářní. Kočžím i lidu věřícímu na
abfral ve spisech sv. Otců a duch. spisovatelů
Frt Skalík II vydání. Z4 120 K.

Nákladem »Unie« v Praze. Raisových
spisů díl IV.: Rodiče a děti, 8.8. 28.—30, díl V.
Mezi lidmi, seš. 32.—34. Sešit za 32 hul. — M.
A. Šimáčka sebrané spisy, díl XIV.: První služka
na záletech. Ješ. 110. a 115. po 32 hal.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. S.
Newcombova astronomie pro každého. Přeložil dr.
B. Mašek. Seš. 7.—9. po 24 hal České koihovny
zábavya poučenísv. 25.—Frt. Heritesasebrané
spisy, díl IV.: Maluměsteké povídky II. díl. Sešit
6. a 9. po30bal.—SlavischeRoman-Bib'iothek:
Ukrainische Erzáhler Přeložil W. Horcschowaki.

Seš. 5 a 6 po 32 hal.
Časopis katol. duchovenstva. Spřílobou

věnovacou theologické literatuře národů slovan
ských. Řídí dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tampach, dr.
A. Podlaha. Roč.50., seš. 6 Náklademkní«. arcib.
knihtiskárny v Praze.

Několik statí z dějin a života církve
katolické. Napsal dr. J. Samusvur. Hlasů kato
lického epolka tiskového roč. 40., 6 8. Za 1:30 K.

Serafiaské Květy. Časopisterciářůčesko
slovanských. Roč. VIII., čís. 11. a 12. Rídí J.
Rabrioger. Předplácí ae na rok i 8 kalendářem
„Bv.Frentišek“2:40K u administracevOlomouci,

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný
zájmům křesť. charity, zvláště opuštěným dětem.
Řídí A. Hoffimao.Roč. V. čis 9. Předplatné 240
K ročně u administrace na Král. Vinohradech.

Mapa Bosny, Srbska, Hercegoviny,Černé
Hory a okolí zemí sousedních a oejdůletitějšími
statistickými údaji Kreshil F. Mareš. Za 70 hal.
Vydal A. Čtvrtečka. Časových příruček číslo 1.
V komisi knihkupectví F. Kytky v Praze.

VilímkovaHamoristická knihovna. Řada
II. Lub. Petr: Hezky upřímně. Seš. 6 —9. po 34
hal. Vydává J. R Vilímek v Praze.

Vojáci, vojáci malované děti. Lidové, vo

knihtiskároy Al. Lipáčka v Praze V.

ap> Již vyšel JW

kalendář ČASkÝCŮÚK
na školní rok 1909—1910,

Cena 30 bal., poštou 36 hal. (předem zasl.)

Pro předplatitele „Evítků“ jako premie

zdarma.
Neodběratelům „Kvítků“ se zasílá:

„162 K
„288 K

", tuctu franko za
1 tucet „28

Příznivcům »Kvitků«c:

„1:2 K
„216 K.

'„ tuctu franko za
1 tucet „» 2

Obnosy předem oa adresu:

Administrace „Kvítků“
v FPraze-IL., Lipová ul. č. 5.
9000000000 O000000000

Přijmu zručného

UrOjĚOVSKÉO OĚLNÍKA
gaP*>na stálou práci celoroční “fi

Jan Michálek,
Hradec Král. (seminář).

90000000000:0000000000
Nejstarší pražská. křesťanská. výhradně česká továrna

na železná kamna a stol. sporáky firmy

Horák a Ulimann
maj. MUDr. Vend. Šnopl 4 F. Novák)

i fnAzE U., Vyšehradskátř. 49.
doporučuje své uznaně nejlepší výrobky mo
derníh> hygienického úsporného topení a

větrání.

Kamna původní Meidimgerova.
Kamna regal násypná ze šamot.
vložkou. Nepatrná spotřeba paliva.
O“ Osvědčenákolní kamna."ij
Železné sporáky všech velikosti.
Ceny levné, Cenníky zdarma.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
vwHradci Králové.

Sklady:
Budapešť, VIII. ker József
kórát 15 =. — Prala,
Ferdinandova tř. 48. —
VidežVII., Mariahilferstr.

86.

Cennfky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splálky.

P. T. duchovenstvazvláštní výhody. "=



O3 > roba rámců. Nejvkusnější OOUC
JO | zarámováníobrazůafotografií. OO9 Obrazy,

zrcadla,
rámce a nejrůznější umělecké výrobky ve velkém
výběru a levných cenách doporučuje závod

umělecký a papírnický

J. Kieslicha
v Hradei Králové.

Největší výběr dopisnic a veškerého
zbožípapirnického.==

[OOOO UVOV U
OOOZO "300000
J00B30 Závod OO002
DOO0. pozlacovačskýa vý- 7%oO00

————
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Nejlevnější a nejrirosnější

© dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové

Žádejte cenniky.

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové. gobelinové
polo- i celohedvabné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: siůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — 7

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- 3a nelevnější cena usbízi firma 

JANOTODNAV PRAŽŮ,úadřšké L

o OOOOOVOOOX,

Realitní kancelář

v Hradci Králové

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

váren atd.

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

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.

Ď Telegramy: Kotrč, Hradec Král.ODOOCX

nebo podob. Nabídky pod chifrou
R. P.

na truhlářství 
z řádné rodiny přijme

F'r. Třasák,

Mřestnná lséy
„ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskapská knihtiskárna.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora U. U., jenž své 2Oleté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III oddilu
líčí nejbližší vile sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklady. nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosudmateriálu

„Cena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
109, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

u———+=

—————————

Taneční kursy
V. Čtvrtečky sen.

v Hradci Králové
zahájeny bedou pro DD studující c. k.

grow. a realky ve Btreda 29 a pro D kan
diuaty učit. a obchod akad. ve ctvrtek 30.
zaří t r. ve dvorane Adalbertiou o půl 6.

bod odpoledne. Kara pro p. Komptoiristy
a obcb. priručí v neděl: o půl 8. hod
večer ve dvoraněBesedvy Bližší na vývěskách.

Uctirě zve

Václ. Čtvrtečka sen.,
koncčes. tanečal mistr.

2n
Založeno T. 1860. Státní cena ma výstavě v Hořicích.

Nejstarší a největší závod

umělého kamenoprůmyslu
P. na českém severovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Za příčinou přeplněných skladů nabízím

k dušičkám
za ceby zpečně, snížené rábrcbky pískovcové
od 50 K a výše. leštěné z mramorů a žul

od 100 Ka výše.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, oukráře,

desky na nábytek,
desky pro hoželuby, do novostaveb
k účelům dekoračním atd., vše za ceny

konkurenční.

Račte děti přednostdomácímuzávodu!

|



Doporučujeme Kolinskou cikorku

GODXČP X5PIX GB X oDý
Jan Horák,*

soukenník $
v Rychnově nad Kněžnou X

zssílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci “
nejnovějších druhů pravých *

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

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruní veie

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé 0%
s.uze mcbo ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
prosta, malou ob;cdnávku na

zkoušku.

Velejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

(meny
fonograřij

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

x
o

T
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Služební výkaz
jako příloha k žádvsti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32

dostati lze 1 kus . aa — —W©kosů

wbiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

E:
„2

Jen umělecky pracované

SOCHY oltářeakazatelny
1 ostatní

——= Jerně provádí ———

zařízení chrámové

absolvent c. K. odborné Školy sochař. a řezbář.

BOHOKIL BEK V HOŘE KUTNÉ

O000000000000000090000000

a danKryšnín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umělecký* vod —

pro MAlDU

oken kostelních.
PRAHA,

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

ručuje se
ku dodání oken chrá

jch od nejjednoduš
ího aš k bohatému fi

Veskaré rozpočty, akizsy | odborná rada beze
vší závaznostiku definitivní © voe.

(R Nesčetnáveřejná| písemnápochralnáuznání,"B
Založeno reku 1836.

|
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Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie.

Turistické košile a půlvesty. —

Prádlo — Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro švadleny a krejčí.

k měžekékolarky a nápr.cnky.

NÍ FIALEM OOCILI občE :

ROLE CET,
VraijOS a L ř

O00000000000000000000

i mydlá
U HRA KULOVE:

2006904900000000000000000

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

v Hradci Králové,
u (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na knížky
za 490 až 5%

úrok a to dle výpovědi.

SB“ Složoí lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. 1

O00000000000700000000 o

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

EA řetízky, prsteny, náramky,
Ý jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —
(E 0 SLOANE ;

— nabízí ke koupi

Legitimace mm|| JanžKalis, zistníka hodinářv Rychnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

do důvěrných schůzí
dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

na i dostati ze levně i

v Biskopské knihtiskárně v Aradci Králové, | ONIOANNNNNNNNNKNKKKKSOSSSSKSGGGSHGSHK

kkkRÁŘAÁkická Ledničky
Litanii patentní, s nedostižnouisolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K 50-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

K. Skuherský, HradecKrálové,
Zástupci na všech místech hledáni.

Josef Štěpán,
' odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
i doporučuje sávod svůj veledůstojnému ducho

venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování
a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale-
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
© každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty shotovaji úplně bezplatně a.
k ústnímu jednáví dostarím se na požádání taktéž

bes nároku ma cestovné.

Mnohopochvalnýchuznánípo re098 bromsové
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

knejsv.Ordci Páně
s notami

nabízíme (místo dosavadní ceny za 100
kusů 3 K) ve enížené ceně 100

kusů za 2 K.

Zásvětná MOUliLDAPaxe100 kasa
za 80 h (místo za K 120)

Biskapská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

MAICCIIC
Větší množství

říčního písku a
štěrku

se levně prodá
na regulaci Labe v Hradci Králové

Bližší ve skladišti u vtoku Orlice
do Labe.

Kress £ Bernard

|

|
v Hradci Králové.

|

|
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Kulturní hlídka.
Věda a umění

Létací stroje do Indočíny. Sbor několika
franc. poslanců a senatorů věnuje '/, milioou franků
pro francouzské účastníky výpravy 8 létacími stroji
všech systémů zPaříže do Indočíny. Pro vsducho
plavbu vyblédnuto dvanáct stanic.

Leené klavírní výtahy. Kovařovicova opera
„Na starém Bělidle“ vyjde v klavírní úpravěskla
datelovějiž v první polovici listopada t. r. Vzhledem
ku četným žádostem, došlým po skončení letní
snbskripění Ibůty a stále ještě docházejícím, žáda
jícím, aby ještě nyní přijaty byly přiblášky za
subskripčaí sníženou Cenu, rozbodla se Umělecká
Beseda, že těm, kdož v nejbližších dnech, nejdéle
však do 15. říjoa £. r. 80 přiblásí a současné
zašlou obnos devět korao, výminečné ještě reser
voje po jednom výtisku. Kdo reflektuje po vyjítí
ne zásilku poštou. musí připojití ještě 60 h na
poštovné. Krámská cena klavírního výtahu bude
12 až 14 K. Klavírní výtah je skladatelem velmi
bratelně upraven a bude krásným a laciným vá
nočním dárkem všem přátelům české hudby a
českého zpěva. Přiblášky a zásilky peněz adresojí
se na Hudební Matici Umělecké Besedy v Praze I,
Jungmannova tř. č 39 n.

Kulturní jiskry.

Útoky španělských „protiklerikálů“ neustá
vají. V Castro demonstrovali proti katolickému
procesí; farář a kostelní výbor byli probodení a
60 osob téžce zraněno. Ani v kostele samotném
útočníci neustali. Snad se ustrne německá sociální
demokracie a i těmto „zastancům revoluce“ věnuje
něco z příspěvků členů, jako věnovala před ne
dávnem 94.000 marek za jediný měsíc, 4 nicbž
46.C00 putovalo do Španěl!

Německo učí. Velikolepý „lidový spolek“ ně
meckých katolíků došel opět letos svého ocenění
na sjezdu strany S80C.demokratické v Lipsku. De
legát kolínský Meerfeld pravil: „Veliký je výsoam
spolku lidového pro katolické Německo. V Porýni
a Westfálsku cítíme zvláště jeho moc. Ve mnohém
spůsobu mohla by si naše strana vzít z „I. 8p.“
příklad. My mosíme zcela jistě ještě jiné zbraně
kouti, chceme-li centrum přemoci.“

Revisionista Nottenbobm z Dortmundu 8e
přiznal: „Mosím doznati, že my 8e od toboto
spolku něm. katolíků můžeme mnohéma přiučiti,
a že již po léta jsme 8e snažili dostoopiti Vopa
třování agilačního materiálu té výše, na níž dloubo
již stojí lidový spolek pro katolické Německo.“
Soud z úst nepřítele! Jak by asi soadili naše ka
tolické posice agitační a tiskové? Co by řekli?
Pověsme ei to sami a napravujme!

Žurmalistická čest. Nedávno při telefonické
rozmluvě zástupce „Kól. Volkezeitung“ nasloacbal
„někdo“ a donesl telefonát boed do redakce „Vor
wárteu.“ Ráznější listy strany soc. demokratické,
jako posledně „Chemnitzer Volkstimme“ (čís. 126.),
kárají tuto neprozřetelnost redaktora, který tele
fovát přijel a táží se, jaký pojem o žurnalistické
eti má redaktor. Tato indiskrece prý by ne
mobla býti strpěna ani v měšťáckých listech. —
A redaktor onen ve „Vorwárisu“ sedí dále. Řídí
se pravidlem rudé morálky Kautského. — ka.

Volnomyšlenkářství a pověra.

Pravdivá jsou slova básníka Geibela, že víra,
které json zavřeny dvéře, stoupá pak oknem jako
pověra do stavení. — Poslední duy přinesly nový
doklad. Ve knize „Aus meinem Leben“, kterou
vydal nedávno semřelý berlínský filosof Bedřich
Paulsen, vspominá spisovatel svého mládí v selském
stetku v Langenkorno. Slova jeho jsou novým
důkazem staré pověrčivosti volnomyšlenkářeké a
novým potvrzením pravdy, že Volná myšlenka
musí nejprve uvolniti jařmo předsudků a veliké
pověry ve vlastních řadách a še 86 nesmí odva
Žovati mnobo k expansivní činnosti na venek, dokud
doma nebude hotova.

Na str. 31—89 Paulsen píše: „Pověra v ja
kékoli formě zůstala mi vletech mládí neznámou.
V domě rodičů byla pověra nemožnou, ježto víra
v Prozřetelnost ji plašila . .. Nepatrné stopy
víry v a ve znamení jsem shledal, noměly
věsk žádného významu; v naší obci vůbec a
v celém snámém mi světě nebylo žádných čaro
dějů. Podobně nebyly v užívání růsné ochranné

edky, amuletty a pod. proti slým kouslám
proti nemocem člověka i zvířat. Nasny nikdo

ničeho nedal a slý vliv čísla 13 byl podobně ne
znám. Všecky tyto věci naučil jsem se znáti v ©
sriceném Berlíně. Vzpomínám si na svůj údiv,
když jsem jednoho dne s několika berlíns mi ro
dinami, které byly osdobou „osvícenosti“ anále
šely volnomyšlenkářské obei, v restaurantu seděl
a uslyšelnáhle výkřik jedné s dam: „Pane Bože,
sás je 1315 V okamžiku se vše rosprášilo, aby
v posledním okamžiku zabránilo zló předzvěstí, a
rosesadilo se jinde v menších oddílech.“ Hrdioství
a světlo Volné myšlenky! —k.

Po cestách svatých apoštolů slovanských.

Dr. František Přikryl, farář v Týnu a Lip
níka, podjal se velice praoného a záslužného ú
kolu Prochází místy, kudy chodili av. Cyrill a
Methoděj, zapisuje a fotografaje všecky podrob
nosti, které 85 apoštolskou cestou av. věrozvěstců
sonviel. Vydal již objemný II. díl spisu: Sv. Csriil
a Method v památkách starožitných na Moravě a
ve Slezsku (v komisi koibkapectví M Prombergra
v Olomouci, cena 3 K) Ve spise tom seřadil pa
mátky mipsijol oesty arcibiskupa Metboda z Ve
lebradu po Prachnou sa Těšínska v délce 145 km.
9v. Method ubíral se (dle zachovaných památek)
dále ke Kyjevu, na Bytom, Krakov, Tarnov, Pr
zemyšl, Lvov, Bels, Radzivilov, Žitomír.

Dr. Přikryl vypravil se do Lvova, odkud
epěchal do Belze, putoval Haličí, Německem po
Berlin, Saskem a Čechami. V Německu pátral

vBavorově, Opolí, Vratislavi, Berlíně, Dol. a Horní
Lužici. — Věrozvěstové obírali se z Opavy, na

Ketf, Bavorov, Hor. Glogov, přešli Odra u Krapic,
přišli do Opolí, Namyalov, Smogrz. wa, do Kraš

vice. Pak ku Guezdna, ns Wolow, Grotkow, Svíd
nici, Strygow, Luban. Stopy vedou dále na Žitavu,
Badišín. Kamjenec 4 Kóvigabrůck. Sv. bratři ne:
přešli Labe, nýbrž se vraceli na Arnadarf k Ži
tavě. : Typické kamenué kříže stojí v Arradorfé,
Žitavě, u Karlova, v Jilemnici, u Zvíčiny, Králové
Hradce, Vys. Mýta, Litomyšle, Poličky a j.

Badatel prosí, aby kněží v krajích naznače
ných působící dobrotivě korrespondenčním lfstkem
sdělili, kde ještě stojí kamenné kříže nízké, staro
dávné, brubotessné z jednoho balvanu, dále stu
dánky „svaté vody“ (jako v Dobřenicích a Staré
Boleslavi), starobylá baptisteria, centrální malé
stavby (jako v Dobřenicích, Voticích), prvaí to
kostely, jichž se nyní užívá za márnice, Boží hroby
a pod. Dlužno obrátiti zřetel k starým křtitelnicím,
odloženým na hřbitovech, hrubotesaným nebohla
zeným ve formě kalicha. Též velice důležité jsou
obrazy Matky Boží na dřevěné desce po způsobu
obrazu čenstochovského, sochy Panny Marie v témže
stylu vysekané ze dřeva a jiné památky z 9., 10
a 11, století, z doby slovanského obřadu v Če
cbách. Hledání Přikrylovo bylo dosud nabodilé,
pracné. Vzájemnou pomocí by bylo usnadněno,
gystemisováno. Bylo by dobře poslati i náčrty
/třebas jednoduché) památných předmětů. Dr. Fr.
Přikryl, farář v Týně, p. Lipník oa Moravě.

Národnostní spory a Vatikán. Mezi Maďary
panuje „spravedlivé rozčilení“ nad tím, Že roz
bodla papežská stolice tak, jak by měl rozhod
nouti každý poctivý Maďar, kterému fanatismus
nepopleti všecku logika. Že byl Hlinka osvobozen
od suspense, napsal maďaronský „Hornozemský
Strážce“: „Papežská kongregace udělila mravní
zadostučinění knězi, který pro vlastizradu a jiné
přestnpky byl suspendován a odsouzen. Osvobodila
bříšníka od zaslouženého trestu a poněvadž ho
nemohla vysvobodit ze žaláře, sruš'la aspoň jeho
guspendování. Vatikán činem tímto vyhlásil tohoto
vlastizrádce za mučedníka, ano sám postavil 86
za protektora panslavismu. Takto ce odměnil Řím
za tislciletou věrnost Magyárorságu, to je úrok
z bezpočetných milionů maďarského Peterského
halíře, proto přinesl katolický Msgyárorság ne
ačetných obětí za papežstvo, by jehovlastisrádci
byli vyblášení za mučedníky. A my za to mlčíme,
beze slova trpíme toto mísení se do našich zále
šitostí, ano ještě bossana voláme od Karpat po
Adrii: Ecce Reguam Marianum!“ — Maďarští a
němečtí židé a odpadlíci Řím vyhlašují za pan
alávský a u nás vepřátelé církve označují Řím za
germanisační a Slovanům nepřátelský. Katolický
lid tak aspoň tento židovský švindl prohlédne. —
Maďati měli by si vzpomenouti, že bez církve,
bez pokřestění smizela by jejich moc 8 povrchu
zemského již před tisiciletím zrovna tak, jako za
bynuli jejich divocí pokrevenci bunětí, avarští a
jiní.

„Nene Freie Praame“ otiskla tuto správa
svého římského dopisovatele: „Vatikánská státní
kancelář prohlašuje, že Sv. stolice Stojí zásadně
na stanovisku, že aspoň v obecných školách má Be
vyočovati náboženství řečí mateřskou. Jestliže
tedy ramanští biskapové opřeli se uberskému mi
nistra kultu, vykonali svou povinnost. Sv. stolice
pokládá 8e sa poslední instanci, kam biskupové
se svými stížnosti mají 80 obraceti. V Pozňansku,

sakročila kurie (dvůr) Římská pro školní právo
řeči mateřské a není její vinou, že neprosadila
svou. Církev však, trvajíc na svých zásadách,
vyčká čaau.“

Každý „pocbopí, jak nesnadné úloba dána
Vatikánu. A přece papežská kurie vystupuje srd
natě, třeba že nemá ani třetinu té moci, jakou
měla ve středověka. Již i
menal biskupům uherským, že děti maďarštioy
nesnalé mají se učiti náboženství v Jasyku ma
teřském. — A 00 činí chvástavá „Volná m šlenka“?
Vědyt přeceprávě volní © itelé rětí uti
akují Slováky a Ramuo e všeho sardění.
Volnomyšlenkářaká„Nene Freie Presse“ štve proti

doloorakouským Čechům jako nepříčetná, výbor
německé i české sekce chová se při barbarských
randálech vídeňských jako hoch, který se po trestu
hodné výtržnosti schová do křoví. Velkohubé fráze
volnomyšlenkářské jsou hotovou komedií.

Malé klopýtnutí. V Eickelu ve Vestfálaltu na
tištěné platební listky úřední mají tuto poznámku:
„Kasa otevřena v pondělí, středu a pátek od 10—12
a od 2—5 bod., nepadne-li na tyto dny neděle
nebo svátek“. Nemohl by někdo snad v Čechách
najíti v kalendáři. kdy aa pondělí, středu nebo
pátek připadne letos neděle? Rozluštění této hvěz
dářaké zábady obecní pokladna v Eickelu asi jistě
odmění, nepřipadne-li ovšem na doy, kdy se lu
štitel přiblání, nedělel —ka.

Ohlas mírových konferencí. Australský spol
kový parlament projednává předloba o obraně
země proti vpádu. Má býti zřízeno stále vojsko,
zajištěna reserva. postaveno loďstvo. Roční náklad
na marinu a vojsko má oboášeti 2'/, liber Šterl.
Zajímavé v době všeobecného hovoru o mlru.—ka,

Volnomyšlenkářská komedie plná omylů. „V.
Myšlenka“ v brožuře z r. 1908 napsala, že v pří
čině závad a otázek světa človék si vymýšlí vše
lijaké bajky o Bohu a bozích, místo, co by upřímaě
a poctivě doznal: „Tobo necbápu, to nedovedu si
vysvětliti já, ani nikdo jiný z lidí, tct neproni
knutelné, věčné tajemství přírody, před níž nutno
se skloniti, poněvadž je nelze rozřešiti.“ Problá
sivši takto bankrot vědy, najednou se V. Myšlenka
dala mílovými kroky vpřed na cestě pokroku
a již roku tohoto vydala jinou brožuru, v níž „ne
proniknutelné, věčné tajemství“ luští, vysvětlajíc
zcela hravě vznik světa ovšem 8 velice obmeze
ným račením. Vždyť už volnomyšlenkářských bá
chorek, representajících „věda“ nejrozličnější,
vyšlo mnobo.
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Soeiální demokracie a náboženství,
Pracovní ejezd strany 80c. demokratické

v Lipsku je skončen. Pozorahbodné jest faktum
tam potvrzené, že revisioniamns roste. Jsme
však přesvědčeni, že, pokud strana bade státi,
třeba době přizpůsobená, bude pro nás, stojící
na půdě křesťanského názora světového, vždy
stranon programově i fakticky nepřátelskou.

Dokladem sjezdové jednání samo. Vrati
slavští soudrazi podali straně návrh ku pro
jednání: „Aby bylo umožněno co nejdříve za
vedení školy dissideutů (rozkolníků, nespo
kojenců) a tím mládež mobla býti ochráněna
před zboabným vlivem dovgmatického vyučo
vání náboženského, odporoučí sjezd strany co
nejdůrazněji vystoupení z církve v semi stá
vající.“ Návrh sám o sobě je novým, jasným
důkazem, jak zásada „náboženství je věcí 80u
kromou“ je ve vůdčích krazích posuzována.
Nelze popříti, že úávrh byl podán, nelze sni
zapříti, že návrh nikde 80 nestýká s reformou
sociálních poměrů čistě hospodářských, ale že
je čistě protináboženský. Platí-li obě tvrzení,
platí i třetí, výsledné: Zásada byla porušena.
Porašení zásady programové u strany vážné
masí vyvolati odpor. Buď tedy platí zásada
„pábcšenství věcí soukromou“, pak nutný zá
sadní proláat; anebo neplatí, pak natné její
Bkaitautí.letí mesisnežné.Wěauiňlowevšakani
prvé ani drahé. O zásadním protestu ael"hlesu,
o Škrtoutí ani smípky. Projednávání o debattě

otvrzuje náš klidný a věcný soud. Při pro

[odatnání podla niceseslekujícídodalak,jimž sevystoupení z oirkve vybízejíjen on-osadrasi,
kteří vnitřně e olrkví sesoablasí. Nelze aa
příti: oba návrhy, pr i teato doplňojící sa
mitooty. Avšak „samítauti je po



rážkou. Zásada o náboženském nazírání u 80c.
dem. není zásadou — je dnes zeela určitě
taktickou fiotou na oepřemýšlející davy, které
hospodářsky tísněny snadněji budoo získány
straně revolačního převratu, nechá-li program
strany náboženství netknuté, sáklad to klidné
eoo. reformy.

Dobatta! Již tato skutečnost je důkazem;
všdyť o základních principech se nedebattoje
a debatta je nepřípostnou. Dle „Vorvitrten“ č. 219
nesla se tímto směrem:

Hengsbach prosí, aby se přes návrh
přešlo k dennímu pořádku. Projednávání téhož
bude výhodnou sbraní centra. Ve Vratislavi prý
by měli sondrazi lépe znáti boj a centrem.
Lidem, kteří se s církví rozešli, může na jiném
místě býti objasněno, jak důsledně postupovat.
Hengsbach mlaví : o zbrani centra.

Hoffoan (Berlín): Přicházím k jinéma zá
věru, než H. My žádáme vystoupení z církve
a ne z náboženství. Právě centram dnes nábo
ženství neslýchaným způsobem vykořietoje.
Každý má právo věřiti, 00 chce, 8přináležeti
organisaci, která jeho víře odpovídá. Nekryje
ge však s naším programem podporování církví
státními prostředky. Ježto toto můžeme zabrá“
nití jen vystoopením z církve, proto je radíme
a doporučujeme. Pokud masgy v církvi zůsta
noa, potud bude tato financována státeto. Proto
voláme: „Ven z církvel“ — Hoffmann za 800
hlasu posluchačů s s dovolením předsednictva
doporučaje návrh protiprogramový.

Klupsch (Dortwuad): Přijetím návrhu ne
dosáhneme většího počta vystoupení soudrahů
s církve, než dosud. Přijetím podáme centru
jen nový agitační materiál proti sobě. (Ad.
Hoffmann volá: „Bázeň před centrem !“) Ná
vrhem zavřeme vi přístup do Můnsterska a
Vestfálska. Zamítněte návrh. — Klopech chce
zamitnatí, ale jen z taktiky: centrum by mělo
zbraň. Výkřik posluchače potvrzuje pochopení
návrhu Klopschova v našem seyslu. — Ostkamp
(Essen): Přijetí návrbů ochromí naši agitaci.
Dosabojemo úspěchů jen tím, že se nepouštíme
8 centrem v náboženské diskusse. Návrhy při
jaté však budou nejhorším klackem vrženým
nám pod nohy při naší osvětné práci v po
rýnsko-vestfálskémubelnémrevír. Kdoscírkví
nesoublasí, ať klidně vystoupí. Sám jsem již
dávno tento krok učinil, ule dovedu oceniti
důvody soudruhů, kteří i přes vnitřní rozpor
z ofrkve pevystapojí. Vypustme tuto nábožen
skou otázku ze svého jednání! Ostkamp —
podobá se ku konci — mlaví ve smyslu pro
gramo; doslov konečný však je jen výsledkem
vývodů vlastních: poškození agitace brání lu
štění a připuštění této otázky. Na základě
řečeného stojíme před zajímavým dokladem,
který masí vyburcovati všechny, kter, m 80
dosud *©oc.demokracie zdála stranou spásy.
Již ekutečnost, že návrh soudrohů vratislav
ských se dostal na program jednání sjezdových
a že za svého hlavního zastance měl poslance
v řadách „proletariáto“ váženého, mlaví mnoho.
Vše prosrazoje však zdrcující skutečnost pro
soc. demokracii, že se vůbec ami jediný hlas ne
ogval, který by ve jménu principielního rozporu
bránil přijetí návrhu. Všecky důvody zamít
nutí jsou důvody přítomné taktiky. Zamítnutí
diktují jen poměry doby! Dle toho, co řečníci
v debaté súčastnění řekli, můžeme bez ublížení
pravdě říci: V srdci všichni byli s návrhem
srozuměni, jen obtíže agitace zdržují od jasného
prohlášení, že positivné věřící křesťan v řadách
80c. demokr. nemůže míti místa. Nový doklad
staré pravdy: 800. demokracie je prakticky
nepřátelskou stranou náboženskou. Jen ten,
kdo není schopen vlastního soudu, a ten, kdo
není schopen snésti rozumových důvodů ná
božensky praktického života, může jíti v oku
vech ostrébo dogmatismu 80c. demokratického.
Jet jistě těžkým dogma: „Nemějte žádného
náboženského přesvědčení, a máte-lí je, savr
hněte, co rozum váš uznává a srdce v dobách
skoušky potřebujeI“

Jest nutno postapovati proti soc. demo
kracii. Dvojím směrem — chceme-li úspěšně

|postupovat — musíme jíti: Věcně pracovat o
prohloubení poznání velikosti a uznání natnosti
náboženství Kristova v náboženství spravedlivé
reformy sociální, která spočívá v úznání lid
ských práv dělníka i pána, a okazovat svede
ným, co 80c. demokracie není. Každým dnem
neúprosněji nastopoje úkol českých katolíků:
křesťanská 800. práce! Řádné prohloubené 8oc.
vědění na základech křesťan:kých a řádné se

uplatnění ve všech směrech! P. V—ka.

stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nejlépe
— a nejlevněji u — — —

Josefa V. Padďoura,
velkovinařství a sastupitelatví předních vinařských

firem v Novém Městě n. Met.
Zasílám franko me každou stanici za cemu

dle jakosti červené abílé, 1 litr sa 60 hb,65 h,
70 hal.

Šula
B. E. Tolman,

východočeské knihkupectví
v EXradoi EKrálové.

(Založeno r. 1862).

Správná Knihy též
vydání. antikvární zdarma.
Vše se vyHsuje obratem. Telefon č. 17.
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Hospodářská hlídka.
Bolnicko-zelinářsko-ovocnickáškola

ma Královéhradecku konečněstane se skut
kem. Mivisterstvo orby schválilo přeměnu hospo
dářské školy zimaí v Kuklenách v Jabilejní rol
npicko-zelinářsko-ovocnickou a celoročním vyučová
ním. Ústav bude moderně a účelně vypraven; zřídí
se nové budovy se zahradami a školkami, zkušeb
ními poli, školním statkem, nákladem asi 360.000
korun. Při ústavě zařízen bode také vzorný in
ternát. Záhodno, aby nová Škola hospodářská ne
byla zase do některého kouta Kuklen zastrčena,
ale aby byla na zřejmějším místě, kde by ji rol
pictvo do Hradce Král. spěchající mělo více na
očích a tím spíše byl) připoutáno k ú tavu tomu,
který mu má raziti nové cesty k lepší budoucnosti.

Nový hospodářský závod na zpraco
vání zelí otevřen jest v Jesničankách a Pardubic.
Továrna zřízena na zpracování 2'/, vagonu zelí a
celá letošní výroba jest již dávao zaprodána do
Německa, alpských zemí a j. Litovati dlužno, že
si malé a střední rolnictvo nezbudovalo družetevní
zelárnu pro sebe, čímž by jistě při řádném vedení
získalo více než z právě založené zelárny v Jesni
čankách, kterou Bi pro sebe zřídilo několik velko
obchodníků a statkářů.

Zřízení zemské polátoray protišivelním pohremám. Veschůzi sněmu krá
lovatví čes. předložena následující zpráva : Zemský
výbor, jednaje ve své schůzi dne 31. prosince 1908
o oslavě panovnického jubilea, učinil toto usne
sení: 1. aby budoucí zemská pojišťovna živolní
proti škodám z ohně, krupobití a pádu dobytka
byla nazvána pojišťovnou jubilejní; 32.aby jako
základ z prostředků zemských byl pojišťovně té
poskytnut obnos 2,000.000 K, aplatný v pěti letech,
počínaje dnem a rokem jejího založení. V ohledu
formálním se navrbuje, aby správa tato byla při
kázána komisi pro záležitosti pojišťovací.

Pozemkové banka v Praze koapísta
vební místa a pozemky v každé rozloze, jakoži
každé množství ostatních realit: domů (rodinných,
činžovních, obobodních, vill), statků, mlýnů, velko
statků, panství, průmyslových závodů, továren atd.
Arronduje. směňuje, parceluje; financaje nové pod
piky a vlastníky nemovitostí. — Může tudíž každý
majitel jakékoliv reality služeb Pozemkové banky
použiti.

Výsledky letošní sklizně obllmí
v Čechách. Dle Zemské statistické kanceláře
království Českého bylo letos v Čechách celkem
sklizeno: pšenice asi 4,255 700g čili 5,408.900 hl
(r. 1908 4,136.400 g čili 5,254.800 bl.), žita asi
9,556.700 a čili 13,174900 bl. (9,233000 gčili
12,796900 hl.), ječmene asi 6,219.800 g čili
9,085.600 bi. (5,165.800 g čili 7,541.400 bl.), ovsa
asi 8,081.200 g čili 16,397 200 bl. (6,330.600 g
čili 13,051.100 hl.). Průměrný výnos po | ba činil
v Čechách letos u pšenice ozimé 185 g čili 23.6 hl.
(r. 1908 18.6 g čili 23.7 hi.), u pšenice jarní
17.9 agčili 22.8 hl. (169 g čili 20.4 hl.), u žita
ozimého 17.1 g čili 28.5 bl. (16.3 g čili 22.6 hl.),
u žita jarního 12.1 g čili 17.4 bl. (111 g čili
16.0 bl.), u ječmene 193 g čili 28.2 hl. (17.2 g
čili 25.1 hl.), u ovsa 17.0 g čili 34.b hl. (13.6 g
čili 28.1 bl.) Dle toho byla u nás letoa úroda
osimé pšenice poněkud horší neš loni, u ostatních
obilnin však lepší, zvlášť značně u ovsa.

Chyby při sklízemí ovoce. Ovoceletní
sklízíme příliš pozdě, zimní příliš brzo. Podle zná
mého „pravidla“, že plody jsou zralé, když jádro
je hnědé, čekáme s letním ovocem, až jádro zhnédne
a tak sklízíme ovoce hospodářsky přezralé, mouč
paté, sahniličené, jež nemá ceny. Letní ovoce, ns
př. brušky jakubky mají labodnou chuť a jsou
šťavnaté, ale jádra mají bílá. Necháme-li je „do
sráti“, pozbudou chuti, hoiličí, nehodí se na trh.
Druby posdní věsk naopak předčasně sklízíme,
když ještě nenabyly patřičné sralosti hospodářaké.
Plody se kasí, vadnou, měkoou, ale chutí nemají,

Seznamy

a proto se nespeněží nálešitě. Proto zimní ovoce
má zůstati na stromě co nejdéle, neboť pak vy
zraje nálešitě, nabude chuti lahodné, tudíž iceny
pravé. Mrazík 1—2“ zimní ovoce snese bez ná
sledků zlých.

Chybné reby ml.dých zvířat dají 8e Da
praviti. Ovinou se hadřicí libem čistým navlběe
nou a čtvrt hodiny v obalu se nechají, při čemž
hadřice nesmí vyschnonti. Nato 8e na rob napíchne
bochánek borkého chleba « pece právě vyšase
nébo u nechá 8e asi 5 minut na robu. Rob změkne
a dá se ohýbati. Teď rychle provede se náprava,
t. j. roh se dle potřeby srovná do příslušné po
loby a přiměřeně zahne, načež studenou vodou 86
polévá, aby rychle zase ztuhl, nelze-li vhodným
opěradlem a obvasem náležitou polohu a tvar
robu zajistit. Celá náprava netrvá déle než půl
hodiny a vykoná se bezbolestně. Obyčejně stačí
jediná operace a jen v případech výminečných
třeba nápravu opakovati.

Stravitelmost laskovim se svýšívelice, |
když je před vařením 24 hodin močíme ve studené
vodě tak, aby vodu stála nad zroím. Pak teprve
je vaříme v měkké vodě. Tak se luskoviny stanou
Snadno stravitelné, anť se mění škrob v snadno
rozpustný dextrin a bílkoviny rozpustnými stávají
vkyselině-mléčné, jež se při tom tvoří.

Hubení krys a potkanů mořskou
elbalí. Asi '/, cibule a '/, masa se rozseká a
emisí. Z této směsi upraví se malé kaličky jako
lískový ořech veliké, upekou se na loji a posypou
cukrem. Takto upravené kuličky vloží 8e na
místa, kde se myši zdržují. Tohoto prostředku
užíti možno i na malé myši.

Školský obzor.
Velehradské gymnasium. Existuje tedy

katolické české gymnasium v zemích koruny Sv.
václavské, které, ačkoli prozatím jest jen soukro
mým, přece v několika letech i próva veřejnosti
pi vydobude. Radost tedy může míti nad začatým
dílem každý člověk dobré vůle. Tímto ústavem
zajisté probouzí se Velehrad k novému rozvětve
nějšímu životu net dosud a blíží se k ideálu,
který křesťanský národ Českoslovanský 6 Velehra
dem spojaje. Můžet nyní blaživé světlo svých idef
vlévat už i do samých rodin křestanských. | Vele
bradu budou rodiče svěřovati své nadějné synky,
jiš později mají zaujímati významnější místa ve
společnosti lidské. Je bude Velehrad takřka na
svém klíně odchovávati, svým mlékem kojiti,
v muže křest. přesvědčení pěstovati. A čeho nám
více třeba než mužů, kteří rozum oezapřeli a srdce
od nedůstojných pout vášní osvobodili? A kdo má
odchovat takové mu'e, oe-li školy, kterým každý
člověk po tolik let je přenechán? Pozdravili jsme
tudíž s pohnutím jitro 17. září 1909, jímž od To
varyšatva Ježíšova dáno lidu uašemu katolické u
čijiště a provoláváme mu: „Zkvétej, prospívej,
mobutni, malý Betleme náš, a buď časem po ši
rých krajích českých četné bratyl“ Provoláváme i
příznivcům a dobradincům započatého stavu: „Za
plat Bůh !“ Váš dar je asi takto nejlépe vynalo
Žen a ponese ovoce, dá Bůh, i do nejposdějších
pokolení. Kéž by Bůh pohnul jejich srdce a srdce
mnobých jiných šlechetných vlastenců, aby bmotně
přispěli zbudovat vlastní, nevybnatelně potřebnou
budovu gymuasijní a pomohli tak zhidit pevnou
baštu proti odpadlictví od Boha a národal!

Dilemma. Všude začíná školní rok službami
Božími, ale v S.na Jičínsku začal letos prázdnem.
Den 16 září, kdy všeobecně začal školní rok, padl
totit na Čtvrtek, a v ten den jest v S. zavedeno
prázdno. Aby úaňta „dřina“ po dvouměsíčním od
počinku nedolehla tak náble, flosofoval p. řídící,
že čtvrtek je čtvrtek, on že do kostela nepůjde —
a nešel. Aby bo nikdo o ten vynález, než naň do
stane patent, nepřipravil, hezky o něm mlčel, a
ani p. faráři o něm 8e nezmínil. Ten, dobrák
od kosti, aby nerašil „dobrou shodu mezi školou
a církví“, nečekal, až mu pan řídící, jak to mesi
slušnými lídmi zvykem, řekne, ne kdy má začá
teční služby Boží ohlásiti, ohlásil tyto na čtvrtek
16 září. Navštívil jsem bo právě v ten den. Od
Bloužil jsem si svou měi av., byly tři čtvrti na
osmou, na kteroužto dobu „Veni Sancte“ bylo 0
hlášeno — a školní mládež nikde. Čekáme '/, ho
diny — nikdo nejde. Kostelník se jde ptát do
školy, přijdou-li již. Bray se vrátil se vzkazem
slečny p. řídicího, že „je dnes čtvrtek, a tudíž
prázdoo, Škola še je až zítra“ Pan farář mohl
„Veni Sancte“ recitovat sám, a pak kajícně uva
žovat, že klerikál nemá chtít nad školou vládoJat.
Však je to také emělost a rospípavost, nezeptat
se školního monarchy, ráčí-li také letos začít učit
jako na jiných školách, aneb ae domnívat, že
aspoň dodatečně něco řekne! Ten se asi někde
amál, jak lacino se dodělá mučednické korany. To
se to bude hekat anaříkat na klerikální denunci
ace s pronásledování! Snad aby se udělale bned
sbírka. Já se však začal obávat o „nivó vzděla
nosti“ v osadě S., když školní rok boed o 2 dny
se zkrátil. První den, jak snámo, nestojí ve škole
za nic. Sotva se děti rosesadí, rosvrb opíše, kniby
a sešity předpíší. S tím „nivó“ to je tak. Před

kdy se mluvilo o zavedení třetí hodiny ná
, byl jsem zasna drahé straněod Jičlna.



Seděli jsme při „packém“, přišla řeč na tu třetí
hodinu — a tamní p.řídící se proti ní obražoval,
že by pokleslo „nivó vzdělauosti“, kdyby na úkor

Jingch předmětů jedna hodina náboženství přibylaspomněl jsem Bi na to, když jeme (ovšem že
z nejvlastnějšího popudu) v místních školních ra
dách se usnášeli na návrhu, aby 8e prázdniny
s obledu na přetížené děti o 14 dní pr.dlcužily.
Dopadio to, a delší Vánoce byly oádavkem. Učí-li
se týdoě průměrně 24 hodiny, dělá to za 14 dul
48 hod. — a náboženských bodin mělo přibýti 46
— 0 2 méně než dělají ty prodloužené prázdniny.
A ku podivu, ani jeden organisovaný, pokrokem
kolem sebe bázející pán nevystoupil proti tomuto
snižování „nivó vzdělanosti“ — ba volá 8e ještě
po jednom týdou prázdnin a docela přirozené po
zvýšení platu, aby se ten týden mobl užitečně vy
užitkovat. Aby lid neměl kdy o tom uvažovat,
volá se: „Klerikalismus“ nepřitel vzdělanosti — a
„Nic jim nedávejtel“

Nové ukázky soc. demokratické
vzdělavací a podpůrné práce.

Radi dogmatisté proti věděa pokroku
Soc. demokratický spisovatel Berostein svými
opravnými, pokrokovými názory připravil Často
těžké chvíle Beblovi a všem marxistůrp, jimž
je zastaralé radé dcgma milejší než pokrokové
přemýšlení. Berostein zkusil pro svou věda
mnoho pronásledování od rudých pohlavárů.
Sám prohlásil na schůzi strany v Berlíně: „Co
činím, jest soustavně potlačováno, Jeo několik
případů: Jsou Č.s od času pořádány korsy
strany; pořádal jsem v Kolípě u Brandenburxa
dva takové kuray, ve „Verwartsn" (v ústředním
orgině strany) o tou nabylo napsáno ani slova.
Ve schůzi Všeněmců, kde se debatovalo 0 ma
rocké otázce, ocitl jsem se v boji, „Vorwárts“
nepřijal o tom aoi poticky. Měl jsem v Char
lottenburga deset předuášek „Oideálech státních
a sociálních průběhem staletí.“ Dle programu
jistě každý věděl, že se jednalo o historii 80
cialisma. „Vorwárt3“ neuveřejnil ani jediné
slabiky o těch přednáškách. Pak jsem byl vy
zván, abych přišel do Paříže a tam promluvil
ve velkém shromáždění. Všecko bylo hotovo;
tause proslechlo, že „Gasesdisto.e“ agitovali
proti shromáždění. Ale já jsem byl právě na
cestě. V poslední přípravné úradě předčítal
Paul Lafsrgue list z Berlína, v něrnž napsáno,
že Bernstein v Německu dohrál a chce senyní
poohlédnouti pojnějakém místě v cizině. Lafargae
8 tím neprorazil, schůze se konala a mela
průběh stkvělý. Ve „Vorwártsu“ pak byl napsán
jediný řádek.“ Tak si tedy váží rulí, zkost
natělí byrokraté pokrokového soudruhi. Ovšem
kdo slepě vrcbního štábo poslouchá, aciž by
trochu samostatné myslil, jest u radých pc
blavárů „nejovědomělejší.“

Rudá byrokracie. Soudruh Karel Roche
byl dvě léta zřízencem soc. dem. svazu po
mocných stavebních dělníků Némscka. Nyní
vypravuje ve zvláštní brožuře, jaký ráj panoval
u toho štábu Ličí ústředního správce Bsh
rendta jako neschopného hlupáka, o němž
pravil drubý správce, že by mělo býti napsáno
na dveřích toho „velkého generála“: „Toto
zvíře nesrní býti škádleno “ Redaktora svazu
Topfra líčí Roche jako špinku. Tojfer měl
ročních 3000 marek jako redaktor; veliké samy
vydělal šikovnou Špekulací se svými domy.
„Chudý“ soudruh má v Berlíně 14 domů. Po
kladníku svazu Lungeovi nějak zmizelo z kasy
40.000 marek. Když Roche dal svoji brožara
do tisku, Lange se oběsil. Když Roche palehal
na odstranění zlořádů, byl propuštěn a Topfer
mu dal výpověď z bytu. — Brožora nese název:
„Wie es in einem nicht ganz kleinen Zentral
verband hergeht“ a působí velikou seusaci.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadůmdovolujesi depo
rmělt! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

cibáře, nádobky, páténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,Kroponkyatd. své vlasíní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bea závaznosti koupě.
Všese posílá posvěcené.Prdce ruční.

Shladiipsškorýchslatých a síříbrných klenotů, jako;

Beáto tabstěrky, jídelnínáčiníze atříb éha ze stříbrapravého
K nakéhovědy maskladě

Sléréslet, střůrolje drahobomy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paslř a ciselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.
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l bn na truhlářstíz řádné rodiny přijme

Fr. Třasák,
! EXradeoc EKrálové, Pětidomy.
O00000000000000000000000

J0S. SOUDILA
fo závod řezbářskýv Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy K obrazům
oltářní pultiky, podstavce pod sochy
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje glavn
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném proveden

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma

W* Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení zamír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

MY- Již vyšel -SW

Kalendář ČOSKÝCh UÍÍOL
ma školní rok 1909—1910.

Cena 30 hal., poštou 36 hal. (předem zasl.)

Pre předplatitele „Kvítků“ jako promile

zdarma.
Neodběratelům „Kvítků“ so zasílá:

„162 K
„288 K

'/, tuctu franko za
1 tucet n. 8

Příznivcům »Kvitků«:

„132K
. 216 K.

", tuctu franko za
1tucet —

Obnosy předem na adresu:

Administrace „Kvítků“
v Praze-IL., Lipová ul. č. 5.

Nejlevnějšíanejvkosnější

(če dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

dě Jos. Ježek,
v Hradci Králové

| SY% Žádejte cenmiky.

Zaleženo r.-1860. Státní tema za výstavě v Bařicich.

Nejstarší;ja největší závod
[umělého kamenoprůmyslu
[nafčeském severovýchodě

ZdenkaJežka
-v HradciKrálové.

Za příčinou přeplněných skladů nabízím

k dušičkám
za ceny zpačně snížené nábrobky pískovcové
cd 50 K a výše, leštěné z mramorů a žul

od 100 K a výše.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

desky na nábytek,
desky pro koželuhy, do novostaveb
k účelům dekoračním atd., vše za ceny

konkurenční.

Račte dáti přednost domácímu závodu!

je
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Ly



Doporučujeme==

KEBXČSDKEDIXEBIX RP

Jan Morák,x

BROCOEDLO

GEXCBI[KXGBXXR63x
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k VŮNÍ2 T. oociLŮPoUč

LETY Kaka-Sb

LYVY% MAPA prs =T VE

Rovšiřujte

Časové úvahy!!

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná UzmÁáNÍ zvláště z krubů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

E sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.

k Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Velojemnéelátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

AGO BI X C63X REDXGODX

obráskový časopis katol. školní mládeže, redakcí
a nákladem P. Františka Svatka v Praze-IL, Li

pová ul. č. 5. Vychází 10krát ročně.

Boční předplatné :

na 1 výtisk poštou 60 bal., na 6 výtisků na jednu
společnou adresu 2 K 650bal., na 10 předplace
ných výtisků jedenáctý zdarma. Na nepředplacené

výtisky se nádavky nemobou dávati.
'Premie pro předplatitele II. ročníhu:

Předplatřteté v měsíci září a říjnu (tedy jen
do 31. Hýba 1909) obdrží zdarma jeko besplatnou
ipremii krásný kapesní „Kalendář českých dítek
na školní rok 1909—1910“ v krámské ceně 30
hal., poštou 36 hal.

Kalendářík se zajímavým obsahem má veli
kou výchovnou cenu. Zápisníková část nabádá
majitele ku všestrannému pořádku.

Dálešstá posmámka. Kalendářík bude zaslán
předplatitelům jako příloha čísla. ješ po dojití
-předplatného nejprve sasíláno bude. Nejlépe jest
předplatné hned a objednávkou saslati; pak dude
kalendářík saslán med s první sásilkou.
'Premaiepro příznivce a sběratele IKvítků:

Každý, kdo získá předplatitele, obdržísa kaš
dých do 31. říjma 1909 po 50 haléřích společně
předplacených20výliskůsdarmaa framkopo1
výtisku oblíbeného účetníbo zápisníku a rádce křes
tonských šen a dívek „SfasináDomácnost“ na rok
1910, jež vyjdevlistopadu tohoto roku. Pro prak
tický obsah bude vhodným dárkem pro matky,
sestry a příbuzné činné u vedení domácnosti.

Objednávky a předplatné přijímá:

Aiministrage „AKvitků“ v Praze I,
Lipová 5.

Paramenta.

A lonáce V, Noškudla sm
i (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E (mate P. a. Moškndiy, faráře vo Týpraehtivich)

čaje P. T. veledůsinje. duchovenstva
evůj osvědčený a Často vyznamenaný

; výrobní závod
Mvšech kostelních páramentů,

praporů a kovovéhoryté“Ňoomaíky,O
20 zapodlálníSlo

mr

RINIU

asikShut DÁdodkEo Pika

čech. úvěm společnost,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

v Hradoi Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
== za 449o až 59

úrok a to dle výpovědi.

WP“ Složní lístky na požádání zdarma. “W

Uhlí nejlepšíjakosti

(non
fonografý,

desky a válce
nejsolidnějí koupíte

v elektrotechu. závodě

Josef Ježek;
HradecKrálové.

FOTOGRAFIE

nejlepší při oenáchnejpříznivějšíchdodává

cía.[král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
um Hiradoc Králové, Adalbertinum.sm=

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

—h
jb JÉ

F. J. DYCK,22ve Smidnreek.
Atelier pro malbu obrazů podobizen, krajinfigurálních,

atď. nabízíse kprovedenínovýcha
opravě a čištění starých kosteluůdhdbrazů.

Odporočení knahlédnutí.

O00000000000000000000000

Modní a galanterní
závod pro dámy a pány

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové.

Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie,

Turistické košile a půlvesty. —

Prádlo — Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro švadleny a krejčí.

Kněžské[kolárky a nápraenky.

O000000000000000900000

000000000000000000000O000000000000000000000o

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
n s jehly a jiné zlaté a stříbrnéskvosty

ME — v nejmodernějším provedení —

nabízí kekoupi
Jan Kalis, zlatníka hodinář

v Rychnově n. En.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Ledničky
patentní, s nedostišnou lsolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K BO0-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV okuherský, Hradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje sávod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasntelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů vouím se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každémslohu aakej plat uměleckém
Peny A fospočty bezplatně skústnímujedafní dostavímsenapožádánítaktéšbesnárokunacestovné.
Mnoho godh ch ufalní po 100 a bronzová.

státní medafiie z výstavy v Pardubicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "i



Sociální hovory.
V lese pracají dělníci. Kolem jde mladší

professor a zdraví je, smekaje klobouk. Jeden
£ pracujících líně se dotýká dvěma prsty své
čepice, druzí dva cosi nesrozamitelného dutým
hlasem prohodí a poslední otočí se k intelli
gentovi zády. A sotva ojde professor deset
kroků, ozve se za ním hodně hlasitě: „Tohle
je přece nebe na zemi! Samá procházka, žádná
těžká práce, leda někdy škrábnatí perem. Ta
kovému se může les líbit, Ale table my při té
pekelné dřině...“ Professor se obrací. „Slyšel
jsem, přátelé, jak si jeden z vás ve své bídě
ulevil. Bolestná slova letěla na mon adressu.
Mám tedy právo ns ten povzdech odpověditi.
Myslím, že mne přátelsky vyslechnete.“

„Proč ne? My jsme chudí, ale při tom
dobří.*

„Tedy předně věste, že se nedivím stesku
člověka nuzného. Vždyť jsem ze žebroty sám.
Jekkoli to není teď na mně vjděti, ujišťuji vás,
že jsem se v mladších letech napracoval na
několika zadlužených korečcích svého otce cha
lapníka do úmoro. A kdyby se byl nedřel otec
od úsvitu slonce do noci, ve dvoa letech by
byl přišel o všecko. A tu ei myslím, že jest
vaše žehrání na mé postavení zcela zbytečné.
Mohli jste od nejmladších let dělati zrovna to,
co já a byli by z vás nyní páni také.“

„No —to 6i z nás přecejen děláte dobrý
den! Kde pak my tahle chadáci!“

„A já jsem chudákem nebyl? První rok
mi rodiče posílali na studie měsíčně po třech
zlatých, pak po smrti otce přestalo i to. Chtěl-li
jsem dostudovati, musil jsem se brániti vyhla
dovění četnými kondicemi, jež byly placeny
mizerněji než práce nádennioká. Co dělník již
od 14. roku přijímá plat a aspoň trochu se
nají, napínal jsem mysl každý den až šestnáct
hodin, při čemž jsem málokdy měl pět krejcarů
va večeři při vší úmorné práci. Všecko perné
snažení po deset let mi přinášelo tolik, že jsem
vyhlížel jako soacbotinář. Nuže, komu se hrabá
práce nelíbí, může zkosit zrovna ta cesta, kteroa
jsem šel já. Ve třinácti letech jsem byl právě
takovým nuzákem jako vy, měl jsem na zí
skání toho „panství“ tolik prostředkůa zrovna
tolik peněz jako chlapec nuzného dělníka. Ko
likrát jsem cbtěl nechat všehoa živit se raději

-2
FEUILLETON

Přípravakzáchraněoboe.
V Bublákově nestel borečný ruch jako v úle.

Lidé začali běhat jako o požáru, tvořily se sku
piny živě rokujících obtanů, ve všech pěti hospo
dách se svítilo celý týden až přes půlnoc. Bylo
zkrátka před volbami, které připravovány tentokrát
velice bouřlivě. Výnluvná ústa sousedů vytrousila
zdarma celé stohy rozumu, druh | ruba vášnivě
přesvědčoval a přece po všem tom přívalu slov
světlo praktické moudrosti zhasínalo, čadilo; vo
ličové stálým poučováním byli popletení a v ne
jistotéch víc než před volební horečkou, kdy ještě na
krám nebyly vykládány zcela různotvárné kameny
moudrosti. Skutečný rozum ve spoustě rozumů
individuelních se ztrácel jako zlsté zrnko v Otavě.

Oposice, jíž se nelíbilo další zatěžování obce,
tloukla vášnivé na buben, vytrubovala alarm, zvala
všecky sousedy k revoluci proti dosavadnímu režimu.

V hostinci »U parapletce sešli se přední
důvěrníci oposice, kem je sezval výmluvný Krejčí
Jehlák. »Teda jako svolavatel vás upřímně, přátelé,
vítám. Jest naší povinností, abychom cbránili po
platnictvo před stálým ždímáním. Každý poctivec
musí se starat, aby naposledy tím rozhazovéním
nepřišla celá obec na buben. Chce-li mít velke
statek a fabrika lokálku, ať si ji zaplatí. Chtějí-li
bohatí posílat děti do školského paláce, ať si jej
postaví sami. Našim dětem stará skola stačí; všsk
ještě nepadáe A má-li se regulovat potok Vrbina,
ať ne to dají peníze ti, kteří mají kolem louky.
Nés ten potok nezatopí. A komu zapáchá, ať
kolem necbodí.«

»Výborněe, přitakovali těmto i jiným konser

V Hradci Králové, dne 1. října 1909.

lopatou. Leč eráželo mne s toho vědomí, že
by se závistníci smáli do očí „sběhlému stu
dentovi.*

„Lebko se řekne, abychom to tak dělali
jako vy; ale každý nemá takovou bystrost, aby
to dokázal.“

„Dobře máte; proč by však měl záviděti
dělník svémo bližnímu i ten talent? Vždyť ve
vaší organisaci jsou lidé bystří, jimž platíte
značnou daň dobrovolně za jejich duševní
práci. Mně však byste nechtěli přáti ani ty
peníze, které na vás nevymahám. Ctíte-li du
Ševní práci na jedné straně, chovejte se Šetrné
a snášelivě také k jiným dnševním pracovníkům.
Ctím ve vás dělníky, a proto snad nežádám
mooho, jestliže vás prosím, abyste se na mně
dívali aspoň jako na občana sobě rovného.
Vždyť máte rovnost ve svém programu. A
kdybych na váš pozdrav odpověděl tak, jak
jste odpověděli vy mně, plným právem byste
moe za takovou nešetrnost pokárali. Po všech
těškých stadiích jsem začal bráti učitelský
plat teprve tehdy, když mi aplynalo 26 let.“
— „Kamarádi, on má taky pravda,“ podotkl
dělník, který dříve raka k čepici zvedal. „Ta
kové a podobné věci by měly taky přinášet
naše noviny. Myslím si, še klením oa ta dřínu
a snižováním druhých si nepomůžeme.“

Dělníci jdou z továrny. Soadní auskoltant
bere se procháskou proti nim a před setkáním
odbočoje na vedlejší úzkou cestičku. Už jest
slyšet poznámky: „Zamazal by 86 0 chudoo
sebranku. — Nebo se bojí, že bychom ho po
zdravením urazili“

Aaoskultaot se obrací: „Ale, pánové, ne
podezřivejte dřív, než se přesvědčíte. Přiznám
Be, že od jistého čaeu jdu raději některým děl
níkům z cesty, poněvadě jsembyl zbytečně ně
kolikrát provokován. Nehněvám se proto na
dělnictvo, obci pouze ušetřiti mrzutosti sobě i
jiným. Soad by se někouuu z vás zamlouvalo,
kdybych někde prohodil cosi o sebrance: jsou
lidé, kteří na urážku dychtivě čekají, aby ji
mohli ihned aplatiti s nehoráznými úroky. Ale
ptejte se všech mých přátel, zdu jsem někde
8 pohrdáním o dělnictva mlavil. Vždyť jsem
také synem dělníkovým. Máte-li své vlastní
křížky, já si nesu svůj také. Vy berete za svou
práci denně čtyry až pět korun, já po třinácti
letém studiu dostávám měsíčně 80 korun. Cho
díte v modré baleně, já musím přijíti do kan
m
vativním | zásadám opatrného finančníka, stejně
smýšlející. «Teda abychom nyní sestavili kandi
dátní listinu oposicé«, podal praktický návrh ro
zumbrada Jehlák. »Ano, tak jest.«

Důvěrná konference při delším rokování po
znávala, že vlastné téch schopných kandidátů 0
posice dá se nalézti tuze málo. Přece však po
dvou hodinách sestevena aspoň kusá listina před
určených výborů. Nejparnější prací bylo pátrání
po snesitelném výboru posledním. »A Cos, ozval
se krejčí, »můžeme napsat třebas Halabu. Když
moudrost rozdávali, nešel si tenkrát sice ten člověk
dvakrát. Je to šantale, ale půjde s námi. Pořád
starostovi nadává, má na něho zlost, že mu z'.azil
naději na koncessi výčepnickou.«

»Jen toho nec, ozval se rázně provazník
Přádek, »jen toho ne, Nadělal by nám jen hodné
hanby. Pan Jehlák tu ješté dlouho není. A tak
všelicos neví Před třemi lety Halaba si nadal
s tchénem tak hromotlucky, až se celá ves sbíhala.
Svátili se moc o nějské peníze. Za dva týdny nato
si v hospodé +U stříbrné mouchy« natloukli, jak
koli seusedé do nich hučeli jako do valachů, aby
měli rozum. A žalovali se pak oba Advoxáti je
přece jen před soudem smířili. A když mladý
starému podával ruku, ještě si řekl: »Jo — a teď
ten děda se začne chlubit, že vyhrel.«

Ale starý se dušoval, že je rád, jak to pěkně
skončilo; jen když prý bude pokoj. Je vidět, že
tchén Vejr byl přece hodnější. Pak na cestě od
soudu oba se stevili v Brčálově, aby se napiii
na přátelství. Pili dlouho — a v tom otočili feč
na soud. A, pantáto, můžete být rád, že mím
takové měkké srdce. Kdybych se byl napil na
kuréž, nikdy bych na smír nepřistoupil. Vy jste
byl jako kate

| Ročník XV.
Imserty se počítají levmě.

Obnova vychásí v pdick v poledne.

celáře v pěkném šatě, nechci-li, aby se mi aká
zaly dvéře. Jakkoli by mne nijak nebolelo,
kdybych se procházel bos, musím se repregen
tovat jinak než dělník; a na representaci musím
si utrhnonti od úst. Vy si můžete proti svéma
zaměstnavateli dosti směle vystoapiti. Kdyby
vási propustil, naleznete místo jinde. Kdybych
zvedl radikální odpor já, hned badu s celou
svou existencí hotov. Kdybyste provedli ve spo
Jlečnostinějakou trestnou výtržnost, snad se i
do žaláře dostanete. Ale proto přece práci do
stanete; já bych však byl o státu hotov“.

„Počkejte, soudruzi, on právě Špatně ne
mlaví.“ — „I nechejte toho buržou, chce jenom
másti!“ — „I jen poslouchejte, vždyť neuráží.“

Auskultant: „Jest mi opravdu milé, že
aspoň někdo z vás věří v upřímnost mých
slov. Přátelé, sajisté víte, jak často člověka zle
ztýrá veliká starost.“

„Ano— zvlášť nás chodé dělníky. Někdy
bych raději celý měsíc skály lámal, než bych
nosil v hlavě těžkou starost jeden den.“

„Mlavíte upřímně. A vizte, dobrá polo
vina intelligentů musí zaměstnávat svoa myvl
tisnivými starostmi každý den — od rána do
večera. Už samo vážné stadium vyčerpává síly
daševní silně, tak že málokterý z nás obrání
se nervositě. A'e nadto dolehají n. duši tak
veliké starosti, spojené se zodpovědným úřa
dem, že jest těžko vylíčití jejich pravou po
dobu nezasvěcencům. Představte si na př., jak
m* je, když paragraf mne vyzývá, abych odsou
d'' i chadého dělníka, který třebas jen z ne
rozvážaosti něčeho trestného se dopostil a
vikdy trestán neby! Vy nevíte, co se často
napřemýšlím, jak to učiniti, aby zákon zůstal
ve shodě s milosrdenstvím. — Vy máte nad
sebou pána jedooho, já jich mám víc. Proto
vás prosím, abyste přemýšleli zcela nestranně,
oč jsem na tom líp než vya zdaž ta moje spo
lečenská povýšenost stojí vůbec za pýchu.“

„No — vidíme, že jste přece jedním zu
přímnějších měštáků. Ale nezapomínejte, že
stav dělnický zkusí nejvíc, že dělníka není
dáno pic, Co 8v0a organisací přímo si nevy
natí.“

„Dělník zkusí, ovšem že zkusí. Ale každý
nejlépe zná své bolesti sám. Boláky jiných
stavů zavírají vaše listy před zrakem vaším
sedmerým zámkem. Leč jest potřebí i při
třídním boji zkoumati všecko bedlivé,všestranně,

»Mlč, Františku, m!č, já jsem ti ublížit ne
chtěl. Ty's začal sám, však se pamatuješ.«

+A proč jsem začal? Protože jste přece jenom
starý zloděj.«

»Poslouchej, neurážej, neurážej mne před
cizími lidmi) Mne začíná brnět dlan.«

"A jo — a jo, jste zloděj, třebaže jsem vám
všecko odpustil.«

»Já .ti dám zlodějel« A už to plesklo. Na
stalo hrozné melodrama, ale víc »melo« než
drama, Vejr měl rozbitý nos, Halabovi napuchlo
ucho, že vypadalo jako veliký trychtýř. Nová Za
loba. Zase se oba smířili, zas v téže hospodé pili
na přátelství — a poprali se znovu. A takhle se
to ještě opakovalo potřetí «

>Ale — ale zavřen Halaba nebyl?« ptal se
Jehlák.

»Inu nebyl — »le co pak s takovým rváčem 7«
»No — no, já teda myslím, sbychom ho

napsali mezi náhradníky; tak stejně nic v obci
znamenat nebude. Co na tom záleží /«

*«Souhlasím=, ozval se Krvavec, »protože se
ta debata pořád daremné protshuje.« Souhlas pro
jevili i ostatoí a tak Halabovo jméno ocitlo se
na listině.

'»Snad teda do výboru bychom mohli ve
psati Hudlíka ?« rozhlížel se pátravé Jehlák,

»Ale kde pakl« spráskl ruce Lívanec, +Jen
toho ne, vyskočil Bedrník.

»Nu — a co proti nému máte? Vždyť je
takový tichý, pracovitý, poctivé se živí a pomáhá
nám agitovat.«

»Pěkný poctivec'e boukl Bedraík. »Vádyt
před šesti“ lety ukradl v lese šraňk. Tuhle ješte
někteří sousedé mohou dosvědčit, jaký byl v obci
shon, když Hudlíka vedl četník pohromadě s c'



jest nutno, aby se jevil soucit se všemi lidmi
trpícími, ať již tito náležejí ku kterékoli epo
Ječenské třídě, ať strádají hmotně, či daševně.“
(Dokonč.)

Svépomoc a podpůrná akce
maloživnostníků.

Řeč ojesdová. Přednesl Ant. Feit, klempíř v Hradci
Králové.

Il.
Jednou z nejdůležitějších notností pro

stav živnostenský jest řádná hospodářská or
gAnisace, která i při vyřizování drobných, třeba
i úředních záležitostí by zároveň systematicky
sledovala velké olle, totiž ochranu a povzne
gení stavu na základě svépomoci.

Jednotkami takovéto organisace i zákonem
stanovenými jsou Živnostenská společenstva,
již v r. 1883 nu místě starých zrošených cechů
v život uvedená.

Činnost jich mimo vyřizování běžných
záležitostí měla dle úmyslu zákonodárcova
usnadňovati členům svým i zápas v soatěži
s velkovýroboa, a to opatřováním malých
strojů, zařizováním společných dílen, zakládá
ním společných skladů prodejních, vyhledává
ním odbytišť (vojenské dodávky), společným
nákupem surovin ve velkém, opatřováním lev
vého úvěru a Jinými velice krásnými a oži
tečnými věcmi.

Z činnosti té vykonala živnostenská spo
lečenstva za uplynolé čtvrtstoletí poměrně ve
lice málo. Zazlívati pro to možno jen spole
čenstvům čistě odhorovým ve velkoměstech;
ve společenstvech smíšených na venkově,
v nichě zastonpeno je někdy sž i 30 různých
živností, v nichž při zřizování tobo neb onoho
podniku narazilo by se i na protichůdné zájmy
jednot.ivých skupin, nebyla většina těchto
krásných úko.ů prostě proveditelna. Teprve
v r. 1907 opravov. živnost. řáda nastoupena
správnější cesta a to doporučováním a pod
porou zřizování čistě odborových spolačenstav
dle potřeby velkých okrsků, jakož i možností
zřizování odborových sekci při společenstvech
smíšených. Takováto čistě odborová společen
etva neb sokce mohoa zajisté pro dotyčný
odbor mooho vykonati.

Organisace společenstev prohloubena je
jednotami okresními, evazy komorními a po
slézo zemskými. Důležitý úkol přisouzen okres
ním jednotám, neboť budou tvořiti poradní
sbory živnost. úřadů prvé stolice a svým právem
rekorsů, svobodnými podněty a radami spola
rozhodovati o různých záležitostech živnosten
ských. Dále dodávati budou zprávy i vyšším
instancím, zemské i říšské radě živnostenské.

Ve sněmu král. Českého podán byl na
jaře v r. 1907 návrh, aby zřízena byla zemská
Šionostenská rada v Čechách, která by — jak
jsem již avedl — hájila zájmy živoostnictva
v království, jako hájí zájmy rolnictva rada
zeměděleká. V zákonodárství zemském korpo
race tato má míti vliv na vytvoření příznivých
sákonitých předpisů, na patřičnou podporu
živnostnictva se strany různých činitelů a pro
mlstodržiteletví má býti poradním sborem v 0
tázkách živnostenských. Bohužel, že institace
tato v život dosud uvedena není.
——

kánem. A snad by se byla ta krádež ještě utajila,
třebaže pan revírník s velkým hněvem houževnatě
pátral po tak smělém taškáři. Jak by ne — ukrást
šraňkl Ale když jednou Hudlík natloukl své ma
ceše, ta se na něbo dopálila a všecko mu veřejně
vyčetls. To by byl pěkný výbor.«

»Nu — dobře, že se to zde upřímně řeknee,
couval Jehlák. »Já ovšem ještě charakter všecb
zdejších poplatníků znát nemohu.«

»Tedy snad bychom mohli voliti Padavku?«
prohodil Lívanec.

»To by šlo spíš, je to dost pořádný člověk,
ale — ale když neumí psát! A čte chudák jako
koktavý chlapec z druhé třídy«, připomínal Jehlák.

»No — to je toho«, hájil svého kandidáta
Lívanec. »Zato má zas dobrou vyřídilku; dovede
mluvit za dva advokáty a aspoň podepsat se přece
dovede.« Konečně všemi hlasy přijat Padavka do
krubu vyvolených.

Jména nábradníků jskž takž sestavena taky
— protože už pozdní čas seslabil protestní energii.

A za dva dny časně ráno na čtyrech rozích
náměstí objevily se nalepené čtvrtky papíru, na
nichž napsáno rukou neumělou: »Uvědoměle vo
ličove! Mi nechceme, aby se z našich kapec sta
věla zbitečna drába. Nechceme, abi z vašeho potu
se pořádal potok, neni zapotřebi, uby mi chom
sipali penize do základu nové školi, Nám staré
škola dostači. Kdo jako uvědomělí volič a přitel
lidu se stavi proti rozbazováni, e£ voli s opozici.
Volte svobodňe! — Tak se postaral Padavka tajné
z vděčnosti za vyznamenání reklamou o posílení
hradeb oposice. Provolánímu napsal dle diktanda
jeho osmiletý Honzík. — A oposice přes ujišťo
vání o své uvědomělosti praskla při volbách na
celé čáře.

rsěyš
PK PO

DALOŽNÍ ÚTĚTNÍ ÚSLAT

v Hradci Král.

Akciový kapitál:

K 6,000.000-—.

Rosorvní lendy:

ca K 920.000-—.

sSstavvkladů

koncem července K 23,007.609'13.

VKLADY —

mwdaž4'o"o 3
dle výpovědi.

Eskont
směnek a faktur.

Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Dalším vrcholným článkem, zákonem na
řízené organisace živnostenské jest v r. 1908
zřísená šivnostenská rada pro celou říši ve Vídni.
Jest poradním sborem ministerstva obchodu a
z vlastního počinu může mu podávati příslušné
návcby. Jest to tedy jaksi nejvyšší tribuna
maloživnostoíků v říši, prostřednictvím které
bájiti lze jich sájmy a pronášeti přání. Všichni
členové živnostenské rady masí býti činnými,
nebo-li výkonnými živnostníky anebo kapci.
Sbor tento má právo zvoliti pro zvláštní otázky
stálé odbory. které připravají návrhy pro valná
shromáždění, nejméně jednou za rok svolávaná.
Nelze upříti, že říšskou živoost. radou dostalo
se živnostnictva činitele velmi důležitého. Do
brovolnými, ale rovněž velice důležitými or
ganisačními útvary jsou semské jednoty spole
Čenstev,z nichžto zemské jednoty společenstev
odborových vykonají v budoucnosti +áci veliké
pro příslašné odbory. Avšak i v každé, byť i
nejmenší obci měli by živoostníci založiti si
kromě svých společenstev volná a na osobním
příslušenství spočívající sdružení, áivnostemské
kluby neb besedy, jež by měly sa úkol, hájiti
hlavně místní zájmy živnostenské, starati 80 0
náležité zastoupení živoostnictva v zastapitel
stvech obecních i okresních, o volby do komisí
berních, do obchodních a živnostenských komor
atd. Sdražení tato musila by býti ovšem Čistě
stavovská, nepolitická, aby zůstala všam živ
nostníkům přístapna. Pak by organisace takové
vlivem svým přímo neodolatelné působiti mobly
na správy obecní v otázce ponechávání i znovu
zřizování vbodných provozováren a dílen i
v uejživějších částech města, což jest pod
mínkoo pro malovýrobce téměř životní, proti
které však hřeší se zvláště ve větších směstech
při povolování a achvalování staveb i přestaveb
bezohledně. Následkem toho jeví se čím dále
větší uedostatok vhodných dílen v centra města,
třeba že tvoří tyto nezbytnon podmínku úspěcho
hospodářské činnosti některých odborů řeme
sloých. Bylo by proto velenutno, aby se štv
nostnictvem stále připomínalo, še řešení sřísování
vhodných dílen pro šivnostnichvo jest srovna fa
kovou sociální povinností komunální, jako péče o
levné a sdravé byty dělnické

Dalšími úkoly těchto organisací by bylo
bdíti nad způsobem zadávání prací obecních,
okresních i veřejných vůbec, tedy i státních
a nepřipostiti, aby se obce na úkor samostat
ného řemeslnictva samy jakoukoliv výrobou
zabývaly. Slovem organisace tyto sloužily by
stavu živnostenskéma ku dosažení vlivu pře
devším na správu obcí.

Ještě k jednomu třeba ukázati, totiž ku
snaze, přivósti ruční, dobrou, uměleckým duchem
prodchnutou prácí k platnosti, učiniti ji bledanou
a požadovanou i v Širších kruzích veřejnosti,
učiniti ji módní a zvláště ceněnou. K tomu
přispěly by při muasefch často uspořádané po
rovnávací výstavy poctivých kusů práce rační,
řemeslné vedle různých raffinovaných imitací,
aby ve i širší obecenstvo znenáhla naučilo znáti
hodnotu hmoty i práce.

Konečně dle nejnovější studie dvor. rady
dr. Pilbauera doplniti by se měla akce ku
zvelebení živností ještě závěrečným článkem
tohoto hospodářského procesu v dílně malo
živnostotkově, totiž péčí o pravidelný odbyt, o
pravidelný příliv zakázek, zkrátka o pravi
delnoa zaměstnanost v dílně. Jest to stračně
řečeno: savedemí cestujících agentů do služeb i
menších závodů, schopných vzrůstu a postup
ného rozvoje, ovšem ve výrobě mimomístní,
specielní.

Podpůrná akce maloživnostenská by mobla
býti prostřednicí, která by: 1. z přiměřeného
počta malovýrobců, schopných odbyta mimo
místního, sestavila ekopina baď stejného oboru,
neb oborů příbuzných, 2. vyhledala pro ně
společného ocestajícího, kterého by zálohon
sama bonorovala a poměrný podíl bonoráře
od zastaupených jí členů skupiny, dle splat
nosti účtů za dodané zboží, ve formě provise
vybírala. Všecko toto platí ovšem jen pro vý
robu specialisovanou, nekonkarnjící obvyklým
výrobkům lokálních živností téhož odboru;
každý drah zboží byl by z pravidla v jedné
skapině zastoupen pouze jednoa. Cestující by
ovšem také nesměl navštěvovati soukromé zá
kazníky.

Jak vidno, myšlenka to geniální a kdyby
se zvelebovací akol přikročilo i ku vysílání
mladých, nadaných jednotlivců řemeslného do
rosta, sa podpory státní, do ciziny ku sbléd
nutí a studiu nových, u nás neznámých speci
elních způsobů výrobních, za účelem přenesení
jich k oám, stala by se tato činnost vskutku
koranou celé obromné práce zvelebovací a
jejím článkem závěrečným.

Velectěné ©ehromáždění! Jak = těchto
skrovných náčrtků zřejmo, naskytuje se pravým
přátelům živnostenského stavu ještě velké
množství vděčné a záslužné práce na národa
roli dědičné a na živoostniotvu samém jest, aby
8 porozaměním, s důvěrou a ochotaostí těchto
povznášejících snah se spoluzúčastnilo, aby
svorně epolapracovalo na svém vlastním po
vznesení vsděláváním sebe, pečlivou výchovou



svého dorostu, pevnou a činnou hospodářskou
organisací, hlavně odborovou a konečně inten
sivníčinnostíevépomcenou.Nebofi takovouto
drobnou prací aledovati lze velké cíle a jedním
z nich jest i hospodářské povznesení našebo
milého národa českoslovauského.

o

Dopis z Prahy.
Před volbami do sboru obecních starších.

Zatím co strana staročeská spí před nastáva
jícími volbami do obecního zas'apitelstva praž
ského spánkem spravedlivých, zahájilo již
sdrožení etarosty dra Groše nejhorlivější čin
nost od može k muži, aby starostovi, jehož
mandát do sboru dochází, zabezpečilo volba.
Ruzamí se, že přitom pracoje se p-dle osvě“
čených již method dosavadních. nátlakem, sliby
a vším úsilím, aby jen mandát dru Grošovi
byl zabezpečen. Jak ze soukromých informací
můžeme sděliti, dojde tentokráte při volbách
k zápasům velmi houževnatým, neboť proti
všem dossvadním obecním starším, kteří půj
dou poznovo do voleb, vyvstanou kandidáti na
všech stranách a všech politických stran. Že
etarostátvický klid, v jaký balí se strana ta
kové miLolosti, jako strana staročeská, není
mladším jejím příslušníkům právě taktikou
nejlepší, toho dokladem jest nespokojenost,
kterou projevaje mladší staročeská generace
8 vedením strany, a důsledek, který z tobo
nčinil předseda výkoonébo výboro, dr. Karel
Mattuš, po Riegrovi stále v čele strany starc
české nyní stojicí.

Zvláštním, velmi zvláštním jest, že strana,
kteráž má nyni a vesla dva ministry ze svého
středu, nedovede se vzcbopiti ku politickému
obrození za nynějšího vhodného pro stranu ta
času. Slibně zahájené její organisování zastavilo
se po krátkém rozběhu, a nyní zase neděje se
nic. Všechny tak zvané měšťanské strany letos
však půjdou do voleb obecních 8 jistými oba
vami, neboť žádná z nich není tak siloon, aby
svítěziti mohla na jediný ráz. Proto usilají
dostati za spojence ty, kdož by mohli býti ja
zýčkem na váze, a mladočeští vůdcové navázali
již styky se sociální demokracií, aby jim pc
mohla vítěziti, jako při poslední volbě mulo
stranské snažili se dojíti vítězství pro dra.
Fanka za pomoci hlasů sociál.-demokratických.

Můžeme však veřejné prohlásiti, že vůd
cové sociální demokracie pomoc slibují jen pod
tou podmínkou, budou-li jim vyhraženy čtyři
mandáty do sboru obecních starších, prohla
Šujíce, že sociálně demokratická strana sama
jest tak silná, že vlastvím přičiněním může
vydobýti nejméně tři mandáty. V případě ka
ždém bude to letos mnohem zajímavějším nežli
v letech mioulých, a očekáváme, že i strana
naše katolická vykoná svou povinnost.

+ »
*

Trapné divadlo. Politování hodné divadlo
skýtá zrakům nejširší české veřejnostidostavba
representačního domu a Prašné brány, vedená
na zdařbůh od času k času bez plánů, bez roz
vahy, bez rozhledu a náležité kontroly se strany
odborně zkušených muožů. Tabání ge s projek
tanty, se stavitelem, s dodavateli — tabání o
honorář, a konečně blamáž nade všecko, kdy
veřejně se dokazoje drauhéma náměstko J. Ji
rouskovi, že nepochopil, jaký návrb byl činěn,
a jak měl dáti o něm blasovati. Věra trapná
to podívaná, jako mnohé, co se na radnici
Staroměstské odehrává, a o čem daly by se
psáti kroniky. Není možno veřejně tu nevytk
nouti, že vždycky, kdykoli má býti jednáno o
něčem, co se stavbou representačního doma
souvisí, vždycky starosta dr. Groš ve schůzi
obecního z-stupitelstva skládá předsednictví a
jde si — zakouřit.

Podivné toto jednání půr-bí právě tak
nemilý dojem, jahu když za př. '*r u veřejnou
pozornost vyžadu:cícb před... «nozíobecní
starší ostentativné se baví, hlačně pokřikojí,
smějí se, hovoří s osobami, které do lože při
vedli, nebo provádějí to, co mohli adělati doma,
jako na příklad obecní starší mladočeský
Soukup, který pravidelně v každé schůzi obec
ního zastupitelstva ostřihuje si nehty, stoje
při tom před presidiem.

Pokad prvoí věci se týká, musí lidé, které
voličstvo vyslalo na radnici Staroměstskou,
přece chápati, že representační dům musí býti
dostavén, aby ohromný milionový kapitál do
něho vložený aspoň nějakýmzpůsobemaz části
se rentoval. Proto jeví se natnost opravdu na
lehavá a největším úsilím velikou tu stavba
dokončiti a nevyhýbati se závěrečným důsled
kům, které vznikají a vzniknooti musily jenom
z neprosíravé nepromyšlenosti postupu a po
vrohnosti ve vedení administrační stránky — —

»OBNOVU« V PRAZE.
dostatilagv hníhhupecivíp.FrantiškaHovorky
oŽitná ulici a v prodajínovin p. M. Vlčhana

Pýtkopoch.

Obrana.
Lšže-li pokrokář, lže důkladně. O

tom 80 mohl přesvědčiti každý stokrát už
dávno důkladně. „Osv. lidu“ honem chce oa
mlaviti, jek prý nečestně boiojeme. A čím?
Inu otiskli jsme zpráva našeho pardobského
dopisovatele, že Hajn byl osvobozen 7 blasy
proti 6. „Osv. lida“ konstataje proti tomu, že
při hlavní otázce porotci hlasovali pro nevinu
9 hlasy proti 3. Prý také dr. Šmeral mluvil
proti Elerikalisma židovskéma jen dvě minuty
a to ještě zachytil rys židovství před Kristem.
Konstataujeme tedy loyálně tvrzení „Osv. lida“,
aby se vědělo, jak zručně obešel klerikalismus
židovstva moderního. Inu — soc. demokrat.
Vzácná „Osvěto lidu“, lapáliemi proti tobě na
prosto není potřebí bojovati, jestliže se ti dá
dokázati zcela určitě, jak zúmyslné lži přímo
z rukáva sypeš. Celé aerie tvých zůmyulně
podvodných zpráv nechávali jsme bez povšim
nutí, protože už stejně se ví, že šíření tenden
čních nepravd jest tvou drahou přirozeností.
Abys však vědě'a, že tvoje kousky jsou známy,
okážeme aspoň na některé nejnovéjší nezbed
nosti. Vtémže čísle 104, v němž „oapravujej“,
otiskoješ již podruhé vylájený novlastenecký
výrok posl. Kadlčáka. A přece rozhodně víš,
že již předešlý týden Kadlčák dne 24. září
v „Hlase“ a pak v jiných listecb prohlásil, še
dne 18. srpna na důstojnické hostině ve Frýdlanté
s děkanem nebyl a to lím méně, jelikož děkan v ten
dem dlel v lásních. Kadlčak zároveů vyzval pi
satele té zprávy, aby se podepsal plným jmé
nem, aby 8e mu poskytla příkežitost k prove
dení důkaza. Sliboje, že citovanéma setoíku
Morelovi umožní, aby na příslušném místě dc
kázal tvrzení ve zprávě uvedené. — Moreli
onen nezvěstný denanciant mlčí dosud, ale „O.
lida“ neazoala za vbodao ani připojití k re
prodakci klepa prohlášení Kadlčákovo. Včísle
101. pravíš, jak jest katolický tisk zaražen (!?)
osvobozením Hajnovým. Prý pp.Šapka a Mou
rek najeduou onemocněli a líčení na žádost
jejich odročeno. Prý jsou zbabělci. Ty „Osv.
lida“, přece dobře můžeš znáti příčinu odro
čení; vždyťmášvsoudnímúřednictvozoámých
dost. A přece lžeš v předstíraném onemocnění.
Lžeš v č. 100, ze „Obnova“ netroufala si po
čítati ani na 20 tisic účastníků katol. sjezdu.
Cifry v „Obnově“ vytištěné nejlépe svědčí otvé
nenapravitelné Ihavosti. Tamtéž lžeš úmyslně,
že „klerikálovéjiž letos podrahé divadelníspc
lečnost do „Adalbertina“ přivábili.“ Jestliže se
někomo vyplní žádost několikrát opětovaná,
jen lhář to může zváti „pochopitelným přivábe
ním.“ A tak bychom mobli pokračovati v cha
rakteristice „reformovaného“ listu dále. Aby
„Osv. 1.“ lež opravila, mosí se na ni jíti s he
verem. Jestliže však některý dopisovatel náš
jednou za uherský měsíc beze zlého úmysla
pochybí, opravojeme bez zvláštního vyzvání.
V tom jest rozdíl mezi tiskem žijícím z úmyslné
lhavosti a tiskem opravdovým.

Politický přehled.
Sněm království Českého. Od zahájení sněmo

tohoto aplynal již celý týden, ale dosud není
známo, kdy se sném sejde podruhé, ani 86
jde-li se vůbec. Němci postavili si blavu, a
proto všecko dosavadní vyjednávání a domlou
vání zůstalo marno. Důvěrníci německých stran
prohlašují, že sněm smí se státi jen tehdy děl
ným, bade-li projednávati nejdříve výhradně
německé požadavky, jimž vláda vyšla tak o
chotně vstříc svými předlohami. Naproti tomu
čeští poslanci hájí stanovisko, že nelze o ně
meckých požadavcích jednat dříve, dokud se
sněm neustavil. Masejí se ustaviti sněmovní
komise, aby se pustily do práce. Vůbec české
strany chtějí jednat ovládních předlobách, což
konservativní velkostatek vítá, ač má také
proti vládním předlohbám námitky a muochá
místa v nich pokládá za nepřijatelná. Pozoru
hodno, že čeští velkostatkáři horlivě se vyna
snažají, aby bylo dosaženo dohodnutí mezi
Čecby a Němci, kdežto ústavověrní velkostat
káři nečinně na průběh událostí pohlížejí a
nebo docela Němce v odpora a neústupnosti
posilňují. Němci chtějí, aby dělnost sněma byla
vykoupena na český účet. Vláda je pak pijak
nemírní a hledí spíše půsubiti na poslance
české. Nedivno proto, že i druhá konference
předsedů klubů stala se bezvýsledoou. Naděje
ve sdar jednání jest praskrovná.

Vládní předlohy,zejména předloha o kraj
ském zřízení, které směřují především na pro
spěcb Němců, byly zem. výborem království
Českého prohlášeny za nepřijateloy. V zem
ském výboru vytčeno, že o předlohách tak da
lekosáblého významo měla vláda dříve, než je
předložila sněmu, jednatí se zemským výborem.

Říšská rada, která původně měla býti svo
léna 90. října, sejde prý se až 6. listopadu na
žádost Poláků, aby haličskému sněma dáno
bylo dosti času k vyřízení volební opravy. —

Dle řeči dr. Gessmanna nepožene něm. strana
křest. soc. věc až k odstranění vlády, nebude-li zá
kon Ammann-Koliskoshválen. Straně křesť.soci
ální masf především záležet na tom, aby parla
ment vzhledem k poměrům v Uhrách byl dělným.
Kdyby sankce zákona Axmaan-Kolisko vymá
bána byla krajními prostředky, pak prý by 80
i Čechové krajními prostředky o zákon Kví
čalův zasadili a o dělnosti říšské rady nemoblo
by býti vůbec řeči.

Krise uherská dostupaje avého vrohola,
rozvrat mezi stranou nendvislých (Košutovci)
a stranou ústavní jest úplný. Košat chystá se
převzíti otěže vládní po Wekerlovi. Uherská
sněmovna, která se sešla 28., září následkem
podání žádosti mioisterstva za propuštěnou
odročena do 5 říjoa. Jediným východištěm
z těchto zmatků bylo by provedení volební
opravy na zikladá všeobecného volebního prá
va, kteroužto povinnost převzala nynější uher
ská vláda naproti lidu i panovníkovi, ale jíž
by 8« poměry zvrátily v neprospěch nynějších
mocných stran a proto se nikoma z nich do
ní nechce.

V Řecku nastává uklidnění. Ministerský
předseda Michalis naznačil vojen ké i admini
strativní opravy, které masí býti provedeny,
aby se země povznesla z dosavadních nentěše
ných poměrů, a král Jiří slíbil, že opravy ty
budoo provedeny; zato připravil lid králi ve
liké ovace.

V Australii chystá se obrana země. Ve
spolkovém parlamentě podána předloba o vy
stavění loďstva pro Tichý oceán, má býti za
vedena povinná služba vojenská, dle níž bude
pohotově 260000 dobře vycvičených vojáků se
zálohou 116.000 možů. Snad se v Aastralii při
pravají na všemožný výpad se strany čilých
Japončíků.

Z činnosti katol. spolků.
Nový Hradec Králové. Katolickáorga

nisace pořádala 28. září zábavu v spolkové míst
nosti za četné návštěvy svých členů a příznivců.
Z Králové Hradce poctili nás hojoon návštěvou
členové adrožení mládeže. Bylo nám radostí a ctí,
že jsme Vás, milí přátelé, ve svém středu viděli.
Nejen splňajeme povinnost zdvořilosti, nutí nás
též vnitřní hnutí srdce, Vám všem za Vaši návštěvu
a zdařilé přednesení básní a výstupů poděkovati.
Naši bratří ať žijí!

Náchod. Odbočka Všeodbor. sdružení po“
řádala u Krouských dne 28. září předoáškovou
schůzi. Promluvil zde dp. J. Sahula o prvním arci
biskupu Pražském Arnoštu z Pardubic. Nato br.
Středa poukázal na významsv. Václava a povzbu
dil přítomné, abychom ve šlépějích jeho kráčeli
bájením avaté víry a ideálolch i hmotných zájmů
národních. Po něm ještě promluvil krátce dp. Sa
bula o statečnosti našeho svatóbo knížete, vysvět
lil, jak za těžkých dob svým vzácným důvtipem
světec zachoval celistvost země naší a autoritu ú
střední vlády. Všecky teči vyslechnuty 8 velikon
pozorností a odměněny pochvalou. Jen k dulší
práci všichni, milí bratří! Z práce roste síla.

Nový Bzdžov. Katol. nár. jednota konaladne 28. září zábavný večer 8 poučnou přednáškou
o záslubách sv. Václava o český národ. Na míst
nosti spolkové stkvěl se ozářený transparent, před
stavující koruna Svatováclavskou. Vše zdařilo se
k největší spokojenosti,

Chvojemee. V neděli dne 26. září pořádala
skupina edružení venkovské mládeže ve Chvojenci
na rozloučenouodvedeným jinochům divadelní před
stavení „Kříž u potoka.“ Ač celé odpoledne silně
pršelo, byla hostinská ifstnost pí. Vaňkové četné
naplněna jak domácími taki přespolními návštěv
niky. A můžeme směle řici, že nikdo z nás neli
toval cesty v dešti a nepobodě, neboť účinkující
členové a členky bez rozdílu zhostili se úkolu
svého k největšímu uspokojení obecenstva. Málo
věru případů na venkovských jevištích, aby ochot
níci dovedli se vžíti tak do svých úloh jako to
dovedli p. Němec v úloze Ambrože, p. Kučera
v úloze Štěpána a slč. J. Hemelíkova v úloze E
vičky. Výkonyjejich byly úchvatné. Ty slzy, které
třpytily se na lících nejen žen nýbrž i mužů, to
nekonečné „výborně — bravo — opakovat“ jsou
toho důkazem nejlepším. Neméně mile překvapil
sjev tříleté dcerušky p. F. Krpaty v úloze malé
Evičky, která těšila se veliké pozornosti všech. A
když za brobového ticha v bengálském avětle pří
sahal věraost a lásku Štěpán ženě své Evičce nad
mrtvolou bratra Ambrože, nebylo oka, které by
peslizelo. Učinkojící vyvolávání neutuchající bouří
potlesku opět a opět zpět na jeviště. Kdo pováží,
že v době prací nejpilnějších musili ke cvičení
užíti času nočního, aby svým drahým členům a
svému předsedoviosladili odchod do kasáren, uzná,
že to práce úctyhodná; úlohu režiséra vzal na sebe
prostý rolník, který po celodenním namáhání rád
a ochotně s nimi pracoval. K vám, vy účinkojící,
díme: „Dokázali jste, še ve vás alla, že ve vás
chuť k práci; nuž s chutí dále!“ Nelokejte se
obtíží « kráčejte věrné za cílem, jejž jste si vy
tknali. A vy občanéchvojenečtí,podporujteta vaši

Sukna, modní pánské látky, soukenné
zbytky, hedvábné, plyšové a prací vesty

Hynek Ryba,
Hradee Králové. vedle pošty.

veškeré přípravypro krejčí a švadleny
v nejbohatším a nejlevnějším“ výběru



nadějnou mládež, podejte jí tam, kde třeba, ruku
pomocnou; ops bude vaší chloubou a dorostou
vám v ní řádní občané a bojovníci sa práva a

Břesvědčení vaše. Nuž, další práci zdar, na -shlepou podruhé! Přespolní účastníci.

Zprávy místní a z kraje.
Městská rada dne 27. zaří 1909. Výkaz

pokladní botovosti ze 20. září t. r. byl vzat na
vědomí. — Žádost, zaslaná Ústřední jednotou sa
mosprávných zřízenců v Praze, domáhající se na
sněmu král. Českého zlepšení hmotných poměrů
těchto, pcdepíše se zástup 3i obce. — Třebovělic
„ómu obyvate.stvu, jež stišeno bylo živelní po
bon ou. zašle se příspěvek. — | Vzat byl na vč
domí přípis c. k. ministerstva železnic, že při se
stavování příštího jízdního řádu (letní služba 1910)
na zřízení připojení v Kolíně bude vzat zřetel,
pokud ae toho dociliti dá přeložením vlaků jedno=
tlivých. — Návrh zdravotního odboru, aby dle
vsorů jiných měst zřízeny byly u stojanů pitné
vody mísky pro napájení psů, postupujese tech
nické kanceláři « návrhu. — Dobročinnému spolku
„Ludmila“ ve Vídni udělen byl obvyklý příspě
vek. — Techr'cké kanceláři se uloží, by se súčast
nila nového komiseionelního šetření ve příčině nové
krytby katbedrály sv Ducha v Hradci Králové
dne 1. října t. r. — Vyblásí se, že od 1. říjoa
t. r. obsadí se místa čís. 2. a 4. studentská na
dace Josefa Bartuška, určené pro posluchače lé
kařatví na c. k. české université Pražské; každé
místo spojeno jest s ročoím požitkem K 600. —
P. V. Rejchlovi, mistru zednickému, ulělí se po
volení ku stavbé dvoupatrového činžovního domu
na parc. Čís. 157/10 v bloku O v Pospišilově
třídě. — Žádosti téhož za povoloní přípojky užit
kového vodovodu do novostaveb jeho a p. L Ha
něla, ředitele v. v., se vyhoví. — Zakáže se sbí
rání semen se stromů v obvodu města rostoucích.

Naodvrácení gormanisace českých
dítek dolnorakouských přispělv měsíciČer
venci spolku „Komenský“ ve Vídni IIL/3. Strob
gasse 45., který vydržuje 3 obecné školy, čkolu
pokračovací pro učně o 3 odděleních, 2 opatrovny
a 5 jazykových škol, politický okres Hradec Kr:
Dobřenice, K. Plč, říd. učit., sbírka 7 K. — Hradec
Král. Dívčí kui8 při obcb. akad. 30 K, F Rejthá
rek, prof. reálky 1 K, koihkapectví F. Píša 2 K,
A. Hladíková, učit. 3K, absolventi obob. akademie
1U0K, etolova společnost u Macáků 1K, „Oliva“,
spolek absolv. obch. akad. 10 K. — Hradec Kr.
Nový. J. Bernas, očit. 2 K. — Hrádek. „Třebíz
ský“, výnos výletu 18./VII 3000 K. — Kukleny.
Obec. úřad 10 K. — Petrovice Velké. Sbor. učit.
3 K, Spořitelní a záložní spolek 6 K. — Plotiště
Vel. Tal. has. jedn. Sokvl, výtěžek sbírky při před
nášce o Husovi 9 K. — Praskačka. Spořit. a zál.
spolek místo úrokům za podíly členstva v r. 1908
K 637. — Těchlovice. Občané 12-30 K.

+ Prof. Václav Friihbamer. Odcházel
letos z Hradce ve smavých dnech prvního léta
oalomen síce, ale přece s nejkrásnější nadějí, že
okřeje zase v rcdném svém krají a brzy se vrátí
ke svým studentům. Přátelé jeho však s tejeným
smutkem tiskli mu ruku na rozloučenou a sarose
ným zrakem hlcděli za ním v předtuše trapné, že
vidí ho naposled. Slyšeli z úst povolaných brozné
to elovo: „Neni pomoci“| A nevrátil ge více. Ob
čas přišla zprávička malá, nejistá a vždycky bo
lestná, až konečně večerrí sonmrak ve středu při
nesl s sebou zprávu z Bélé, pod jejíž dojmem se
ně všech, kteřího zoali a rádi měli, vzlétlo k nebi
volestné: „BReguiescat in pace!“ Pan professor
Frůhbauer zemřelí — Rozesmutněly Be zdi staro
byléno gymnasia Hradeckého 8 jehož historií vude
jméno prof. Frůbbauera spiato vždy páskou čest
nou. Bylf zesnulý js dním z těch, kteří dovedli si
plnou měrouzískati lásku a úctu studentůi kollegů.

opi rádi jeho. Ovšem ta dobrá duše jeho. jež bála
se vždy úmyslně komu ublížit, a doch jeho odbo
rově i jinak mnobostranně vzdělaný nutné si tuto
úápku Spolu S autoritou získával. Sta studentů
v těchto chvílích věnují jistě v ardcích svých
čestnou vzpomínku svému vxornému katechetovi

. a vycbovateli, a hrob, jeho bude brásdou, z níž
vyrůstati budo po léta klas k světlu nadšení pro
pravdu a dobro, jež vzácným způsobem budil
vžay v srdcích mladých avých posluchačů —
V rodném jeho kraji, který tolik mél rád, poblíže
drabých, jichž blaho mu tolik na srdci leželo,
pochovají zítra v sobotu milého p. prof-Bgora
Fitubauera. Na rakev složí mu kollegové, studenti
a přátelé „oslední pozdrav, a kříž, jejž s umdle
ných jebu ramenou 6Ďal arrti majestát, vstaví mu
cirkev na hrob jako suamení vítězství muže zla
tého srdcea učitele vzorného.

+ Jam Šele. Po dlouhé a trapné nemoci
ma věcnost byl povolán dp. Jan Šolc,archivář a
registrátor v bisk. konsistoři, ředitel III řádu av.
Františka. Tichý, skromný sluba Boží byl trápen
častou cborobou; snášel bolesti s trpělivostí velice
vzácnou. I když byl úplně va lože upovtán, brdin
aky nesl břímě bynouciho života pozemského Ve
řejnosti se vybýbal a přece si sískal svojí milou,
skromnou povahou srdce všech, kteří ho aspoň

trochu znali. Narodil se r. 3864 v Rychnově n.
Kb., vysvěcen byl r. 1889, oval 11 let ve

Inoicích, pak působil 9 let jako archivář v kan
celáři b. konsistoře. Na poslední ponť ve zdejší
pemocnici několikrát. se poajloval sv. přijímáním.
Konečně po přijetí paeledního pomazání dne 26.
září tiše vypustil svoji sbožnou duši. Dne 29.
září sloužil sa četné aesistence v kathedrále vadp.
gen. vikář dr. Alois Frýdek za něho regoiem
8 četnou assistencí. Vykropil rakev a pak 8e boul
četný pobřební průvod přes Velké náměstí k bu
dově pansionátu. Zde vedp. vikář promluvil nad
tělesnou schránkou zesuniého, děkuje milosrdným
sestrám a pp. lékaiům za velikou péči, kteron
zemřelému věnovali. Po modlitbě a smatečním sboru
pobřben zesnulý na Pouchově. Terciáři doprovo
dili svého horlivého ředitele četné s praporem za
střeným smuteční rouškoo. Bůh přijmi duši po
koraého kněze do ráje věčného!

Dar. Místo věnce k uctění památky +prof.
Frůbbauers věnoval borromejský stůl 14 K ua
povodní postižené v Třebověticích.

Městské prům. museum v Hradel
Král. Výstava obrazů a předmětů uměleckc-prů
myslových Elly Mikanové-Urbanové a výstavka
prací kursů musejních otevřena v čítárně musejní
od 28. září do 3. října ráno od 9—12 a odpol. od
2—5 hod. Vatap volný.

Odsouzení před porotou králové
hradeckem. A. Bador (nar. 1883)odsouzen pro
zločin falšování mince a krádeže ba 2 roky do
žaléře a po přestálém trestu bude podroben poli
cejnímu dohledu. — Vít Cvejn (nar. 1884) pro
rločin podvodu odsouzen na 2 léta. — V. Škvor
(nar. 1880) pro zločin násilného smilstva odsouzen
ua jeden rok. — Frt. Moučka (nar. 1890) pro
zločin krádeže na 6 měsíců. — F. Svoboda (nar.
1882) pro zločin násilného smiletva na 18 měsíců.

Št Hofmanová (nar. 1886) pro zločin zavra
ždění dítěte sproštěna. — H. Jůptaer (nar. 1882)
pro zločip podvodu na dobu 18 měsíců. — Marie
Svatoňová a V. Svatoň (zločip podvodu) sproštěni.
— Jos. Plšek (nar. 1892) pro zločin krádeže atd.
na 5 roků a 48 hod. neb 20 K pokuty; V. Plšek
(nar. 1894) pro zločin krádeže atd. na 2 roky a
24 hod. neb 10 K pokuty; A. Plšková (nar. 1863)
na 6 měsíců. — Jos. Kubec (nar. 1881) pro zločin
krádeže na 5 roků.

Posvícemí v e. k. ústavě ku vadě
lání nějtelů v Hradci Králové. Den28.
září — den patrona semě České — jest i v našem
ústavě učitelském dnem slavnostním. Již po deset
let rozléhají ne velebné zvuky slavnostní mše a
chorálu sv. Václava budební síní. Oltář pěkně c
zdoben květinami září plameny mnoba avící a
skvostrá socha velebného světcese sladkým úsmě
vem přehlíží husté řady drobných dětí a chovanců.
Všichni zajisté s ne.třesnou důvěrou otlkají se
v tomto dni k ačmu srůznými prosbami, jež čísti
možno v planoucích zracích jejich. Chorál dozněl.
Mile rozrušl každébo čarovné ty zvuky duchovní
hymny českého národa, již pečlivě 8 chovanci IV.
ročníku nastadoval veunavtý pěstitel církevního
zpěvu p. prof. St. Dobš. Při jeho dojemných im
provisacích zapomínáme na trad j žal. Měkká,
vroucí slova duchovního našebo pastýře kanou jako
balsám hojící do srdcí všech, nebot přítelem la
skavým a dobrým rádcem v časích zlých je pastýř
náš. Po sko:čené slavné měj svaté v povznesené
náladě a 8 oovou chutí k práci se rozcházíme, ač
neredi. [ děti jindy toknvé dnes jeví zájem a ne
rady so vzdalují z milé jim kaple ústavní. „Svatý
Václave! Přej sluchu nám a oakloň oči, sač vřele
Teb> žádáme, ať nepřítel k nám nezabočí, jenž
děti Tvoje oklame.“ |Straoy posvátné.)

Pozdsí bouře. V neděliodpol. zaburácel
několikrát v okolí Hradce Král. za hustého deště
hrom. Puzdoí bonřeuí znamená prý pěkný podzim.

Také pozvámí. Soadrozi otiskli ti v čele
„Zájmů kovodělníků“ vlastním razítkem či jinou
pomůckou tiskací toto oznámení: „V Nedeli dne
26. Zari 1909 o 9te hod Dopol Jest v Mekxiku
CLENSKA SCHUZE U Cast kazdého Clena Nut
ba.“ — Hubujemo právem na češtinu vídeňských
kšeftařů. Jak svůj jazyk však zvelebojeme sami?

Alliance frangalse adělaject. obecen
stvu, že začátek obon kuraů francouzských jest
takto upraveo: a) ve čtvrtek 7. října pro pokro
čilé, b) ve středu 6. října pro začátečníky. Vyu
čovati se bude v téže síni obchodní akademie
jako roku minulého v pondělí a ve čtvrtek pro
pokročilé, ve středu a v pátek pro začátečníky,
vždy od 6'/, do 7'/, večer.

Také pokrokový důstojník. Trudný
obraz mravního úpadku v Čechách poskytovaly
svědecké výpovědi v nedávném tiskovém process
br. Sternberga proti Hajnovi. Největší housesmoc
ňoval se veřejnosti při výslechu bývalého korteše
hraběcího, redaktora Fůouka, jejž nechtěli sprva
ani k přísaze připustiti. „Polkrokový“ tento člo
vek, nemoha dostudovati, stal se redaktorem mra
vokárného „Času.“ Pak se dal do služeb konser
vativně-mladočeského „Ratibora“. Když tam přišel
o místo, změnil zase avé „přesvědčení“ bned, aby
se mohl uchytiti u hr, Steraberga. Dal se najetí
sa volebního korteše, spravoval pakladau a „dělal
volby“ bojuje proti „Retibora.“ Jisto jest tolik, že
hr. Sternbergovi mnoho nepomobi. „Oar. lidu“

tobdydoFňoukabušilazděl.PakFžoukzapadl
do „Ratibora“ podrabé, aby v něm prováděl po
litiku © masarykovekou a | protisternbergovskou.
Hmotné okolnosti totiž přiměly ho ku třetí změně
přesvědčení.“ A teď před soudem vChrudimi sám
prohlásil, že volby prováděl z osobní mstyll...

Takové m otřásti masí i nejotrlejším srdcem.Pokrokový tábor má věsk hroší kůži a proto
polkne klidně | takové sousto. Fáouk dosud vy
plňuje sloupce časopisu mravokárně — pokroko
vými úvahami, „jemoými“ projevy pokrokové hu
manity, káráním bezpáteřnosti. — Maně vám na
padne otázka, zač stojí celá strana, jejíš zásady
hájí lidé prodejní beze všeho mravního citu a
jakou as hodnotu může míti časopis, jebož sloupce
vyplňuje aurová msta rvavými osobními výpady?
Je to skutečně osudné pro pokrokovou stranu, že
při svých velkých slovech o potřebě mravní očisty
v jiných stranách vykazuje ve vlastním táboře
tak ubohé charaktery, že bychomjich jinde marně
hledali.

KHoncort Bůši Deylové v Hradei
Králové odkládá se na dobu pozdější.

+ Mikoláš Simon. (Opozd.) V Moraši
cích u Litomyšle zemřel věrný Kristův služebník,
děkan M. Simon. Narodil se r. 1840 v Sobkovi
cích. na kněze vysvěcen r. 1870. Kaplanoval ve
Skutči, byl farářem vo Svratce a konečně se stal
duch správcem v Morašicích. Zanechává po sobě
čestnou památka svou horlivostí a lidnmiloostí.
Dne 21. září celá téměř farnost doprovázela zvěč
nělébo ke hrobu. K pohřbu se dostavilo 30 kněží.
Průvod pohřebaí vedl vadp. probošt V. Bier. V
chrámu Páně promluvil nad rakví zesnulého dp.
farář V. Marek z Hlinska a reguiem sloužil vadp.
probošt lilomyšlský Fr. Křivoblavek, K hrobu do
provázela syna matka, jež nyní čítá již 97 let.
Slažebníče věrný, vejdi v radost Pána svého!

Nezemický pokrok. Kdyžuž jistí lidé
tolik o pokroku bovoří a jako netýkavky tepají
každé tmářatví, tau ae divíme, proč už dávno po
krokáři nepckárali jedno individuum, které zjed
nává uličníky na rozbíjení echůzí; teoto jun v ho
spodě svádí nezkušené do hry v karty a ždímá
ze spoluhráčů poslední groše, až ubohé ženy obe
hraných lomí rukama. Béda tomu, kdo se do téch
rukou dostane! Ažsi půjdou rolníci do cukrovaru
pro zálohu, ať si dají pozor, aby neupadli do ji
stých rukou! Jinak začne kvílení v celém domě.
Ale všeho do času! Nechtějíli zde čistit pokro
káři, posvítí na všecko důkladně katolíci a začnou
čistit sami.

Dobřemice. (Pokrač.) Něžnými výrazy
v 29. č. „Ratibora“ v dopise pfítele p. řídícího 0
p. faráři uveřejněnými (jako: „muž v Černé ha
zuce“ tak i duše jebo je černá, slintá po každém,
kdo 8e neskloní před ním) se obíratí jest nám
stydao. Pravdu výrazy užívanými poaze u lidí ne
vzdělaných hájiti netřeba. Jenom lež si jimi po
máhává. Pouse věcné opravy sdělíme veřejnosti.
Vyčítáte, p. dopisovateli, p. faráři panovačnost,
slintání po každém, kdo se před ním neskloní,
touhu po podmanění si všech. Mýlíte se. Pan
farář jenom chce, aby i v Dobreaicíoh platily zá
kony (zejména ve správě obecního jmění a veřej
ných peněz), které platí v celém Čaském králov
ství a v samosprávě vůbec. Samospráva jmenuje
se tak proto, že jisté veřejné zéležitosti spravuje
si veškeré občanstvu jedué obce po př. okresu
skrze své svobodnou volbou zřízené zástupce samo
a ue proto, že spravuje tyto záležitosti jedem sám
— u nás velkostatek, vlastně jeden jebo útedník,
který starostovi dodává roaumy. (Cot dva chtí,
to se odhlasuje; každý jiný návrb, byt i byl sebe
více zákonem a skutečnou potřebsu odůvodošao, se
zamítne, poněvadž v Dobřenicích jsou lidé buď
svým cblebíčkom od velkostatku ovdvislí aneta
přestrašení tím, co nyní i v minulých dobách
zkusil ten, kdo s0 našemu obosnímu hospodářatví
postavil na odpor. O obecní hospodářství starati
se má právo každý poplatník, jest to každého po
ctivého maže i mravní povinností oktřiknout ly,
kteří by „obecní krávu“ proti práva jenom dojili,
ale zpěčají se na veřejné potřeby z obecního
jmění dáti, co slučno a apravedlivo a co zákon
přímo nařizoje. Některé doklady „Obnova“ již
přinesla, poněvadž stojí ve ulužbách vznešených
idel křesťansko-Bociálních, blásajících sociální spre.
vedlnost pro bohaté i chudé. A bude-li potřebí,
přinese i více, ať už se „lidová“ Hajnova „Osvěta
lida“ zastává zdejších kapitalistů proti chuďasům
sebe borlivěji. O hospodaření se jméním politické
i školof obce musí býti dle zákona vedeny řádně
doložené účty, jež mají býti dle zákona vyloženy
kašdého roka po 14 dní k veřejnému nablédnutí.
Bylo tak u nás všdycky? Pan farář jako obecní
účetní s námahou založil obětavě účty obecní dle
sákonitých předpisů a pečuje o to, aby každý i
malý poplatník mobl se přesvěděiti o hospodaření
s obecním jméním a dověděti se, nač byly obr
ceny příjmy a 499, přirážky naší obce. A upc
sorní-li zcela slošné na zákonité předpisy, nechce
ai tím nikaho „podmanit, nodlinté -po -nikom O
„ělintání“ mohou tu mlaviti pouze prospěcháři,
kteří za svého úřadování měli na mysli výhradně
prospěch vlastal, s pak jejich pomocníci a přtšiv
nici. Kdo chudým lidem přezdívá velkopansky

chamraď“, kdo ni mysli, že chuďasové mohou
byt rádi, jestliže mohou s pány dýchati týž vsduch



najednou, ten ovšem de stává směšný tvrzením,
že dp. farář chce sí „podmanit celou obec.“ Mezi
abohé oběti „farářovy panovačnosti“ staví p. do
pisovatel také p řídícího a obřívá historii o tom,
jak šel z kostelní služby. Poslouží jenom p. řídí
címu, nebude-li tak již vícekráte činiti. Kdo usta
novuje obstaravatole kostela, k nimž patří i ředi
tel kůru, o tom jsou platné zákony a že v kostele
kostelní obstaravatelé jsou vázání na pokyny a ros
kazy farářovy, ví p. řídící sóm velmi dobře. Vždyt
jsou pamětníci toho, že před lety prosil za asta
novení a ponechání ve slušbě kostelní p. dě

kana a fádného patr. úředníka. Též to k Hdicí
sapomněl? Ale nyní, když patronátní úřadmá
na faráře „s kopce“, uchyluje se p. řídící pod
patronátní křídla a dává si do světa vytrubovati,
že nesloužil faráři, že sloužil patronátnímu úřada
atd. Za zjištění na věčnou památku stojí, kdo měl
zájem va tom, aby se zkazila slavnost Bošíbo Těla!
Zajisté ten, kdo se raduje, že zástapci obcí nepro
kázali svému Spasiteli obvyklou čest nebením ne
bes. Na faráře má pokrokový polointeligent zlost
a Pán Bůb to odnese! Polovzdělaný pokrokář ne
stydí se navádět jiné, aby nekonali povinnosti
svého náboženství a druhému chce vyčítat, še je
panovačný a chce si každého podmanit. Hádá
podle sebe.

Heříměven. Ku poctě sv. Václava i u nás
večer před svátkem omvětleny domy a ozdobeny
prapory. O svátku pak světce našeho odpoledne
shromáždilo se, ač prčasí bylo nepříznivé, deštivé,
množství lidu věřícího do chrámu Páně, aby pří
tomno bylo slavnému posvěcení nového kovového
kříže, který vztýčen býti měl nad obnovenou stře
chou věže chrámu našeho. Když posvěcen byl
nový kříž, konána duchovním správcem promluva
k lidu, jejímž vodítkem bylo přání nejdůstojnější
bisk. koosistoře, by posvěcený kříž nejen vévodil
nad chrámem naším, ale i v erdcích všech vsad
níků; po litapiích ku sv. Patronům českým nesen
pak posvěcený kříž 6 mládenci z přifařených obcí
v průvodu z chráma Páně za zpěvu: Svatý kříži
na místo, odkud měl býti na věž vyzdvižen. Za
zvuku budby kapely Hoříněvesské vznášel se kříž
po lana vzhůru k vrcholu věže, kde p. B. Bartoš
kem ze Smiřic a dělníky jeho vztýčen, aby zna
menim byl osady Ježíši Ukřižovanému patřící.
Z vrchclu věže pro.esepy p. Bartoškem zdravice
Jeho Ap. Veličenstvu, Jeho Bisk. Milosti, sl. c.ak.
patr. úřadu zástupcům ve Smiřicích, místním du
chovním, představenstvu obcí a statečným dělní
kům, jež Bůb při práci nebezpečné chrániti ráčil
všebo úrazu. Šťastně dokonáno dílo, a dejž Bůh,
aby život pravý s kříže Kristova celé osadě naší
vzešel k Časnémo i věčnému všech vsadníků blahu!
Statečuému panu mistru Bartoškovi ze Směřic 8
jsbo věrným dělníkům přejeme, by ještě mnoho
stánků Božích ozdobili zeamením spásy!

Co „Usvéta lida“ dělníkům mepři
pomimá. „Osvěta lidu“ posmívá se křesťanským
listům, že dělnictvu uvádějí při práci ua paměť
Boha, a dodává v Bocialistickém tonu: „Pomodli
se, zavři oči u mysli, že ti patří všschoy biskup
ské a klášteruí velkostatky. A dobře ti bude na
zemi.“ Leč požidovětělý žurnál. který dle svého
názora má osvěcovati lid, nenaplše nikdy: „Zavřete
oči a myslete si, že vám patří všechny židovské
statky, všechny výnosné obchody, továrny a všechny
ty nesčetné miliony peněz židů. A dobře vám bude
pa zemi.“ V Pardubicích boed všechoy veliké to
várny a průmyslové závody vedle mooba statků
patří vesměs židům. Zástapy upracovaných dělníků
valí se ta denně na večer z továrních těchto ži
dovských závodů. Proti nim ve skvostných ekvi
pážích přijíždějí v bobatých toaletách židovky a
židé. Bohaté panstvo a dělnictvo v jedné směsici.
Bezděčně bledáš mezi těmi zástopy dělolků aspoň
jedooho žida aneb jednu židovku V Pardubicích
js přece tohk židů. Marně — žida tám nenajdeš.
broč pak asi toble „Osvěta lidu“ nepřipsmene
někdy dělnictvu, které chce oavěcovat? Jak housné
jest to různé otroctví, o tom pěl již náš básuík.

Jak se „Osvěta lida“ vtírá ve pří
seň něltelstva. „Osvěta lidu“ usiluje stůj co
stůj roznítiti mezi učiteletvem a duchovenstvem
katolickým nejkrajnější nepřátelství. Při každé
příležitosti lívá se k učitelům, úlisně jim pocble
buje, aby v nich získala savé propagátory a Da
druhé straně vyličuje v každém téměř čísle katc
lického kněze juko úblavního nepřítele školy a u
čitele. Protože však tento počestný žurnál nemůže
v katolických listech nalézti pro své nepravdivé
tyrsení podstatných důvodů, sbírá na rozpalování
nepřátelství učitelů vůči katolickému knězi vše
možné lživé, podvodné zprávy a klepy, které ob
kládá svojí fantastickou pokrokářskou garniturou,
aby tím více vylíčil, kněze jako největšího škůdce
každého ačitele. Kdo ovšem trochu dále vidí než
„Osvěta lidu“, poanává v tom jasně štvavou po
krokářekou tendenci a novinářský kšeft. Aby „Osv.
lidu“ dokázala svoje nezištné sympatie k učitel
stvu, otiskuje soustavně všechny surové útoky
proti katolickým kmětím z růsných spřízněných u
čitelských lintů, ale „Českého učitele“ nikdy teď
mecituje ze zlosti, že tyto noviny nazvaly „Osvětu
lida“ stokou špíny a vyjádřily se, že věci tištěné
v šureálu Hajoovése vedou na zachodě.

. Zbytočná starost. Židovská„Osv. lidu“
projevuje také starost o obnovení chrámu sv. Vá

clava na Zderaze v Praze. Nač si židovský žursál
obtěžuje sbytečně hlavu? Vědyt má své židovské
syDagogy a ti arijití její ctitelé o kostely nestojí.
Proto: Ševče, zůstaň u svého kopyta!

Bvécení císařské jubilejní PeJeho Exe. nejdp. biskup náš posvětí v neděli dae
3. Hjna t. r. nově postavenou císařskou jubilejní
kapli v Koštěnicích ve farnosti Dašické. K tomu
cíli přijede v sobotu dne 2. října odpol. o 2"/, bod.
do Koštěnic, kdež uvítán bude sl. obec. sastupi
telstvem, al. učitel. sborem, p. t. obecenstvem a
školní mládeží, načež odjede o 3. hod. do Dašic;
po ovítání pak ponese Jeho Excellence ve slavném
průvodu ostatky svatých (jež druhého dne do
oltáře v koštěnické kapli budou uloženy) do fer
ního chrámu Páně, kdež budou církevní hodinky,
litanie a svaté požehoání. Druhého pak dne,
v neděli o 6'/, hod. začne obřad svěcení ve far.
chrámu Páně žalmy kajicími, po nichž pojede
J. Excellence s duchovenstvem do Koštěnic, kdež
obřsd posvěcení kaple se dokoná; za příznivého
počasí o 9'/, hod. bude před kaplí slavnostní ké
sání, jež prosloví alovutný kazatel Em. Teplý,
professor nábož. s Pardubic. K slavnostitéto oče

mnoho vzácných bostí z celého hejtmanství.
Dašice. Náš čilý lidový spolek křest. soci

ální vystoopil 19. září již podruhé na prknech
divadelních ve své spolk. místnosti „na Vegelce.“
Jestliže již poprvé obstál velice čestně, sklidil
ještě zdařilejší úspěch sehráním kusu „Černý kříž
v lese“ (od El. Peškové). Pěkná souhra a plynný
přednes všech účinkojících byly důkazem, že vě
nována nastudování největší péče. P. Jirout před
vedl nám slepého nadlesního Vodičku, slč. Krátká
jeho choť Barušku, p. Fr. Kuubek jejich syna Ja
romíra; úloby ty sehrány bezvadně, s plastickou
opravdovostí. Slč. Kaňková v roli chudé vdovy
Voršily a slč. Václavíková, představující její dce
ra Mařenku, vyzpamenaly se svým živým, jíma
vým přednesem. P. Tuček v úloze hajného Boro
vičky a sl. Betychová v roli Dorotky sklidili za
slouženou pochvaiu. Neméně vyzoamenaly 86 sl.
A. Koubková a Nohejlová; pp. Bílý a Šíma svým
nenoceným, působivým humorem pobavili celé
obecenstvo. Sál byl cele naplněn obecenstvem,
které hru dojemného kusu odměňovalo bouří po
chvaly. Těšíme se, že všichni účinkující místo od
počívání na zaslonžených vavřínech zase Co nej
dříve na jevišti svůj znamenitý talent osvědčí. Bu
deme jim vděčni.

Červený Kostelec. Stávka tkadicůakci
ové továrny jest ukončena a to s úplným ne
zderem 'pro dělnictvo. Plných 18 týdnů stálo děl
nictvo v boji proti kapitálu, až přece podlehlo.
Dne 20. září nastoupilo asi 10 dělníků bezpod
mínečně práci a ostatní přicházejí pomalu za nimi.
Dá se očekávati, že předáci dělníků do práce
přijati nebudou a že poměry v továrně budou
horší než před stávkou. Hmotné ztráty na obou
stranách jsou veliké. Stávka jest opětným důkazem
přesily zkartelovaného kapitálu nad dělnictvem a
zároveň jest vážným napomenutím, aby 89střízlivě
uvážila, než se začne v době tak nepříhodné. Ně
kolik dělníků stávkojících smýšlení křest. sociál
ního bylo podporováno hmotně vld. duchovenstvem
zdejším, jakož i zdejší katolickou jednotou a bra
trskými spolky okolními. Kromě vydatné podpory
farníbo duchovenstva vděčně zaznamenáváme: od
Katolické jednoty v Červeném Kostelci 56 K, od
katolického spolka v Upici 14 Ka 16 K 10b;
od křesť.-soc. spolku v České Skalici 50 K; od
kře:€.-soc. spolku v Jaroměři 15 K, za kteroužto
podporu všem štědrým dárcům vzdáváme srdečný
dík a vřelé: Zaplat Pán Bůh!

Kněžice u Ronova. Doe 12.zářínavždy
nás opustil horlivý člen sdružení venk. mládeše
Václav Růžička po dlouhé a trapné nemoci v nej
lepším věku 21 let. Těžko si představili smrti
krásnější! Do posledního dechu vroucně o Bohu
mluvil a duši mu odporoučel ©Všechna katolické
mládež, sdružená ve farnosti ronovské, sůčastnila
se pohřbu se spolkovým praporem. Budiž mu země
lehká! Jménem rodičů zesnulého děkuji srdečně
dp. Martinu Kloudovi za krásnou, útěšnou řeč.
Náš dík platí též paní Bláhové za stkvostnou
úpravu praporu. Všechněm, kteří se pohřbu aúčast
nili a bolest rodičů zmírnit přišli, zaplat Bůh.
Světlo věčné nechť zemřelému avítí! Jménem sku
piny pak vzdávám erdečný dík jeho rodičům za
10 K, jimiž do vaší pokladny přispěli. Jaroslav

Bosiska, jednatel místní skupiny mládeže v Kněiefch.

Různé zprávy.
Příjmy kapitalistů. V „Zejtu“vykládá

francouzský odborník, že Francie splácí ročně na
úrocích svého státního dlubu, jeně činí na 30 mi
liard, peníz 776 milionů franků. Poněvadž ve
Francii, Avglii, Italii, Rakousku i Rusku jsou
státními věřiteli skoro výbradaě židovští bankéři,
v první řadě rodina Rotbscbildů, můžete si snadno

tvdataviti, jaké slatonosné řeky ústí neustále do
pitalistického moře a jaký ohromný vliv poli

tický a hospodářský vykonává na státy 3'atáinter
macionála. Ale velcí kapitalisté jsouchytří; o avých
pěíjihoch a o srém vlivu , toVišy sa to

nepoukazují u tak v očích navědomého lidu
nek ví avšeckamocsesoustředíukloA a šlechticů. Zdráví povídali|

Ozdravění obecních financí. Vo vý
bera starostenského úpíředí ma Moravě byla po
zorahodná debata o zlepšení hospodářatví obec
níbo. Přijatý sanační program sní asi takto: Než
se dostane obcím pomoci od státu a od země,
budou obce po dlouhý Čas odkázány jen na sebe
samy. Proto musí se snažit. aby zlepšily svůj 4
nanění stav, pokud je to v jejich moci. Této čá
stečné oápravy mohou se domoci tak, že obeoní
správa bude opravdu vsorná, 8 že obce budou tě
žiti ze svého majetku a s dosavadních příjmových
zdrojů, jak se to jen dá. Dokonalé ozdravění o
becních financí vyžaduje ovšem Opravu Správy vo
řejné vůbec a obecního zřízení zvláště a spolu
opravu daňové soustavy, zejména odstranění sy
stému přirážkového a přikázání daní reálných a
svláštních, výlučně obecních dávek obcím. Prozatím
a co nejdříve třeba ae postarat, aby výdaje obecní
se zmenšily a to zavedením starobního a invalid
ního pojišťování, snížením nákladu na školství a
osvobozením obcí od daní, poplatků a různých
dávek. Mimo to je nutno rozmoožit obecní příjmy
hlavně státními příspěvky a náhradou za přenese
nou působnost. Zvláštní důraz položen na to, aby
obce aspoň částečně ozdravily své finance vlastní
pilou . .. Tedy nespoléhat se stále, až co učiní
stát. Ve avépomoci jest velká moc. — Dle toho
by se měli fidit v každé obci.

Ruská půda v rakou židovských.
Hoku 1861 bylo v rukou židů pouze 71.000 des
jatin (1 desjatina — 10.888'56 m“). Od té doby
vzrostl majetek židovský v Rusku neobyčejně. Roku
1865 měli židé v rukou již 129.000 desjatin, f.
1875 322.000, roku 1885 743.000, roku 1895
1,448.000, r. 1900 2,368.000. Daes mají židé
v rukou již 7—8 milionů desjatin půdy. —Véude
viděti, že židé zakupují co nejvíce půdy. Dělají
tak z toho důvodu, že peníze uložené v půdě —
jsou uloženy nejjistěji.

Převzetídopravy sostátněných tratí
rakousko-uher. společnosti státní dráhy jakož i
dráhy severozápadní a jihoseveroněmecké spojo
vací dráby státem stane se dnem 1Ď. října t. r.
Tímto dnem bude stát již i formálně provozovati
vozbu na těchto tratích, ač již od počátku r. 19C8
celé hospodářatví drah jde na jeho účet. Sestát
něnými těmito drahami přejde do správy státní na
94.000 lidí a podniky v ceně skoro 2 miliard, SÍť
státních drah stoupla tímto z 15033 km na
18 382 km a současně vzros.l inveatovaný kapitál
o 1234 mil. korau na 5 miliard koran, jichž úro
čení a umořování vyžaduje ročně více než 200
mil'ionů K. Ministerstvo železnic chystá velké ob
jednávky především nových vozů. Ale ani jediná
továrna železničních vozů v Rakousku není zalo
žena českým kapitálem a českými lidmi řízena.
Také ani jedna železárna není ve zcela českých
rukou. Tak tyto ohromné podniky státní (železnice)
obsluhují vesměs jen německé závody.

Čechové vw Americe. Podle výkazu
česko-katol. čas. „Hlasu“ v St. Louisu jest ve
Spojených státech amerických 237.664 L zv.
„praktických“ katolíků českých t. j. takových,
kteří do obrámu Páně pravidelně chodí, sv. svá
tosti dle předpisů církve přijímají a na kostel platí.
Ze 46 států uvádí se tam jen 32, ve kterých Be
o katol. Češích dobře ví. Nejvíce katol. Čechů
(téměř 57 009) jest ve státu Illinois, Z čehož nej
větší podíl připadá na 9 katol. osad v Chicago.
Pak jest na řadě Texas (28.000), kdo jest nejvíce
Moravanů z Valašska a Slovácka. Ve státě Vis.
consin jest přes 20.000 Čechů, státy Nebraska,
New York a Obis mají stejoé nad 19.500, pěe
ničná Minoesota má asi 17.600 a kukuřičná Jowa
kolem 14.500 katol. Čechů. V Missouri 8 dvěma
osadami v St. Lonis přes 7000, Maryland u Atlan
ticikého oceánu srovná překvapuje svými 6000,
protože naši krajané většinou 86 tlačí na západ
a spolu do severnějších krajů, kde jest podnebi
podobné českému: tak v řídce dosud osazené North
Dakotě jeat jich hodaě přes 6000, v Soutb Da
kotě přes 5000 a v Michiganu rovněž přes 5000.
V suchém státo Kansas skoro 4.500; v Pengyl
vanii (2.200), která jest však největší kolonií
uherských Slováků,a pak v Oklakomé (asi 1.800),
v ostatních státech jen po několika stech, nejméně
však ve státu New Mexico, totiž pouze 10.

Morava proti železniční gormaní
sael. V Přerově a Podivíně protestovala 26 září
Morava proti soustavné g>rmanisaci na dráhách
moravských. Poslanců bylo přítomno 14, a účast
níků zvlášť v Přerově na 10.000. Křiklavým do
kladem ke gormanisaci oa dráhách jest ta sku
tečnost, že na several dráze, ač běží Ó5 procenty
českými kraji, mezi 2760 útadníky jest pouze
800 Čechů, 130 Poláků, ale za to 4800 Němců.

Zvýšení dané kořaleční. „Poster
Lloyd“ oznamuje, že podle nového finančního plá
nu, se kterým Bilíňski předstoupí před par.ament,
bude kořaleční daň zvýšena o 50 K na 1 bl., takže
bade činiti 140 K u Kontiogsntovaného a 164 K
u oekontingentovaného liba. Oproti dřívějším pro

mnastanesmězsjenomv boni Po
dohodě s vládou uherskou budou svýšeny o 1 K.
Jioou směnou j že kontiagent . odátakých
liboraů se s 800.000u. 88000 h.. G3



Křesťanský
organisátor

Každý katolík má jej míti. Vazba celo
plátěná, vkusná. — Čena velice mírná.
ne- 70 haléřů -Ba

Físeň mládeže
od dr. Rad. Šetiny a Vlad. Hornofa.
Výtečné články od vdp. dr. Fr. Šulce,
vdp. dr.Reyla, P. Voňavky, dp. Jukla,
red. Šupky, J. Orlického atd. V orga

nisačních prácech nepostrádatelný.

Obraz sw.Otce Pia X.
za BO h, na kartoně 80 h, objednate
lům kalendáře pouze 10 h, na kartoně
40 h, 1 ex poštou i s obrazem 1 K,
jež možno zaslati ve známkách. Méně
než tucet po 80 h bez porta. Objed

návky přijímá

Nejstarší pražská, křesťanská, výhradně česká továrna
na železná kamna a stol, sporáky firmy

Horák a Ulimann
maj. MUDr.Vend. Šnopl 4 F. Novák)

UfnAzE IL, Vyšehradskátř. 49.
doporučaje své uznaně nejlepší výrobky mo
derního hygienického úsporného topení a

větrání.

amna původní Meidingerova
Kamna regul. násypná se šamot.
vleškom. Nepatrná spotřeba paliva.
OE“ Osvědčenéškolní kamna. “ij
Železné sporáky všech velikostí.
Ceny levné, Cenníky zdarma.

XX

C. k. místodržitelstvím komeossovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

zabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K. x

ě Telegramy: Kotrč, Hradec Král. ĎX

Jen umělecky pracované

SOCHY 1 ostatní

———=lerně provádí ——

zařízení chrámové

absslrent c. k. odborné Školy sochař. a řesbář.

BORONIL BEK V HOŘE KUTNÁ

Xlelier sochařsko-řezbářské
22 pro práce kostelníXOK ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
Z SLEZ. PŘEDMĚSTÍ.

Továrna na cottagová americká u

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrác spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórát 16 4. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —
Vídeň-VII., Mariahilferstr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční

u P. T, dachovenstvuzvláštnívýhody. m

Právě vyšel obsažný spls

„Úkoly sociální
politiky"

s redaktora Č. Ú., jenž avé 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního po'e, v II. oddílu avádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální
dělníka, ženy a dítěte.
křesťanské sociální
šími statigtickými
obsahuje

Cena spisu 8 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
10*/, sleva a franko.

Adměnistrace „Čas. Úvah“ p Hradci Králové.

litiky v ochraně středních stavů,
ddíl IV. obsahuje ideový základ

litiky. Spisje bohat četnýminejnověj
oklady, nese se směrempraktickým a.

ojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jsko: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch ovětců, krucifiksů,

rámů utd. atd.

Red

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty ma požádání.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytoje Jubilejol, vzájemně dobročinný

živnostenskýepolek„„Charitaetí v HradciKrál.,

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svó,omoci, za dobu svého trvání bébem jediného
roka vyplatil v 6 případech úmrtí celkem 6300 K,.
získav 700 členů. Jak děkovné dopisy svéděl,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jsko pravé aobrodiní.

Spolek přijímá muje 6 šeny od 24 do50 let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, uo 50 let 6 K. Každý člen 80 zavazuje, de
splatí při úmrtí apolučlena 2 K, jež Be vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemoým problášením vý
bora za svého života označil.

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů
„v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záruka svým kwmenemžijicích Členů, takto
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovatí na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poméry byly:
by «ždy lepšími, kdyby avými penézi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihláška na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frunt. Reyl,
předseda.

Odporučujeme k hojnéma ší
ření tyto spisy:

Oslava Husova . . .. . . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu) . ——— »
Víra jako víra . . . 8,
Husité jindy a nymí . . . .44,
Moderní náboženství Masary
„kovo. <. + < + + 4. 8,
Ceská kontfesse 24,
Svobodnáškola 16,
Proti Volné myšlence . 8,
Inkvisice církevní . . . . .A4,
Útok prot. Masaryka na církev

katolickou . »
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

Založeno r. 1860.——————
Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejakvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž nmošněno
mi dodati veledůstojnému du

uměleckou za ceny přiměřené.

Biskupskon Milostí roride
vány.

Mešní nádoby jen +vohmi

levně vyřizují,
Vše zasílém jen posvěcené.
zo 1

hotové s
se znělou.

Chudělm kostelem možnosplácetbes přirážek.

ro ,
Vžíaa ukázku

a důvěruzávodudomácímu.

Som mVETošt poška pA Proroto

administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

EIKuptesi důkladný spis:

=2RCADLO =

pOkrokového Usku.
Píše Pozorovatel.

mCena K 1'70.m

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

= = Palmy -= =
stromovité a keřovité

prokostely předoltáře, předjsochysvatých ap.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušoe,

Palmy stromovité 2—8 Palmy keřovitě 1—8
metry vysoké kus za 6 ké kuszs 3,

8, 10—158 mky ryáoké1“



šení daně kořaleční vynese asi BO millionů korun.
Z tobo bude prý zemím přikázáno 20 millionů
korun, takže etátu by zbylo 30 millionů korun,
kdyby konsum pepoklesl. Poklesne však jisté a
tím zmenší se výnos zvýšené daně kořaleční usi
o 10—16 millionů korun.

V „Růší Luordské“, kterou vydávám,
uveřejňují ee v rubrice „Lurdy v našich vlastech“
ony farnosti, kde budován oltář, obraz atd. Panny
Marie Lurdské. Činím tak v abecedním pořadí a
sice napřed z Moravy. Seznam tento je podle
koihy „Zda věřiti Lurdům?“ Poněvadž však kniha
tato vyšla již r. 1899 a za dobu 10 leť ve moc
bých farnostech oltáře nebo sochy P. Marie Lord
ské zbudovány byly, prosím důst. farof úřady, aby
mi ze svých farností dotyčné zprávy laskavé zu

peer V Předklášteří, v září 1909. Leopold Kolísek,arář.

Pastýřský llst francouzských kar
dinálů, arcibiskupů a biskupů vyzývá katolické
rodiče, aby neposílali svých dětí do veřejných ne
utrálojch škol, nýbrž do Škol křesťanských. Tito
církevní bodnostáři prohlašují zárov ň, že jsou
odhodláni anášeti vše a hájiti katolíky před ne
bezpečenstvím neutrálních škol.

Také „Maďar“. V Berlínězemřelvěblasný
učitel deklamace Alexandr S rakoš Byl prý z Uher.
Tož asi Maďar. Český lepší člověk jakoby pro
Němce ani neexistoval, darebu Čecha to bned vy
hlásí se správným původem. Jinak udělují z Čecha
třeba Eskymáka, jen aby zapřeli český původ jebo.

(Zasláno).

Českému stadeststvu !

Náš národ štván od nepřátel a rozdroben pro
dělává vážnou krisi — neboť dlouholetého boje vy
vroholení zdá se, že nastává.

Zde šlspána naše práva, zde ubíjen Český živel
— jinde opět vidíme třenice stavovské veniklé z bídy
sociální nebo hospodářeké. A ke všemu tomu se draží,
by úklady strojila českéduši lehkomyslná bezstarost
nost a sovšedňojící blazeovanost.

Bohušel, že v řadách studentských tato zmalát
nělost nejvíce se šíří — zároveň a síravým atbeiemem.
Pod rouškou svobody a pokroku okovy jeětě těžší
nám kají lidé zfanatisovaní — aby — mravně nás
edolsjíce — dotloukli národ hospodářsky i politicky.

Než to se nesmí státi jak vzóéjmu naší vlasti
tak i všeho Sloranstva — my masíme zvítězitil

Strbnouti trnovou korunu se skrání otčiny jest
a bude metoa mladé generace České a slovanské.
Dcazí přátelé! Ta óra heských slov a frází patří mi
pulosti — začněme my šivot nový — život tiché
práce, nyní studentské, později seriosních pracovníků.

Všestranně se vzdělévojme — studujme veliký
náš zápas — nepusťme s očí vznešený cíl: uskuteč
nění hoep.-polit. tužeb národa!

Jeme studenti a tudíš nemůžeme činně zasáb
nouti v průběh sápolení — ale připravovati se mů
šeme pro budoucí šivot . . . to jest naší povinností,
bychom jedenkráte mohli ožitečnými býti českému
lidu. Volíme jmenovitě k těm, kdož neohroženě se
hlásí k víře svatého Václava — zveme v náš střed
ty, kdož hlásati se nebojí ideji cyrillo-methodějekou!

Vnáš střed vkročte a poznáte, že slova zde pro
nesená nejsou fráze, nýbrš že ze srdcí poctivých
vycházají |

„Slovasské Liga kat. akad.“
Vídeň-VIIT., Schonborngasse 9., IV., 24

„Česká Liga Akad.“
Praha I., 209.

„SpolekČeských Akademiků.“rno.

Bedakční sbor „Studentské Hlídky.“
Praba-I. 209.

V Matičce Prsze na den sv. Václava 1900

Pardubickou

S 4600000000000000000000 Jako ochr známkou

doporučujeme přisadu /
couznanénejlepší kukávě.
s Továrna vPardubicich +

"Tržní zprávy
V Bradoi Králové, dne 25. sáří 1909

K 30-00—31-40, šita K14'56— 16-10,ječue
be K 900—10'80, prosa K 12-00—18*00, vikve K 18-00

bečka švestek K 1-00—1-20, 1 bl jablek K 480—500,
1 hl brašek K 360—6*00. — Na týbodní trh
v Hradci Králové dne 326. září 10909| odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 855 hektol., dita
376-, ječmene 816, ovsa 2305, prosa 7, vikve 0, hra
oba 000, čočky 000, krap 95, jabel 0, jetelového se
mínka 00, olejky 00, máku 48/,. — 3) Zeleniny:
potršele O kop, cerele O kop, kapusty 45 kop, cibule
66 bl, okurek 00 kop, salátu 00 kop, mrkve 74 kop,
brambor 66 bl, selí 317 kop, drobné zeleniny 225 kop.
—3) Ovoce: švostek 391 beček, hrašek 142 hi, jablek
83 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 3 kusy,
podevinčat 641 kusů, kůzlet 00 kusů.

První český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
a zhotovení ko

"— stelních rouch,

chýnů), nebes a
spolkových prapo

strasse 5., vedle La

Páně.
Na ukásku zasílá

se vše franco.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše av.
Prodávám pak 4 zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

us VWHUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátů
v Želivě a pro četné důstojné farní úřady

v Čechách.

Nábytek z ohýbaného dřeva.

Židle z ohbýb. dřeva Křeslu houpací. od... KW
v různých úpra Křesla ku psaní
váchod K 370 od... K 9—

:

Stojanyavěšáky ší © v"K1z obýbaného Sedátka na šroubu
dřeva od K 20— od K 12—

a jiné, v zojmodernějším provedení

ME“a v cenách nejlevnějších
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův yDÝZA

synovec, nástupce) ESA?
odborný

—uměleckýzávod — Holan) p. dl

pro Malbu

oken kostelních,

PRAHA,
č. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Mi
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná

městí pod loubím) dopn- pračuje se AA

ku dodání oken chrá
: mových odnejjednoduš
, šího aš k bohatému fi

guralnímu provedení a
sice1 se Beleznýmo

rámy, sílémi, vsizeními.
Veškeré rospo“ty, skizry i odborná rada bezplatně, beze

V9,V
DÁL « ZEP

i

i

i

!

i

obstarám též ko- vší savaznosti ku definitivní objednávce.

vové nádoby, kříže , PEB“Nesčetná veřejné i písemnápochva'ná uznání,

atd. | Založenoroku 1824.| WVid CB,|
VIN.o., Kaiser- W

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kopní pramen v Rakousku veškerých

| prádla, praporů. příkrovů, koberců a
i kovového máčiní ve výrobnách |nejetaršího
! závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly|

| v Jablonném n. Orl. č. 86.Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
: Obrázkové cenníky, rozpočty, vzorya hotové zboží
' k výběra franko.
i Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

| m Kuptesl tento sple:
. KareliV. jaxo křesťan a vlastenec.

Píše Jiří Sahula, Cena 4 K.

| Objednávky vyřídí
: Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

piti 45iPíší sšíji
Ná 538- AJámočkVzE5S AU us

Růrší by 4aP53s 8M
S3zši>
$ ší: S

št 3

=MOSAI7 profagady,

aš 2000, hraobu K 3400—32500, ovsa K 700—820,
čočky K 2400—3800, jahel K 26-00—0000, krup K
94-00—44:00, bramborů nových K 4-70—5'00, starých
K 00*00—0000, jetel. semene červeného K 112:0—120*
1 hl. jetelového semínka bílého K 000-00—00000,
máku K 28:00—00'00, Indn. semene K 20:00—00:00, 100
kg šiteých otrub K 14-50—00:00, 100 kg pěeničných
otzab 14:00—00'00, 1 kg másla čerstvého K 380
aš 000, 1 kg másla převařenéhoK 0:00—000,
1kg sádla vepřového K 3-30—000, 1 kg tvarohu
0:30—0-32,.1 vejce K0-07—008, 1kope oerele K 0:00
aš000,1 tršeleK0-00—0:00,1
rý oibaleK pa0k00, RIdíobod
moleniay K 0*80—100, 1 pytel mekve K 1*70—1'90,
1 kopa okurek 400 —500, . lí K 900—1000, 1

Prospějeteobjednáte vinéné“átky plátna sirtinky,látky na roby,
arnitury,vůbecf uf sALEJ Voornpůvzve

Tkakovskévýrobní společenstvo VZÁJENUOST vHRONOVÉ%



| |S0GHY, RELIRFY,
OBRAZY (Na PLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

Rřeséíná listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízi

Biskopská, knibískárna00 0 0 00
Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér podnázvem

i Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostiedek doporučovaný,nabízí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů vcenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we- třetí upravené a rozšřiané vydání

OL rÁŘE
schválené mejd. bisk. Ordinariétorm 20. srpna

1909 č. 235.

Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající s příslnšnými modlitbami (z brevife),
nejnověji schválenou litanii k sv. Josefu, velice
cennou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydánímtotožné,
takže nijak není znosnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvoda“ varbao.

Pro žádoucí přesnou úpravu knihkupecké
provise bylo nutno stanoviti ceny nového vydání
takto:

Cena knihkupecká — krámská

v plochých arších 50 kusů frauko 22 K60b
100 4K—h

bes frankatury 1 výtisk

v poloplátaě s červ. ořízkou .. . 66bb 80h
vplátně . 2.00.. 74h 90h
v plátně se zlaoenýmktíčkem ... 80h 1LK
v celokůži se zlaceným křížkem a

slacenouořízkou.. .. 2 K 10b 2K60h
Není přípustno ku frankovavým plochým

Oltáte nebo katecbismů.
Ti, kteří užívají starého vydání Oltáte, do

stati moboududatek „© ejrkvích mopra
vých“ (v Čechách a na Moravě) jako svitštní
brožarků archovouza Ď bal.

Litaale k sy. Jalécíin (jiný přídavekno
vého vydání Oltáře) přodářá te na Jsteích 8*
100 kusů za E 140.

"Bislrupoká,knibtiskázna
E v Hraěci Králové.

Majitel: Politické družstvo tiskové V
=,

FřbbbibĎ

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady

we-44"o
dnem 14.dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně memožna.

bibli bibbbihbĎhhh
mmStudující do bytu

neb řádní dělníci
na celé zaopatření (neb beze stravy) se levně
přijmoa v domě pí. Kemlínkové, Velké náměstí

O8 "i dostati :ze levně : : . ., M , 2| proti ozenáři p. Holabovi v II. posch. do předu.
v Biskopskéknihtiskárněv Hradci Králové, Zvláštní pokoj.

f (Ha 3
| ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA |S w w P

PRAHA r n. K h | / IK KARLÍN
TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

om PALACKÉHOTR.C. 359.,VEDLEGRANDHOTELU.sm:
Provádí installace elektrického osvětlemi v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

a a rých závodů průmyslových.

a m Spocielníinstallecechrámů,illuminačníosvětleníoltářůa |.p.
Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož

i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd

Sklad osvětlovacích těles a installsčního materiálu.

2 Dodáváa zařizujestroje a přístrojoproelektrárnu,provádí
starba elektrovodné sítě a veřejného osvětlení král. vóm.

a U města HradceKrálové.
mmm Projekty a rozpočty na požádání. | mmmmmmmmm=

k MX NE /
OVV VRRVANAVA S7á
x VEEDCC DICOVCCOCK 1OOTGECC DC DIOD> je
DY mk Dikůvzdání. 1B Wdu p
POS Za tak četnou účast na nezměrném bolu, který zastihl rodinu úmrtím NAVAM
a mé vroucně milované, nezapomenutelaé manželky, vztašno matky, babičky, 9 i

A“ tchýně,tety a Švagrové,paní 7

č "| , ae
E Emilie Waldekové, ©-M ——

ne ) 2
S. roz. Kemlinkové, P> O
SA vzdávám tímto své upřímné díky. M2

= V prvé řadě vysoce urozenému pánu, panu Frant. hraběti Kinskému, s >
ty e. 6 k. komořímu,velodůstojnému duchovenstvu patronátu Kosteleckého n. Orl. aa
B25 s veledůstojným panem vikářem a panem děkanem v Čele, milému příteli ŘE
Dá MUDr. Albertovi za vlídné ošetřování zesnulé po čas její těžké nemoci, P. T. PEG,
Je úřednictvu velkostatku Kostelce n. Orl. a vůbec všem, kteří drahou zesnalou ZE
0 na poslední cestě doprovodili a nám jakýmkoliv způsobem, buď písemně neb „Že
> ústně neb darovánímkrásných věncůúčast svoji projevili. =

č Bůh odplatiž všem! 4E :
a V Hradei Králové, dne 20. zaří 1909. VM

2D Jménemsarmoucenérodiny: (
- 8.. =Č—Vilém Waldek.
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1 Aředplamí ma čfvrí roku 2 z 50 A
Číslo 40., YYbmemeots |

Jede rolník 8 nákladem mnoho pytlů na
trh. „Pantáto, shoďte aspoň ten jeden pytel
dolů, udělejte chudým lidem present. Zbade
vám toho ještě dost“, volají položertovně děl
níci na stavbě.

„I 8 radostí“, odpovídá sedlák, „jen když
přitom splníte některé podmínky. Zaplaťte mi
jen tolik, co jsem mosil dát čeledínovi od orání,
zasetí, sklizně a mlácení, aby mohl být jediný
pytel naplněn. Dám vám taky účet za krmení
koně, za opotřebování nářadí, za daně, které
jsem musil z tobu pytle zaplatit dřív, než jsem
krejcar satržil; a protože jsem se dřel na poli
od úsvito do noci, snad taky něco zasloužím.
P.čítám si za hodinu jen Šesták. Tolik snad
člověk při tuhé práci zasloaží. Pak si pytel
vezměte. Ostatně chcete-li, můžete si vzít za
těch podmínek celou úroda. Až proplatíte
všecko, co jsem masil v nataraliích a penězích
vydati sám, dáte k tomu všema za každý můj
dloubý pracovní den jenom zlatku. Ta si snad
za dření a veliké starosti také zasloužím. Pak
si vezměte všecko.“

„No — ne, stavíte se jako hotový žebrák.
Ale nám nenamlavíte, že se má dnes nejnůř
dělnictvo.“

„A já dělníkem nejsem? Nedřu do úpada?
Znám tumhle ty dva mládence, kteří se vzado
krčí. Kaybych si udělal na poli práci tak pc
hodluou, jakou si ji tam ti dva dělají na každé
stavbě, nevydělal bych denně ani dva šestáky.
Jak se od nich polír obrátí, už se baví. A
berou za to denně zlatku. Při takové práci by
mi přišla chalupa v roce na buben.“

„Vy se otfráte o dělnictvo. Nevíte, co
všecko zakouší.“

„I ne — řádné dělnictvo mám rád.. Ne
m.hu však vystát takových lidí, kteří provo
lávají „Buď práci čest“, ale mají-li někdy něco
dělati, nadávají na práci od rána do včera a
štítí se jí jako kočka vody. Vy máte aspoň
zlatko denně jistou, já po vší úmorné práci
nevím, zda-li sklidím to, co mé mogoly zpra
covaly.“

Schůze. „A proto, soudruzi, masíme vy
stoupiti co nejrázněji proti bestiálníma vyko
řisťováví dělníka se strany zaměstnavatelů.
Krvavými otrokáři nejsou jen fabrikanti; nás
porobojí bnusné i jiní živnostníci“

FEUILLETON
Za + Václavem Frůhbaurem.
Dne 2. října pohřben ve svém todišti České

Bělé u Něm. Brodu vzorný kněz, bystrý a učený
paedsgog VáclavFrůhbauer. Obrovské účastenství
na pohřbu bylo svědectvím, jak veliké vážnosti
zesnulý se těšil mezi všemi kruhy, jež ho znaly.
Rakev zesnulého provázele celé zastupitelstvo
městečka Čes. Bělé se starostou p. Vojt. Fiedlerem
v čele, deputace zastupitelstev Chotěboře, Krátké
Vsi, Počátek, Macourova. Dále dostavily se k pohřbu
českobělské korporace: občanská beseda, okrašlo
vací spolek, živnostenský spolek s praporem, hasiči,
spolek katol. mládeže. Přišli hasiči i z Počátek.
— Z Hradce Král. dostavilo se 6 gymnasijních
professorů, s nimiž přijelo přes 40 žáků zesnulého,
za ©gymnasium německobrodské deputace s p
řiditelem ŠtefRíčkem v čele, deputace škol měšťan
ských z Cbotěboře, Něm. Brodu a Přibyslavě, děti
místní školy se sborem učitelským, deputace škol
obecných z okolí, okr. inspektor p. Fr. Stránský,
posl. Fr. Sajírt. Z kněží se súčastnili: za konsistoř
č. kanovník vsdp. dr. Šulc z Hradce Král., za
pacdegogium královéhradecké vldp. prof. Veverka,
za Borromaeum vsdp. rada dr. Reyl, professoři
vldpp. dr. Šetina z Hradce Kr., Teplý z Pardubic,
Orel z Prahy, Rrydrych z Kut. Hory; dále vidpp.
děkan Beneš, faráři: Rameš, Lašťovička, Máka,
Koten, Bartoš s vikářem Júzlem v čele, místní
duchovní: vík. sekretář Ruml a kaplan Tužín;
kazatel Mašina, katech, Kraus, kaplani: Kolářský,
Hrdý, Havelka, Mareš; bohoslovec a žák zesnu

NChlape mizerná“, ozve se ze zadu. „Ale
mlč, pamatuj se, nechej ho mluvit,“ domloavá
žena krátkému mažíkovi širokých plecí. „Ne
chej ine, pusť mne — a nešlapej mi na uohu,
rozumíš! Já už tohle vydržet nomobul — Ty
budeš, lenocbo, něco mluvit o vyssávání? U tří
mistrů jsi se učil. Žádný s tebou nic nesvedl.
A když jsem tě aspcň trechu ošatil, potom jsi
mi upláchl. Já jsem kolikrát vtarostmi ne
věděl, kde mi hlava stojí. Pět nezaopatřených
dětí! A přece jsem je vychoval tak, že se teď
poctivě živí, Já jsem snad něhoho vyssával?
A vy toho člověka posloucbáte?“

„Pane Parýzka“, ozve se hlas z předsed
nictva, „jestliže jste si přál mluvit, měl jste
se přihlásit předem. Tohle je růšení schůze
Proti vaší osobě nikdo nemlavil.“

Soud. Přerošený řačník žaluje; poctivý,
ale horkokrevný Parýzek odsouzen po svěde
ctví soudruhů přísaě. Soudce připomíná, že
nadávky si nemusí nechati nikdo líbit, zvláště
ne zachovalý dělník. Třetí den v novinách se
vyzývají souarozi, aby si dobře zapamatovali
jméno surového zaměstnavatele a nikdy u něho
práci nepřijímali. Doma se chytá Parýzková
za hlavu.

„Pane Kvirenci, co by vám to udělalo,
kdybyste aspoň jednou za měsíc mám chudým
dělníkům prodal za polovičku nebo dal za
darmo? Máte tady tolik pytlů krapice, jahel,
mouky! Aspcň by vámato nestachlo; měli by
chom vás radši. Co budete s tolika penězi
dělat 9“

„Kamarádi, napřed mi dejte ty peníze,
které za vařivo zde vyložené dluhuji. Pak vám
rozdám všecko; nechám si jen čtyry pytle
moaky a pět pytlů krapice. Tak buda nu tom
líp, než jsem teď, třebaže bych musil i z těch
pytlů platit veliké nájemné dál — audaně
k tomu. Platíte taky daně, víte, co to znamená ?“

„Toť se rozumí, že platíme; nepřímých
daní odvedeme možná víc než vy těch přímých.“

„Dobře — ale většinu nepřímých daní ani
platit nemusíte; nikdo vás nepřinntí na př. ke
kupování libovin. Já však platit musím —
chtěj nechtěj! Stále čtete ve svých listech, jak
jste porobeni, ale o porobě lidí jiných dočtete
se velice málo.“

=mm=Kupte si za K 1-70 důkladný ople mmm
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové.

lého Fiedler. K tomu družila se celá řada jiných
přátel zesnulého, kteří se sjeli i z míst velice
vzdálených. Pohřební obřady vykonal a mši sv.
sloužil vsdp. dr. Sulc; v kostele promluvil nad
rakví vlp Tužín, u hrobu pak proslovil řečvsdp,
dr. Šulc, bývalý učitel zesnulého. Přítomní žáci
slíbili ústy svého kollegy, že se bulou říditi pří
kladem zvěčnělého učitele. Na farní úřad došla
veliká spousta kondolencí a omluvných dopisů.
Hlubokým dojmem působila soustrast projevená
Jeho Excellencí nejdp. biskupem dr. Doubravou.

Václ. Frůhbauer narodil se z chudých rodičů
21. února r. 1860 v Čes. Bělé, studoval za nuz=
ných poměrů v Něm. Brodě u Hradci Král. gymna
sium, náležeje vždy mezi žáky nejvzornější. Na př.
na maturitní vysvědčení vepsána mu pouze z něm
činy známka chvalitebná, z ostatních všech před
mětů výborná, Oddal se studiu theologie v Hradci
Král. a r. 1884 vysvěcen byl na kněze. Dva roky
kaplanoval v Čes, Třebové, 6 let ztrávil v Chotěboři
jako katecheta, od r. 1892 působil jako professor
na gymnasiu královéhradeckém.

Pracovel neblučně, ale s pílí mravenčí. Véda
mu byla nepostrádatelným chlebem. Pouze ten,
kdo do všestranné duševní dílny jeho důkladně
nahledl, poznal, jakým vzácným učencem jest
velice skromný, bodrý kněz. Jeho znalost dějepisu
a boteniky budila oprávněný podiv. Jedenkráte
ve společnosti tázal se ho přítel na latinská jména
některých květin. Frihbeuer zodpověděl všecko
skromně jako žáček, ale sotva se dal do dalšího
čtení novin, již se sypaly otázky botenické z ně

Imierty se počílají levně,
Obmova vycháví v pálež v poledne.

Volné listy,
Pojednání o povaze. Ješitaou domýšlivost

Macharova znají velmi dobře jeho přátelé a
proto kde mohou, bázejí do jejího jícno vhod
nou potrava V krmení tomto jest mistrem
jmenovitě dr. Herben. Když vyšla Macharova
„Go!gatha“, napsal Herben o ní kritika, kteráž
se může nazvat bezednou propastí, v ulž po
hřbena jest všechoa mu/ná opravdovost a
zdravý rozmysl. Každá lež dřív nebo později
se vrací, a proto dnes, kdy běží o váci dů
ležité, dáváme kritiku Herbenova na vědomost
naší veřejnosti, aby mobla jasněji prohlédnoutí
lidi a posouditi povahy.

V moravském časopisu „Buditeli“ Herben
napsal: „Žádné hory nebyly by dost vysoké,
abych je nepřešel, žádné řeky dost široké,
abych je nepřebrodil.To jest můjbásník! Gol
gatha jest velikolepá kniha, kyklopská stavba
z balvanů. Když přišla Golgatha — a já zoal
každý její verš před vydáním — začal jsem
jen obracet listy a najednou četl jsem bez
ducha (to jest pozorovat) a hlava mi hořela a
tepny bily až do poslední strany.“ (Kdyby byla
bývala Herbenova hlava nehořela aubyla v pe
řádku, nebyl by ažil tak hrozného výrazu, že
mu „tepny bily do poslední strany.“) „Byl srp
nový den“, pokračaje Herben v líco: svého pc=
dezřelého utrpení, „chodil jsem už do tmy,
nesvůj, ale větší. (Větší matenohal) Od „Dů
věrného psaní“ až do „Vidění“ z roku 1648
táhne se česká tragédie ; sedíš při ní zmochlán.
(Toto zmucblání mohlo by pochodit z Macha
rových veršů, ale jest pravděpodobno, že svědčí
o nějaké předchozí jiné příčině). A když jsme
rozžali lampa, ta noc srpnová plná hvězd
maroě nás lákala ven. (To Herben jistě ne
mohl se již ani hnouti.) Kolem nás prostřel
se jiný svět. (V takovém zmuchlaném stava
přihází se to prý pravidelně.) Vytrženi z oi
cotných špinavých příhod dne všedního (vila
Herhenova rodu není snad přece nic Špinavého)
kráčeli jsme po vysokých horách a dívali se
dolů do údojí, odkad zazníval hlas blinkavých
zvonův a šamotné lidsxé hlasy jako bzučení
včel. (Že na nebi hvězdy 3 měsícem tancovaly,
tobo Herben ve své lyrické fantasii nepřipo
míná.) Vysoko jsme dýchali nad pozemskou
kůrou, ve velikém světě 8 velikými obzory
nesli jsme v srdcích svých cit několika století
a na rtech tanala cám slova, která mluvili

kolika stran. Dobrák překládal jména rostlin osm
minut bezvadně, mávl rukou, aby již dotěrové
dali pokoj, ale otázky sršely dále ještě chvíli, aniž
by květinář Václav zůstal jediný překlad dlužen.

Umíte, p. professore, také francouzsky? —
A co chcete? — Tuble stať nedovedu výstižně
přeložit. — Ukažte to sem — A tužka hbitě bes

zastávky napsala pynný překlad. — Prý jste takésepssl církevní dějepis? — [ dejte pokoj; to už
je dávno, Kdo vám to řekl? — Taky máte doma
hcusle. Zahrajete si? — To bylo jen v mladších
letech.—Jindy: Ještěmalujetea kreslíte?—Inu
slyšeli jsme nedávno od vašeho bývalého učitele,
jak jste v tom umění vynikal.

Frůhbauer psával dříve do +Vlasti.« Jmeno
ván byl bisk. notářem, členem bisk. zkušební ko
mise pro školy střední a členem círk. soudu. Ve
škole svojí vážností dovedl si zachovati vzornou
kázeň a přitom srdečnou lásku žactva zároveň.
Pro své přednášky a exhorty čerpal neúnavně
látku v nejmodernějších dílech theologických a fi
losofických domácích i cizích. Málokdo se moh)
honositi tak obsáhlou a všestrannou knihovnou
jako Frihbauer. Dobrota a lidumilaost jeho byla
všestranně známa, třebaže hojné podpory udílel
(zvláště žactvu) nejraději tajné. — Teď v čase
smutku ještě výrazněji vystupují rázovité kontury
jeho vzácných vlastností v mysli zarmoucených
četných přátel. Nyní se poznává plně, co atraceno
odchodem ticbého genia. Leč ve chvíli, kdy pa
dají ne jeho brob šelestící žlutavé listy jako pečeť
zmaru, ozývá se z úst přátel nad rakví zesnulého
jednomyslné přesvědčení, že věrnému slušebníku
kyne za odměnu jaro nejkrásnější, věčné, kde
květy nevadnou. Bůh mu budiž odplatitelem|



tislcové lidí před námi. Večeře netknata. (To
by měli čleti básně Macharovy obudí stodenti !)
Veliké a slavné ticho bylo v domě, jakoby
ležel vedle na márách někdo, kdo nesmí býti
probozen. A minoly dva dny a ještě jsme cho
dili po domě nesví, ale větší a nž jsme alespoň
občas zese jedli. A proto bych nelitoval žádné
cesty, abych slyšel Macharůvhlas; žádné bory
nebyly by dost vysoké, abych je nepřešel;
žádné řeky dost široké, abych je nepřebrodil.“

Však dosti již citování! Bankrot jest ta
veliký. Čest budiž tomuto bankrotu, protože
podrývá všechny lži a zjevuje všechnu nenpří
mnost. Táži se, kde jest ve větších rozměrech
pabrnuta patolízavost, kde jsou sbromážděny
větší nesmysly byzantského podkořování ? Toto
pvíjení se, tyto vymršťající se euprlativy, toto
vyskakování z kůže, toto překračování řek,
hor, času a prostoru — to vše děje se čelným
vůdcem pokrokové strany, která si na štít na
psala seriósnost a všestrannou dokonalost. Ne
hledě na všechny logické rozpory, jež vyrážejí
z řádků Herbenových jako voda z rozeschlého
čkopko, má tato kritika dvojí ostří, z nichž
jedno zabodává se do Macharu dokazajíc, co
všechno musí žvavit jeho přátelé, aby nasy
covali jeho ješitnost, a drahé ostří zase ubc
dává kritika, jenž k takové úloze se propůjčoje.

Vizte! Herben smal kašdý řádek Golgathy
jiš dávno, ale byl tak trpělivý, že čekal aš na její
vytištění, aby teprve tehdy mohl omdlévati, býti
všecek nesvůj a nevečeřetí/ Napsal kdo kdy ta
kovou kritiku, jako Herben o Macharovi? Byl
kdo kdy spisem svého přítele tak omráčev, že
ztratil úplně chať k jídla a teprve po několika
dnech se vzpamatoval, že mohl něco pojísti?
Tato nechuť k jídla nechť ei ctibodná strana
pokrokářaká uloží mezi své památnosti, kdežto
ostatní svět bnde v ní míti příklad neodolatel
ného bizarního humoru.

Všimnouti si jest, že Herben toto hrozné
povídání neuveřejnil v' „Čase". “ musí
býti diplomatickým, kdežto moravský zastr

ený NBuditel“ může již něco takového enésti,a Herbenjiž se jistě postaral, aby dotčené číslo
vhodným způsobem synu Holiova bylo presen
továno. Herben jest lišák, zaá své lidi a věděl,
co u rozvážného člověka přestává býti mož
ností, to že u sebovědomého Machara začíná
býti skutečností. Proto opakoji, že ješitnost
Macbarovu jeho přátelé nobře znají a uměji
s ní dobřezatáčeti ...

Chceme-li důkladněji pozosti Macharovu
povahu, muosíme otevříti jeho „Konfesse.“ Ta
ková životní vyzpání píší sice obyčejně lidé
věkem, zkašenostmi a vědomostmi bohatí, ale
Machar myslil „Čím dřív, tím že bade lépe.“
Konfesse jsou takovou literární tvorbou, že
v nich člověk nemůže lháti i když jest ve lhaní
umělcem. Každá lež obzvláště v životních kon
fessích vyráží vždy na povrch. Proto hned pře
dem tvrdíme, že v Macharových konfessích ne
upřímnost křičí na všech stranách. Spisovatel
sebral porůznu myšlenkové cizí kusy a spojil
je dovedně — to třeba uznati — se svými
vlastními příběhy v celek, jenž má dokazovati
jeho daševní velikost, obzvláštní originálnost
a jedinečnost.

Macbar byl velikým tilosofem bned v prvé
třídě obecné Školy: „Při biblické dějepravě
jsem oplakával všechny biblické děje. Na za
čátku Starého Zákon» působila na mě silně
představa židovského pánaboba, ale čím dál,
tím více cítil jsem, že jaksi stárne a slábne a
často jsem si mvalil, že není spravedlivým a
konsekventním. Docela se mi nelíbilo, že se
dával opláceti všelijskými těmi býky a berany
a že měl ty krále jen dle obětí baď rád nabo
nerad. A ke konci Starébo Zákona, když při
jdoa děje Makkabejské, jejich boje, mučení,
případal mi Jehovah už jako bezmocný vý
minkář, jenž i kdyby chtěl, pomoci nemůže.“

Zná se dnes dokonale psychologie dětská,
jako se zoala dříve, takže každý intel gootnější
človék, protože sám má na Školu živé vapo
míaky, může poznati, jak Machar v tomto vs
znání dokon le práši, aby přesvědčil, že jiš
prsý jeho vstup do života školního začal ve
likoa duševní revolucí, věštící budoucí zoame
nité činy. Nemožnost těchto úvah u šestiletého
dítěte dokazaje výmlavně sama sebe, takže
obšírpěji nemusíme ji doličovati. Myšlenky
tyto, které dle přání staršího Machara měl míti
v prvé třídě hošík Machárek, kterých však
neměl, byly proneseny asi před třímácti lety v Fele
lových „Roshledech“, odkudě vi je spisovatel
„K«pfessaí“ již jako dospělý muž vypůjčil a
přiměřeně je apraviv, dal je epolknoati filosofa
v dětských kalhotkách.

Když nějaký člověk chce ei dodati důle
šitosti, již hned také v mládí, kteréž důleži
tosti neměl, protože jedoodoše ji míti nemohl,
když činí nároky, kdyš cílí výše než jeho
dosah ma dovoluje, budí výsměch, jest prostě
směšný. Směšné jest přímým účinkem sebe
lásky.. Jest to zvláštní. Květiny a zvířata nejsou
eměšná, protože dělají vše přirozeně. Konají
vše, co jest jim 0.0ženo a nevyrašají se tím,
aby daly za sebe bleděti. Kdybyua příkladlov
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myslil na svou síla a ovižnost, znemotorněl by
a zdřevěněl. Člověk však staví se do pózy a
chce míti diváky a syn Heliův jest v tomto
ohledu obsvláště člověkem, neboť ve svých
„Konfessích“ přivolává si svědky v doba, kdy
se ještě pobryndával. Dětství jest milé, pro
tože jest prosté a jednoduché, ale Machar je
bysdí a mimo to nedovede pochopiti,že každý
člověk, který přestane býti jednoduchým, atane
ge emněšným,ať ostatné dělá nebo mloví cokoli,
ba elsy i slzy stávají se sméšnými, jestliže 6e
sdá, že tekouce, myslí na pozornost svého
okolí. (Pokrač.)

„Osvěta Lidu“ kousla do kyselého jablka
a odpovídala na náš článok, v němějsme tvrdili,
že židovství pokrokářeké strany jest dokázánou
pravdou. O čtvrthodinné řeči dra. Šmerala o
židovském klerikalismu „Obnova“ již v minalém
čísle očinila poznámku, k níž dokládám, že
tvrzení ono bylo vyňato z „Orlických Proudů“,
které na protikatolickém tábora měly svého
člověka. Tvrdili „Osvěta“, že rozklad Šme
ralův trval dvě minuty, nemůžeme rozhodovati,
kdo má pravdu, oož konečně není věcí zásadní.
A když „Osvěta lída“ nebratrsky prozradila
na Šwerala, že mlavil vlastně o židovském
klerikalismn předkřesťanském,odvolávámetedy
předešlé své vysvědčení o nejchytřejším řeč
níku na protikatolickém táboru a potvrzujeme
obvyklé poddanství, kterým socialističtí řečníci
vůči židům všade se vyznamenávají.

A teď zásadní rozhovor 8 Aloisem Hajnem,
jenž na naši výtku o židovském spojenectví
odpovídá, že u něho není nic jiného než ob
jektivnost. „Obnova“ prý to dobře ví, ale po
fouchle prý nechce rozaměti. Touto objektiv
ností oháněl se Hajn i před porotou chradim
skou, aby zahladil černé stíny židovské otázky,
která ho následovala až před soudní tribanál.
Ale jak tam, tak i v polemice proti „Obnově“
Hajn počíná si tak nešťastně, že tyto stíny ži
dovského spojenectví ještě vícehoustnoua stá
vají se šŠiršímia delšími. Hajn může býti u
jištěn, že nezdar jeho obhajoby bade vzrůstat,
kdykoli se této zló věci jen dotkne. Jest to
permanentní tragický stav, v němž si nemůže
pomoci ani sám, sni mo nemůže pomoci kdo
jiný.

„Objektivnost“ Hajnova jsou vrátka, která
se mohou otevříti a jimiž můžeme nahlédnonti
do tajů jeho redakční místnosti. Podívejme se
tedy! Hajn, jak obecně z jeho velikých slov
známo, jest horlitelem pro vyřízenínárodaostní
a jazykové otázky české v tom smysle, jak
o tom mlaví program pokrokové strany. To
jest jedna pravda, Drohá pravda jest, že židé
statečně němčí a němčí a náš horlitel pro
práva českého jazyka neslyší a neslyší, jak po
celém českém území židovskou germauisací
zaznívá. Objektivní novinář stíhá nedostatky a
bříchy všudy, a měl by tudiž i Hajn tyto zlo
řády důsledně a vytrvale odsazovati, což však
nečiní,

Hajo sledoje také hospodářské osamo
statňování a sílení českého lida. Jak obromnou
moc má židovský kapitál, jak ovládá vždy bro
sivěji hospodářské poměry, jak třeba ve proti
němu organisovati, o tom ovšem Haja ani ne
mukne. V kterých rukou jsou banky, barey,
akciové společnosti, velkoobchod dobytkem,
obilím, vínem, kdo rozvětvenými všelikými
kartely znemožňaje samostatné podnikání n +šicb
Jidí a kdo libovolně zdražuje nejdůležitější po
třeby lidové, o tom v „Osvětě“ Hajo nemá ru
briky. Každý cílevědomý program — a pokro
kářeký program hospodářský jest přece cíle
vědomý — musí vytknout závady a určiti me
přítele, jehož zhoubný vliv nutno zlomit nebo
aspoň vslabit. A tento nepřítel chystá hmotnou
porobu národům všem. Jak může tedy Hajn
upřímně mlavit o hospodářském sílení našeho
lidu, když oa tohoto nepřítele neopozorňuje,
jménem neoznačaje a sarytě o něm mlčí ? Měšec
kapitalistický jest nejhorší ze všech koroubví
a symbolů vlády nad středními stavy, a jest
to jedna věc, o které listy socialistické a po
krokářské nesmí psáti, a mezi tyto ctihodné
listy náleší i Hajnova „Osvěta lidu.“

Hajn má ve svém programu také amrav
řiování. Jest ne bíledni, kdo provádí rozsáhlé
obobody lidským mavem, ale náš mravní hor
Jitel proti těmto lidem nikdy ae nerozborluje.
Mohli bychom ještě rozličných věcí se dotek
nouti, ale svrchu uvedené skutečnosti Proga
miteloč dávají oa jevo, še Hajnova objektiv
nost jest pouhým řečnickým obratem či jinými
slovy svíjením se mezi dvěma Špicemi, jimiž
jsou kontrolojící veřejné mínění a židovské
sájmy. :

Proč židé jsou nejčileji súčastnění ve
straně socialistické, proč organisováni jsou ve
straně pokrokové? Proč židé v hostincích, do
nichž docházejí, šádají a ptají se po„Osvětě
lidu“? Proč hovorný židovský omik s0 ne
dávno utěšova!, Ze pokrokovou strana vede
vlastně dr. Lederer?

Důsledek všeho toho jest, že všechny
sebeobhajovací řeči Hajnovy jeom prázdnou,



svučící lasturou, a řečník sám se svou židov=
skou otáskou jest jako Phalaris, uzavřený
v břiše ového rozžbaveného kovového býka. Hajn
tvrzením o své objektivnosti, ješ od pravdy
jest v slašné vzdálenosti, nikoho jiš nenapálí,
neboť všichni čeští lidé (kromě pokrokářů)
dobře vidí, jaký má důkladný židovský náhu
bek. Objektivnost na všechny strany a Hajn
Aloisine, toť jsou dva vzdálené body hrozně
dlouhé přímky. Na příklad nestrannost jeho
vůči katolickým koěžším.O každémknězi, [který
překáží, „Usvěta lidu“ hned něco ví, nepa
trný poklesek jedněch nafoukne v ohromný
skandál, jiné obmyšluje bídnými a mízernými
pomlovami, a jest to zločinem toho kněze, o
kterém „Osvěta“ nic neví. Žaloby „Osvěty“ na
kněze jsou jako blankety; vepíčese jan jméno,
a věc jest vyřísena. A tento redaktor opovážil
se před porotou chrudimskou mluvit, že se
přičiňoje o očistu českého života, 0 pravdo a
mravnost!

Hajn v polemice proti „Obnově“ hájil se,
jak se mu zdálo, vždy s větším uspokojením,
až oa konec zmuživ se, rozpřáhl se vtipem, že
prý „Obnova“, vycbázejíc v pátek, przní prý
vlastně památku Krista Pána. Jakým rozvra
tem historie odvašuje se Hajo hlásiti se ku
Kristu Pánu? Ba ne, věc se má jinak. „Ob
nova“ v pátek, určajíc židovskou podstatu
Hajnovu, jest jen úvodem k sobotě, v kterémž
dni „Osv. lidu“ šábesovým dachem dotvrsuje,
co katolický týdenník v pátek o ní vykládal...

* »
*

Viste násilníky a farisejce. Stal se skutek
přirozený a poměry vynucený. Na katolickém
sjezdu v Hradci Králové byla odhlasována
známá resoluce, aby katolický lid o ochrana
svého náboženského přesvědčení a církevních
institucí šádal u samého panovníka. V základ
ních zákonech státních sice mlaví se o svobodě
vyznání a právech náboženských společností
státem aznaných, ale všechny sprostoty a Bu
rovosti, metané na katolíky tiskem a obrazem,
ukasují, jako by katolíci v tomto konstitočním
státě byli již mimo zákon. „Jsem liberálem a
jsem proti vám klerikálům“, pravil nedávno
v jistém městě přední občan, „ale nedivím 86,
že se bráníte, neboť to, co se proti vám pod
niká, rozčiloje a uráží každébo slušného člo
věka.“ Tento občan měl dosti odvaby, aby to
v nynější pokrokářské teroristické době řekl,
ale jest takových lidí na tisíce, kteří si to
myslí.

Kdyby se o mahomedánském maezinovi,
protestantském pastorovi nebo židovském ra
bínovi namalovala nebo | napsala taková
sprostota, jako se páše proti katolickéma
knězi, konfiskační aparát hned by její život
přestřihl. Tento stesk vyslovuje se od nás ka
tolíků do oekonečna, ale nebyl dosad dosti
silen, aby otřásl svědomím příslušných činitelů,
kteří, jsouce strážci a vykonavateli zákona,
domnívají se snad, že většina katolických ot
čanů v tomto státě jsou kvantitou, jíž netřeba
dbáti a jí si všímati.

Na dotyčnou resolaci vrhli se jako šílenci
pokrokářští novináři, jmenovitě „Osvěta“, která
nazvala ji útokem na nejprimitivnější pojmy o
konstituci, a „Čas“, jenž ji pojmenoval generální
denunciací. Pokrokáři, jde-li o jejich občanská
práva, vykládají a snají všechny právní pojmy
až radost; běží-li o katolíky, vysvlékají obra
tem všechnu koltora a mění se v původní pří
rodní lidi, kdy nebylo astavené právní společ
nosti a kdy vyhovoval každý jen svým sobec
kým padům. Tyto pokrokářské noviny dokazují
zase, že nejsou tím, čím ve býti představají.
Nejsou činitelé slova, ale jeho prsaitelé, nejeva
přáteli bumanity, nýbrž jejími sáškodalky.

Může se miuviti o generální denanciaci
tam, kde slobapácháse veřejně,soustavněa ře
meslně? Kde jest, Ó „Čase“, jistota tvé reali
stické filosofie, jistota tvé kritigy, názoru,
blediska, kde zůstávají tvé rozumové, přesně
zdůvodněné, pevně opřené « doložené pojmy?
Anebo ty, „Osvěto“, nechceš se domyaliti toho,
Ze konstituce jest stělesněním a zajištěním
všech práv kultorního člověka a tedy i jeho
práv náboženských a jejich ochrany a že tvůj
názor jest nejen sám útokem na nejprimitiv
nější pojmy o konstitoci, ale podporoa nej
sprostějšího absolutismu vášní? Nechceš roz
uměti, že právě konstituční panovník jest tím
nejvyšším strážcem konstitace a že jebo jmé
nem práva občanů v konstitočním státě byla
prohlášena? Zapomínáš pojednou, že petice
jest prostředkem čistě konstitačním? Čí není
příkladů v dějinách, že občané v důlešitých
sájmech a velikých potřebách obraceli 8e pe
ticemi přímo k samým panovníkům?

Tu samy sebou povstávají otázky: kde
sačíná konstituce a kde končí? Bezpochyby
tam, kde si přejí pokrokáři. Podle toho naše
konstitace neníposud hotova, protože jí tito
moderoí kolturnici nedali posud ové sankce, a
bude usi natno tato kopetitucisvrátitia zříditi

"takovoa, kdež by jediným pramenem práva
byla anarcbické libovů.e pokrokářova.

Ale ještě jednuporšlmautí bodnou stránkunám tyto pokrokářské výtky odhalejí. Zběsilé
útoky protikatolické a obrana proti nimjest nejen
otázkou právní, ale také mravní. Kdo tak oči
vidnou věc, jako jest naše obrana, odsuzuje,
ukazuje nedostatek povahy a mravních zásad.
A jest to nanejvýš poučné, že v této veřejné
konfrontaci e mravními hodnotami mizí do
vzdacho všechen pokrokářský prestit. To se
děje lidem, kterým dosavadní křesťanská mra
vouka nedostačuje a kteří přišli prý tvořit
nové mravní bamanitní bodnoty. Dnes již ni
kdo, přistihl-li koho při nemravném činu, ne
smí říkati: „A to jste vzdělaný člověk“? Toto
pojmové seřazení jest dnes nesprávné, chybné
přičiněním moderních osvětářů. Nabyli jsme
skušeností v naší době, že rozumové vzdělání
není v notném spojení s čistotou povahy a
mravních zásad. Ba naopak, postap veřejných
našich poměrů nás natí obávati se toho člo
věka, jenž jest ocejchován osvětovým pokro
kářetvím. Snad brzo budou se ozývati výstrahy:
Pozor, lidé, to jest pokrokářl A tak i tato o
kolnost, že pokrokářské časopisy „Cas“ a „Osv.
lidu“ sehvalují sprostoty a odsusují obramuproti
surovostem, opětně dokazuje bankrot těch, kteří
jednostranným deklamováním o osvětě a svým
uježděným intelektualismem nejsou schopni,
nejen tvořiti nové mravní hodnoty pro jednot
livce a epolečnosti, ale nemají ani uil, abyza
chovávali ty mravní hodnoty staré, které se
jim zdají býti nedostatečnými.

A máme-li i z těchto činů pokrokářských
učiniti příslašné obecnější závěry, hlavní jádro
jejich záleží v tom, še celkový filosofickoreali
stický směr naprosto selbal a nemůže stačit
na úkoly, které sobě vytkl. Analyse, kritika,
moo intelektuální nemůže vytvořiti oné huma
nity, která přičiněním realistů byla všade vy
zváněna a která měla otevříti nový mravní
Život. Odevšad tlačí se do popředí důkazy, že
trvalý mravní řád nemůže existovati bez nábo
ženského základu, a pustošením náboženství
pokrokáři v Čechách šinou se k těm koncům,
které ukáží, že všechno jejich rozamování způ
sobilo mravní zmatky a povážlivé spousty.

Obrana.
Velnemyšlenkářské národnostní

spravodimost. | Volnomyšlenkářsko-židovská
„Nene Freie Presse“ štve vesele proti Slovan
stvu dále. Ačkoli si zjednává o časových udá
lostech ioformace nejpřesnější, aveřejní fana
ticky prolbanon správa proti národnosti slo
vaoské jhned, beze všeho skoamání. Tak v mi
nalých dnech otiskla správa, jak byli němečtí
turisté ingeltováni v okolí Běláka od Slovinců.
Zpráva však byla od první řádky do poslední
vylhána. Vyšetřováním zjistilo 80 pouzetolik,
že nachmelení taristé němečtí tropili výtržnosti
a byli odkázání do příslašných mezí. Vídeňský
dopisovatel židoveko-volnomyšlenkář. „Frank
farter Zeitaog“ (kam občas i Masaryk dopi
soval) dr. Gaoz oapsal: K vůli pořádku, spra
vedlnosti a pokoji musí dostati potvrzení zákon
Axmano-Kolhskův. Ve čtvrtech vídeňských, kde
bydlí Češi, musi se zřizovati dětské zahrádky
pro děti a německé divadla pro dospělé. Češi
musí si německou Vídeň zamilovati.“ Takl
Proč už nežádá ten list, aby „k vůli pořádko
a spravedlnosti“ byli Češi i v naší vlasti
boněni do německých škol? Nastal by zde také
„pořádek“ a přestaly by národnostní třenice.
Co by říkal volnomyšlenkářeký žid, kdyby
užili takového recepta Pražané proti pražské
menšině německé? Svolával by celou Evropo
k hájení Němoů, třebaže jich jest v Praze dva
náctkrát míň než Čechů ve Vídni. — Pokad
velké židovskc-německé žarnály, eloušící Volné
myšlence, nepostaví ee rázaě proti útisku slo
vanských menšin samy, potad zůstanou volno
myšlenkářské tráze o rovnosti národů pouze
prostředkem k zalepení očí. Všdyť jsou vrch

neva komundanty rakooské „Volné myšlenky“
Jen zásadně. Svědkem při processu

Hajnově byl také Karel Pelant, náležející mezi
hlavní sloapy „Volné myšlenky“. Když byl
vysván k přísaze, prohlásil: „Jsem bezvěrec,
stoupenec Volné myšlenky a proto nebudu pří
sabati.“ — Předseda soudu poučil p. Pelanta,
Ze by musil v případě zásadního vzdora sr
platit pokuta. A tu pohlavár Polant, postaviv
se d> náležité pósy, prohlásil: „Ustapuji
násilí (!?) a bodu přísabati. Tři prsty ee vzty
čily a Pelant s pohledem apřeným na kracifix
pronáší slova: „Tak mi pomáhej Bůbl* —
Kaučukový jon, pravda!

Křesťanštímučedníci, jichž „slabé, sakralé“
povase volní myšleskáři se posmívají, radéji
obětovali život, neš by zradili své přesvědčení.
„Růženečkář“ Ondřej Hofer projevil před po

charaktery vyšší, žulové, ve všem důsledné,
ulekl nu pan Pelant, aby oábodou nemosil sa

platit pětku — a proto pryč se zásadou! Jak
velkou roli v zásadách hraje pouhé pětkal

Zreadle pokrekového tisku. Hodně
potapit, zámyslně a nepoctivě připravovat bliž
ního o čest a pak uebrati ke všema roli mo
čedníka; taková jest taktika našich nepřátel.
Typický doklad k tomu podává moravská
„Obrana 1.“ — Protikatolický „Náš Kraj“ při
nesl urážlivé články o dp. Loop. Kolískovi.
Když byl žalován odpovědný redaktor Bartoš,
prohlásil před soudem, že ty články psal, a
Že provede důkaz pravdy. Před druhým porot
ním přelíčením však milý hrdina dal se na
ústup a oznámil, že těch článků nepsal Byl
tudíž žalován pro opominutí povinné péče.
Bartošovi nepodařilo se ani v jediném iokri
movaném případě podati důkazu pravdy. Ko
nečně tudíž naděleno „rozhořčenému“ mravo
kárci 30 dní vězení.

Někdo by se domníval, že aspoň pod sám
kem takový redaktor oddá se trochu vebozpytu
a nestrannéma přemýšlení. Ale chyba pro to
ho, kdo by tolik od takového choraktera dou
fall Bartoš -naopak oveřejnil v „N. Kr“ dne
1Ř8.září zasláno, jímě si staví na hlava korana
mučednickou a vytloaká ještě mravní kapitál.
Jen slyšte! „Redaktor Bartoš je zaopatřen na
30 dní proto, že měl odvabu říci pravdu. Víme,
že nad toato zprávoa badoa jásat všiobní jeho
nepřátelé, kazateloy badoa hřmět nad smělým
neznabobem (ta krakonošská póss klepavého
trpaslíkal!), jehož Bůb konečněpotrestal...
Leč bude to radost chvilková — pamatujte vy
všichni, že člověk v kriminální kobce nabývá
nových sil — šalář taží. Je velmi rnylné, my
slí-li někdu, že žalářem se člověk předělá,
pustí od svých zásad“(!!) — Už dost. Tahle
ukázka z delšího posérského říkání stačí, aby
se nestranný člověk chytil za hlavu a ptal se,
zda tací lidé zachovali si aspoň Špetka ponětí
o charaktera. Kdo vláčí nevinného člověva bah
nem pomluv, kdo otravuje bližnímu život ne
poctivými klevetami, kdo před soudem zapře
to, co dříve tvrdil, ten nesmí být volán k po
řádku| Takovému pomlavači má se povoliti
naprostá bozazdnost a hanobený kněz má mičet,
aby se jízlivci mohli chechtat pohodlněji.
Ovšem takových Bartoňů jest nyní nadbytek.
— Takový tisk pak vychovává národ!

Hanobné a soustavné útoky na ka
tollckéhe poslance. Marné bylo prohlášení
posl. Kadličáka, že novlasteneckého (a přitom
velice hloupě smyšleného) výroku na důstoj
nické hostině ve Frýdlanté neučinil a še vůbec
na té hostině nebyl. Pokrokářské a liberální
listy držely se bouževnatě zákeřnické zprávy
jako bladoví vlci kosti. Když Kadlčák již po
druhé rozbodně prohlásil, že lep tea jest
čirou lží, ozval se v „Národ. listech“ proti
něma maž, který se odvolával na avědectví
setníka Morela. — Tu Kadlčák problásil, že
poskytne Morelovi příležitost dokázati pravda
šířeného klepa. Nyní konečně se vyškrabal
z hostého křoví aaooymity dopisovatel „Nár.
Listů“, c. k. záložní důstojník, inženýr Artor
Klein (křesťan ?) a koktal v „Nár. Listech“, že
ta slova na hostiné přece padla; rozpačitě vy
znává, že jméno onoho mlavky nezná. Klein
sice zkrotl dost, ale starosta trýdlantský Kerlín
pomlaračné tvrzení na hlavu porazil. Sám pro
hlásil, že ani jmenovaný děkan ani Kadičák na
bostině nebyli a dodal; „Jsem zinocněn k arči
téma problášení, že kromě jmenovaných sta
rosty Korlína a kaplan dp. Klem. Hamplíka
byl bvstiné také přítomen hutní správce pan
Gast. Reuter, rodem Němec z říše, kterýš po
dobného výroku také neučinil. Jelikož nikdo vice
bostiny se nesůčastnil, je naprosto smyšleno,
že poslanec Kadlčák hostiny vůbec se vúčastnil
a tan výrok káraaý učinil. Také o nás je jen
možno, aby očividně vyložená nepravda byla
veřejným tiskem šířena i tenkráte, když svědci
dokáží, že se napadenému křivda okatá děje
a podkladem útoků je vybájená nepravda. Ve
Frýdlantě 4. října 1909 Starosta Frant. Kerlín.“
Nože, jak se teď zachovají listy: Osvěta lidu,
Národ, Čas, Cep a jiné, které 8 lačava jízli
vostí do světa pomluva rozkřikovaly? Valoou
většinou umlknou, aniž by daly nejmenší satis
fakce. A na schůzích balamatěné davy budou
vykřikovati Kadlčákovu „zráda“ dál a dále. Tak
se pracuje ke shodě českých stran, tak se pode
poroje do únavy pracojtcí Český poslanec.
Ptejte se těch oyoických, patentované vlaste
neckých listů, zda někdy tak hanebně a vytr
vale ubližovaly některéma německémo židovi|
Podvodné listy, jicbž účelem jest soustavné
štvaní pr.ti katolictva, nesdělily po svých pc
mlavách čtenářstvu ani tolik, co pověděly již
miouloa sobotu „Nár. Listy“.

Politický přehled.
Udělnost sněmučeskéhovyjednává se dosud

maroč. Němci návodem dr. Eppiogra zamítli
29. září české návrhy v příčině jednacího po
řádku sodmu; oaproti tomu pak parlamentní
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doporočení vld. duchovních.

Znloženo r. 1899.

komise mladočeských a agrárních zemských
poslanců prohlásila, že « české strany byli né
mečtí poslanci se svými požadavky odkazování
Da jedině správnou ústavní činnost v mezích
zemskéko zřízení n že nikdy neproblášeno, že
by jednání o něm. návrzích chtěli odmítnout
zcela; krátce dokazoje se prohlášením, že je
dině Némci jscu zodpovědní za zmaření děl
nosti Českého sněmu Vláda však obávajíc se,
že bude dělnost říšské rady ohrožena, bude-li
děloost sněmu českého něm. obstrakcí zna
řena, činí nový pokus o dělnost Čes. snému A
příslušné vyjednávání zahájeno v Praze dne 6
října. Jednalo se o kompromis, dle něbož zřídily
by se sněmovní komise, nato následovalo by
první čtení vládních předloh, ustavení sněmo
a konečně přišly by va řadu předlohy hospo
dářské. Ministři dr. Žáček i dr. Schreiner ú
častní se porad. Česká strany vzhledem k tomu,
že svaz něm. pcslanců poslední návrby českých
stran zamítl, mosejí vyčkati výsledku, jaký bude
míti zakročení tministra dr. Schreinera u něm.
poslanců. Mistodržiteli hr. Coudenhovemu byla
z různých stran činěna výtka, že nedosti správně
vylíčil ministerskému předsedovi náladu, zavlád
nuvší mezi českými stranami a že stranil příliš
Němcům.

Poslední jmenování soudců v Čechách vzbu
dilo nejkrajnější nevoli. Nevypsán ani řádný
konkurs, do německého nebo smíšeného území
nedosazen ani jediný Čech, zato rěkolik Němců
povoláno do Praby. Poloúřední zpráva omlouvá
jednání mioistra spravedlnosti. Ad personam
povýšeno 58, a v VIII. hodnostní třídě pomi
nnto 107 úředníků z velké části Čechů a to
prý pro nedostatečnou způsobilost. Nyní pře
skočili dva němečtí soudcové, do VIIL třídy
povýšení, prvý 177 a druhý 188 starších ko
legů. Tímto jmenováním rozhárané poměry
politické spíše se ještě rozpoutají.

Krise uherská ani sobotní audiencí Košu
tovou nezmírněna. Císař dal Košatovi na sroz
měnou, že jeho stravě nemůže svěřiti vládu
na základě pr. gramu Košutem předneseného.
Koruna žádá, aby bez výminky byl splně pakt
z roku 1906, týkající se provedení volební re
formy. Košut považoje situaci za bezpadějnvn;
žádost uúber. ministerstva za propuštěnou do
posad nevyřízena.

Pověstný „velesrádný“ proces sáhřebský do
Šel právě ku svému ukoačení. 31 obžalovaných
odsouzeno, 22 osvobozeno. Professor bohosloví
Valerián Pribičevič a Adum Pribičevič odson
zeni na 12 let, tři obžalovaní na 7 let, 6 na 6
let, 19 na 5 Jet. Utraty procesu, které činí na
70.000 K, musí platiti obžalovaní sami. Zde dle
NnZeitu“ sdělán zločin z názorů, které všude
Jinde platí nejen za dovolené, nýbrž za samo
sebou se rozumící. Obžalovaní prý „vychová=
vali obyvatelstvo pro srbskoo státoí myšlenku“,
prý je sváděli, by se přihlásilo za příslušné
k srbské národnosti a cítilo se za totožné s ná
rodem v království srbském. Již průběb pro
cesu byl takový, že třeba se styděti za to, že
ve XX století něco takového jest možno; ovšem
stalo se to ve sféře pověstného „mugyarorszagu“
a za maďarona bar, Raacha, bana chorvatského.
Dle N. F. Presse bylo by příkazem moudrosti,
aby milost učinila vyrovnání mezi skutečným
proviněním a lidskými pocity. Také příkaz
politické moudrosti žádá smířlivé zakončení
onoho hnutí, jehož výsledkem byl zábřebský
proces.

Řpanělovév Maroku po několika vítězstvích,
po nichž se zdálo, že válka s Maury jest již a
konce, nanovo pocitili pádnost ran maorských.
Maurové zahájili nyní drobnou válku, tak že
Španělové jsou zaměstnáni na více stranách,
nemohonce řádně rozvioouti své síly. Jest o
bava. že se Španělsko zaplete do války 8 ce
Jým Marokem; odtud ve Španělsku nové jitření.

Z činnosti katol. spolků.
Topol m Chradimě. Sdružení katol. ze

mědělců spolu s besídkou mládeže oslavilo památku
našeho velkého světce sv. Václava zapálením slav
nostního ohně, při kterém zpíván chorál „Svatý
Václave“ a národní bymoa. Drožka Zachariášová
pak v krátkém proslovu objasnila přítomným, proč
tento slavnostní oheň zapálen a z jakých příčin
jsme povinni av. Václava nejdůstojnějším způso
bem oslavovati. Slíbili jsme si, že každoročně po
dobný slavnostní oheň zapálíme a poctu sv. Vó
clava ještě více zdokonalíme. Oavátku pak samém
Búčastnilo se sdružení slavnosti svěcení nové místní
školy, kteréž vykonal vadp. vikář a arcidékan
chrudimský dr. Mrštík. Litovati jen dlužno, že po
celé dopoledne za slavnosti pršelo; aspoň se pře
svědčili naši nepřátelé, že nám nejedná 8e jen o
paráda, nýbrž že svým vystupováním při veřejných
průvodech a slavnostech sledujeme vyšší cíle —
cbválu Boba a úctu našeho velkého patrona av.
Václava. Sloužilo by i k oslavě našeho zemského
patrona av. Václava, budeme-li novou Škola nazý
vati „Školou Svatováclavakou.“ Dalším pak naším
přáním jest. by na té škole působili vždy učitelé
podobní očitelům sv. Václava, čemuž ze srdce vo
láme: „Dejž to Bůb!“

Od Golč. Jemikova. Na den sv.Václava
konaly organisace mládeže této farnosti slavnost
svěcení spolkového prapora. Ač vd rána vytrval
silný déšť až do poledne, vyzněla slavnost vzhle
dem k naprosto nepříznivému počasí stkvěle. A
byly to zejména skupiny mládeže z Ronovska v čele
se svým pracovníkem dp. M. Kluudou, které ne
dbajíce hrozné nepohody, přijely 8 celou řadou
povozů Za farnost potěžskou byl zde dp. Smrčka.
Diky Vám! Po svécení praporu, které se konalo
v G Jeníkově, odebral se průvod 8 hudbou do
Stupárovic, kdež pořádána o 2. hod. odp. schůze
v přeplněné místnosti hostinské na níž velice
krásoě promluvil p. A. Kaňourek se Strunkovic.
Debaty se súčastnili dp. Smrčka z Potěb, dp. M
Klouda z Ronova, V. Vávra a J. Satorie, oba ze
Sirákovic. Dále přijata jeduoblaaně resoluce, od
suzající doešaí pronásledování Čechů dolnorakou
ských. Nata schůze za povznešené nálady ná
rodní hymnou ukončena; pak odbýván koncert a
věneček Že slavnost tak zdařile vyzněla, sloší
v první řadě děkovati zdejším šlechetným dárcům.
Zejména patří náš dík vldp. Turkovi, děkanu v G.
Jeníkově, pí. Tučkové z Bučovic, matce praporu,
pí. M.Voadrové a pí. M.Šveřepové ze Stupárovic,
pí. N. Svitákové ze Skryj, pí. A. Fantové z Vrtě
štic a pí. M. Strosové z Kobylí Hlavy. Zároveň
dík všem, kteří v dobrovolné sbírce třebas sebe
menším dárkem na prapor přispěli. Konečně zde
děkujeme ctěným dámám, které v buffetu při zá
bavě neocenitelné služby nám prokázaly Jsou to:
pí. M. Králová z Vlkanče, pí. A. Hertlová a pí. N.
Rňákalová z Ráje, pí. M. Cemperová ze Stupárc
vic a slč. Běhounková z G. Jeníkova. Děkujeme
vůbec všem, kteří ať přímým darem nebo svojí
přítomností naši slavnost posílili. Voláme srdečně:
Zaplat Vám to Bůh! — Organisace mládeže far
nosti Golčjeníkovaké.

Katolická Jednota sv. Vojtěcha
v Hoře Kutné pořádá v neděli dne 10. října
o půl 4. bod. v sále hotelu „Pošta“ schůzi, při níž
promluví p. JUDr. Josef Myslivec, říšský poslanec
£ Praby, o politické sitaaci národa českého v pří
tomné době. — V neděli dne 14. listopadu v týchž
místnostech bude přednášeti vldp. dr. Fr. Šule,
č. kanovník z Hradce Králové.

Zprávy místní a z kraje.
Jmeniny J. V. císaře a krále osla

veny v Hradci Král. 4. t. m. slavnými bohosluž
bami, jež v katbedrále sv. Dacha o 10. hod. dop.
uloužil J. Exc. nejdp. biskup dr. J. Doubrava za

přítomnosti nejd. kathedrální kapituly. Slažbáém
Boším obcovali sdatupcové státních 1 samospráv
ných úřadů, vcjska, škol a Četně obecenstva.

Jeho Exe. nejdp. biskup dr. Josef
Dombrava vysvětí doe10 t. m. o půl 4. hod.
odp. pomník svého zvěčnělého přítele Váci. Beneše
Třebízského na Vyšebradském hřbitozé. —Napomník
má se doplatiti ještě 600 K; příspěvky přijímá
prof. Xav. Dvořák, Praha II., 326.

Zprávy dieeósaí. Ustanovení jsoa: p.
Ant Nývlt, rektor b. kočžského semináře, za fa
ráře do Činěvai; p. Ferd. Audrlický. farář v Čer
nikovicích, za farářa do Bílébo Ujezia; p. Dr.
Jos. Kašpar, katecheta gymnas. v Novém Bydžově,
za gymnas. katechetu do Jičína; p. Stan. Kosan,
suppl. katecheta na gymnas. v Cbradimi, za de
finit. katecheta na c. k. gymnas. ve Vys Mýtě;
p. Dr. Jos. Palička, suppl. katech. na gymnas.
v Jičíně, za definit. katech. na c. k. gymn. v Nov.
Bydtově; p. P. Fulg. Fr. Khuat, O S B, farnf
admin. v Bezděkově, za far. admin. v Machově;
p. P. Bed. Krieshofer, O. S. B, kaplan v Polici,
za farního administr. v Bezděkově; p. P. Aat.
Krása, O S B, za kaplaoa v Polici o. M; p.
Benno Melder, kooper. v Marešové, za expositu
v Dol. Zárově; p. Jan Borth, koop. ve Velké Úpě,
za kapl. do Marešova; p. Rud. Mendl, kooper.
v Kublenách, za kapl. do Meziříčí; p. Antonín
Doležal, administr. v Hradištku, za kop. do Nov.
Hradce Král.; p. Ladisl. Dragoun, katech v Ná
cbodě, za proz. koop do Úpice; p. P. Karel
Lerch, S J., obdržel zpovědní jurisdikci pro Hr.
Král, p P. Aug. Kollert, O. S A., pro Vrchlabí;
p. Frant. Pokorný, neomysta, za koop. do B-rnar
tie V Pána zesnuli: p Mikal. Simon, dékuu a
farář v Morašicích (u Litomyšle), + 22 září,
(nar. 1810. vysv. 1870; p Jan Šolc, (V Vuln.)
archivář a registrator b. konsistoře, + 26. září,
(naroz. 1864, vysv. 1889); p. Vácinv Frůhbauer,
(V Vuln.) b. notář, professor a katecbsta na c. k.
gymnasiu v Hradci Králové, + 29. září (nar. 1860,
vysv. 1884) - Uprázdoěná místa: Morašice u Li
tomyšle, fara, p-tron. Kulžete Thurn Tuxise, od
23. září; Černikovice, fara, patron. hrab. Bohuše
Kolovrat-Krakoveký-L'ebsteinaký, od 1. října
1909.

Ze schůze městské rady dne 4. října
1909 K žádosti pí. Berty Liebmenově zKrál. Vi
nohradů ponechá se jí hrob č. 133 na břbitově
Pouchovshém na dalších 7 let za obvyklý popla
tek. — Seznam nedoplatků za broby na starém
hřbitově Pouchovském postoupí se odboru hřbi
tovnímu. — Výkaz pokladaí botovosti ze 27. m
m. byl vzat na vědomí. — Dlužoý školní plat
bude na dlažnících vymáhán politickou exakucí.
— Díkuvzdání sjezdu pokrokové mládeže béře
se na vědomí. — Žádost „Školských sester“ za
postoupení hrobky na nov. hřbitově Pouchovakém o
7 místech postoupí se odboru hřbitovníma. — C, k.
okresnímu hejtmanství podá se zpráva, že proti
povolení obchodu 8 potravinami v domě čp. 238
pí Anně Michálkové aení námitek. — C k. poš
tovnímu úřadu 8e sdělí, že soublasíme s tím, by
listovní pošta byla ve svátek, připadající na den
všední, doručována jednou denně. — Místo chora
listky při chrámu Páně sv. Ducha propůjčí se
el. Růženě Kdánové. — Ku slavnosti odbalení
pamětní desky Dru. Emilu Holubovi dne 10 t.
m. v Holicích zašle se telegram. — C. k. okres.
hejtmanství požádá se o kollaudaci plotu kolem
farní zabrady v Pouchově p. Jarosl. Patoutem,
stavitelem, zřízeného. — PÍ. Kat. Dvořáčkové po
volí se oprava fagady domu čp. 85 jedině pomocí
visutého lešení. — P. Zd. Zábořovi, profeasoru,
povolí se vyučovati augličině v obchodní akademii
8. podmíokou, že účastníci jeho kursu zapraví
náklad s vytápěním a osvětlováním spojený. —
Městskému zastupitelstvu se doporučí, aby věno
váno bylo na Svatováclavský dar Ú. M. Š. 1000 K.
— Jedna cbudinská podpora byla zvýšena.

Měst. Klicperovo divadlo v Hradel
Král. V sobotu dne 9. října 1909 uspořádá dám
ský výbor „Obecné k.chbyné“ za laskavého spolu
účinkování paní Anny Jaočové, paní Emmy Ma
rešové, p. Otty Kretschmera, p. Karla Puuls a
hudby c. a k. pěš. pluka č. 42. „Akademii“ ve
prospěch pokladny „Obec. kuchyně“ v Hradci Kr.
Pořad: 1. Bed. Smetana: „Z českých luhův a há
jův“. Symfonická báseň pro velký orchestr. 2.
Otto Nicolai: Recitace a arie z opery „Veselé
ženy windaorské“. 3 Kar. Kovařovic: Melodram
na slova Svatopluka Čeoha: „Loutkářův sirotek.“
4. Wol. Am. Mozart: Arie Leporellova s opery
„Don Juan“. 5. Jindř. Wieniawski: „Legenda“.
Housle s prův. orchestra. 6. L. Doskočil: „Mo
ravské plsně“ Pro soprán. 7. F Oelschlegel: „Se
renada“. Trio pro housle, cello a klavír. 8. a) Vil.
Blodek: „Poutaík.“ b) A. L Vymetal: „Pivečko“.
Pisně pro baryton. 9. Kar. Mar. v. Weber: Ou
vertura k opeře „Oberon.“ Začátek v 7 bodin.
Klavír „Petrof*. Ceny míst: lože 9 K, křeslo a
sedadlo na tribuně K 1:80, sedadlo I. tř. 1-40 K,
sedadlo II. tř. K 1-10, sedadlo na galerii 80 b. Místa
k stání: parket 70 h, parter 60 h, studentský a
vojeaský lístek do parketa 40 h, ds parteru 30
hb. Předprodej lístků laskavě převzal p. B. E.
Tolman, knihxupec va Velkém náměstí.

Obchodní listy „Osvěta|“ a po ní „Čas“
Bepesly, jak „nedávno ženil se v Hradci Králové



pán s dámou, kteří odepřeli jíti k zpovědí a př:
jímání. Po jistém váhání prý „farní úřad“ ktomu
přivolil; jen když prý nejsou ve smrtelném hřícbu.
K tomu dodávají oba obchodní pokrokové listy:
„Čert vezmi zásady a předpisy, jen když se neu
biíží kapse !“ —-Nyní se táže zdejší děkanský úřad,
který intelligent „redávno“ ve smyslu uvedeném
byl zde oddán a jakou odíménu zato děkanský ú
řad žádal. Požidovětělé listy vidí všude jen kšeft.

Dar ma Matlel. Společnost „Krákora“
v hotelu „Černý kůň“ v Hradci Králové složila
dnes pokladníku odboru Ú. M Š. zde na milio
nový av. václavský dar K 100, čímž překročen
obnns 600 K, touto společností na národní účle
za dobu 1'/, roku odvedený.

Dar „Komenskému“ Dne 4. t. m. při
čipěním p. J. Nováka sebrány ve společnosti
v „Adalbertina“ 4 K na spolek „Komenský“, jež
předány k zaslání do Vídaé administraci t. L.

Zúlošní úvěrní ústav v Hradei Král.
Stav vkladů 30. září t. r. celkem 23871.716 06,

Spořitelna Hralohradeeka. V měsíci
září 1909 bylo vloženo K181 22676, vybráno
K 17621416. Stav vkladů koncem září korun
13,219.63105. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 53.462 25, splaceno 2406870. Na bypotékách
koncem září K 10,107 19569. Zásoba cenných
papírů K 2,774600—. Uložené přebytky korun
1,096.803 29.

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc září 1909. Vloženo K 93.291-94 vy
bráno K 87.024 06, zůstatek K 1,582.68447. —
Záruka: Závodní podíly K 7258773. fond re
eervní K 10936445, fond pensijaí K 28.714 66,
foud pro kursové rozdíly K 14.41428, vlastní
reality K 168.726:50, cenné papíry a přebytky
K 273.887-11, půjčky směnečné K 399 868.97,
půjčky hypoteční K 1,086.39199, úbroem K
2 14395559.

Z Koštěmnle. (Slavnostní posvěcení clauř
ské jubilejoí kaple) Sobota dne 2. t. m. a ná
sledující neděle byly, u nás slavnostními dny. Celá
osada vyzdobena prapory, u naší nové kaple sličná

- elavobrána, všade ruch, radost a shon. Nebylo
-divo! Vždyť v sobotu projížděl naší osadou Jebo
Excellence nejdp. biskap Dr. Doubrava, ubíraje
se do Dašic, aby se tam podle předpisů církev
ních připravil na slavné svěcení naší nové kaple
na drobý den. Náš zasloužilý starosta p. Fr. Polák
vyjel s přednostou zdejší stanice p. J. Bažantem
Jeho Exellenci k Hroch. Týnci v ústrety. U naší
útolné keple očekávalo před gotickou slavobránon
obecní zastupitelstvo, učitelský sbor Be školofmi
dítkami a obecenstvo. Starosta uvítul Jeho Excell.
jménem obce, řídící učitel p. Kubíček jménem
sboru a žákyně Anoa Jaoysová jménem škol.
dítek Všichni tak učinili srdečně a vroucně,
Arcipastýř ibned vroucně poděkoval za překva
pení; odjížděl do Dašic, aby se tam na následu
jící slavné svěcení připravil. Krásná pohodu 80
botní změnila se v neděli ráno, kdy svěcení samo
bylo předsevzato, v nepohodu. Od časného rána
lily se proudy vod 80 zasmušené obloby. Již do
mnívali jeme ge, že celá vzácná slavnost bade po
kažena. Okolo sedmé hodiny ranní, když dojel
Jeho Excelence e kněžstvem jej doprovázejícím
ku kapli, přestal déšť a za hodinu již milé slun
ko usmívalo se s modrébo nebe na nás O půl
desáté promluvil k shromážděným zástupům před
kaplí nadšenou a procíténou řeč vdp. P. J. Stry
bal, člen řádu z Tovaryštva Ježíšova z Hradce
Králové, jíž všichni poslnchači byli mocně dojati.
Po skončeném svěcení sloužil nejdůst. pan svě
titel první v nové kapli mši sv., již doprovázeli
na kůru velmi dojemně čtyři ctih. páni bohoslovci
v čele se svým praef p. Svobodou a sl. zpěvačky
ochotnice sz Dašic Došková, Novotná a Rejfková.
Po skončené mši av. zapěna byla císařská
bymna a chorál českého národa „Svatý Václave“.
Na konec pak pomlavil Jeho Excellence vroucně
na slova písma sv. „Odkud mi to, že matka Pána
mého přichází ke mně?“ Velice případně odvodil,
odkud povstala tato krásná kaple, že to byla obě
tavost jedné manželky a matky koštěnické (pí.
Kučerové), které Bůh v nevyzpytatelné prozřetel
nosti odňal vše, co na zemi ji těšilo: manžela, je
dinou dceru a vnuka a dále, že to byla obětavost
našebo obecního zastopitelstva, jež v Čele se svým
podnikavým starostou se základního daru ucbopilo,
další náklad na kapli povolilo a stavbu dokončilo.
Všem vzdal Jeho Milost díky způsobem tak do
jemným, že všichni v slzách tonuli. Po posvátném
aktu poděkoval p. starosta Jeho Excellenci za
blahovůli vzácnou, s kterou nejdůst. pán obtíže se
svěcenímspojenéna se vzal—aJeho Ercellence
odjel do Dašic, aby se psk na večer odebral do
Hradce Králové. Ze vzácných hostí, kteří svěcení
naší cís. jubil. kaple se zúčastnili, jmenovati sluší
především slov. p. c. k. okr, hejtmana A. Nováka
z Parbubic, dále slov pp. přednosta o. k. okres.
soudu s Holic Šklíbu, ředitele lesů Hupku z Chvojna,
soudce Křečana z Holic, architekta a konservá
tora z Pardubic B. Dvořáka, jenž plány ba kapli
pracoval a moobo jiných. Končíme přáním, aby
tato krásná kaple jako naší obci je okrasou, také
byla obyvatelům jejím ve všech budoucích ča
sech útočištěm v pozemských útrapách a mocnou
pobídkou ku svornosti, vzájemné lásce s zachování
pravého katolického ducha!

Všestary. Den 3. října bude dlouho v milé
upomínce celé farní naší osady. Konalať se u
nás významná slavnost vztyčení nového kříža na
starobylé věži farního kostela. Původní kostel vy
staven byl asi r. 1416, neboť teuto letopočet byl
vyryt na kameni objeveném při opravě původního
kostela v r. 1784 Poněvadž však starý kostel pro

byl stržen a vedle původní věže, jež pro památku
uchována až po naše doy, vystavěn r. 1842 kostel
nynější nákladem 12256 zl. Jak té doby zbožný
zde byl lid, poznali lze z té okoloosti, že když
podoikatel stavby žádal, aby 80 na stavbě pra
covalo o velkém pátka a bílé soboté, nedalo se
děluictvo k tomu pobn-ut ani lákavou nabídkou
dvojnásobného platu a solidárně trvalo na tom,
že o takových památných dnech za žádnou cenu
pracovati nebnde. V pohnutém roce 1866 použito
kostela za vojenskou nemocnici. Dne 18. května
1908 byl kříž s vrcholu věže bleskem sražen.
Péčí horlivého p. faráře M. J.čínského, který
hned po svém příchodu dal kostel náš vkusné
vymalovat, došlo také k opravě věže a opatření
nového kříže. Slevnost vztyčení tohoto kamenného
hlasatele víry, konaná za velikého účastenství do
mácích i přespolních věřících, velice se zdařila.
Lid svým obromoým účastenstvím projevil zájem
o farní kostel a akázal, že v něm cit náboženský
hluboce je zakořenén. Možno tedy doufat, že se
nedá svésti od četných nynějších nepřátel víry,
nýbrž že si bude víru svou vždy statečné hájit
jako drabý odkaz svých zbožných předků.

Holice dru Emilu Holubovi. Pamětní
deska, umělecké dílo akad. sochaře Jana Štursy,
ku poctě afrického cestovatele dra Emila Holaba,
rodáka holickébo, odhalena bade slavnostním způ
sobem dne 10. října 1909 na jeho rodném domě,
nynější městské radnici. — V sobotu dne 9. října
o 8. hod. slavn.stní večer v nově zřízeném sále
hostince „oa Špici." Laskavě spoluúčinkují: Paní
Růžena Vaníčková, pan Arno Hess, operaí pěvec,
p. Jan Beneš, ředitel, p JUDr. Arnošt Štěpán,
Zpěvácký spolek „Neptalím“ a js+ho hudební kro“
žek a budební sbor p. Čeňka Holuba. Vstupné:
Křeslo 2 K, sedadlo 1 K, k stání 60 haléřů. —
V neděli dae 10. října 1909: O 6. hod slavnostní
budíček O půl10 hod. dopolední seřadění spolků
na Sokolskérn hříšti. Průvod městem k radnici.
O 10 bad. vlastol slavnost: 1 Siavnostní kantáta.
— Místní zpěvácký spolek „Neptalím.“ 2 Uvítání
hostí a zahájení slavnosti. — Sterosta mésta p
MUDr. V. Bsur. 3. S'avnostní teč. — Pan c. k
Školní rada Boh Bauše z Prahy. 4 Převzetí desky
v ochranu města. — Náměstek starosty p. Václav
Branda. 5 Čtení došlých pozdravů a vspomínek.
6. Zakončení slavnosti bymnou „Kde domov můj.“
— V1 bod. odpol. společný banket v sále hotelu
„u Jiřího z Poděbrad.“ O půl 3 hod. odp. lidový
koncert hudebního sboru pana Čeňka H-luba na
náměstí. Slavnostní kancelář v radaici Přihlášky
k banketu (Couvert K 350) vyprošujema přesné
do 7.října t.r. a prosím> adreseovati je „Městský
důchod v Holicích (Čechy).“

Co všechno píchá „Osvětu lida“.
Požidovštělá „Osvěta lidu“ nenávidí katolické cír
kevní obřady a píše o nich jen 8 pošklebkem a
opovržením. Rozumí se, že jí nesmí ani na mysl
přijíti tropiti si posměch také z obřadů židov
ských.To by 8 ní její patroni důkladně zatočili.
Posledné vzala si také na mušku sv. václav
skou mši v arkýřové kapli pražské radnice.
Kdyby tam byl židovský rabín i se svými ře
mínky, že by byla „Osvěta lidu“ proti tomu nic
nenamítala? A nebylo by nic divného, kdyby do
konce při své orientální povaze napsala lokálku se
záblavím: „Zdravá očista na pražské radnici.“

Balon či vzdacholoď mad Pardubi
cemsl. V neděli due 3. t. m. dopoledne bylo lze
pozorovati nad Pardubicemi v závratné výši jakýsi
pohyblivý předmět. Patraě byl to nějaký cizí
balon nebo vzducholoď. Plující předmět upoutal
zraky četných diváků a když 8e nad městem ně
kolikrát obrátil, nabíral se rychle směrem východo
jižním dále. Pouhým okem nebylo možno v daleké
výši osoby zjistiti.

Pohbranovskýrybeík u Pardabic
Pověstné rybníky v okolí Pardubic už dávno ne
existují a z velikých rybníxů zůstaly jea nepatrné
zbytky. Takovým zbytkem ve velkém rozměru je
také rybník u Pohranova. Dae 4. října t. r. byl
tento jedenz největších rybníků na panství pardab
ském vyloven. Zajímavá tato podívaná ptivábila
na místo lovu veliké množství diváků, kteří 8 ži
vou účastí aspoň očima pomáhali tahati v sítích
celé spousty velikých pěkných kaprů a vkládati
je do připravených kádí Drobných ryb, jako
okounů, štik a pod. bylo vyl:veno málu, zato
línů u velikém moožetví a byly na místě divákům
rozprodány.

Wašlce. (Návštěva Jebo Excellence nejdp.
biskupa). Svěcení cís. jab. kaple v Koštčnicích
dne 3. t. m. konané bylo příčinon, že naše město
pocténo návštěvou vzácnou a milou. — Jeho Exc.
nejdp. biskup přijel do Dašic v 8botu dne 2. t.
m. odpol. o půlětvrté hod.; u ulavobrány kostelní
byl uvítán místním i okoloím dachoveostvem za
vedení vdp. vikáře Zajíčka z Holic, dále sl měst.
radou dašickon s p. starostou J. Prokšem v čele,
al. sborem učitelským s p. řid. Konvalinkou, škol,

dítkami a moožstvím vybraného obecenstva. Ve
farním chrámu konány cír<ev. hodinky ke cti
ostatků svatých, jež nejd. pan biskup a sebou při
vezl; pak litanie a sv. požehnání. Večer pak uči
nily místní katol. spolky (katol. hosp. beseda a
všeodbor. sdružení) zastaveníčko 8 lampiony a
hudbou před farou, čímž byl jeho Excel. velice
mile překvapen. Vůbec pobyt Jeho Milosti v na
Šem městě byl příčinou dojemného osvědčení kat.
smýšlení místního obyvatelstva. Těšíme se již na
arcipastýře, až v biízké době přijede k nám za
příčinou av. biřmování.

Chrudim. Vysoké ministerium kulta po
volilo, aby v kostele u OO. kapucínů provedla
c. k. odborná Škola řezbářská veškeré práce
umělecké řezbářské na nové kazatelně za zvláštní
dotace. Mimo to delegovalo c. k. kooservatora B.
Dvořáka a c. k. malíře Vik, Fórstra z Praby ku
sblédnutí a zhotovení případného rozpočtu na
opravy uměleckých prací v kostele se nacházejících.

Č-ská Třebová. Zdá se, jako by bývalý
dopisovatel do Obnovy byl zemřel aaebo se vy
stěhoval, že již tak dávno žádavu zorávu ze Tfe
bové jsme v Obnově nečetli. ačkoliv dosti věcí
bylo, o kterých se dalo psáti. Tak mimo jiné otev
Fena u nás c. k. státní reálka a zapsáno do prvé
třídy přes 40 žáků a 3 dívky. Umístěna je pro
zatím v nové budově měšťanské dívčí školy. Usi
lovoou snahou obecního zastupitelstva dostává
Třebová pomalu vzbled siušného města, ačkoliv
mnozí poplatníci snabu tuto ne příliš lichotivými
slovy odsuzají. Všecko v Třebové jde ku předu.
Sociální demokr=té mají pronajatý Kestřánků (bý
valý Čermákův) hostinec, jejich konsumzí jedn
ta má na 300 členů, obchody jim jdou znamenitě.
Národní sociálové se také činí všemožně, aby de
mokratům stačili; pouze strana naše jako by zde
odsouzena k zabynutí. Dobra vůle jednotlivce, 1
kdyby byla aebepevnější, nestačí; ano — jak se
ukázalo — ještě věe strany poškozaje. Více pří
slušuíků atrany, nemohouc snésti neastálé porač
nikování jednotlivce, nyní se spolku straní, do
schůzí nechodí. Jest zde potřebí rychlé nápravy,
aby nebylo ještě hůře.

Pokrokové modlářství v Chlamci
m. ©. Ctíti památku knížete českého, sv. Václava,
o němž napsal náš slovatný historik Palacký, že
„zaslouží si vroucí a vděčné díky celého po.om
stva českébo“, podporovati křesťanskou kulturu,
z níž čerpal národ náš aflu a nadšení v úporném
boji proti příboji germánskému a proti ssavým ty
kadlům semitekého polypa, nazývá se does bigot
ností. Zbožňovati Machara, opěvovatele krvežízuivce
a zvrhlého zbýralce Nerona, o němž římský děje
pisec Suetonins praví, že ani nejbližší jeho přátelé
nebyli pod jeho katanským žezlem jisti svým ži
votem a že jen patolízalské stvůry vzdávaly ni
Čemnému Neronovi božské pocty, £) 8e nazývá po
krokovým uvědoměním. Pravého rekordu získal si
vtom obledu pokrokový dopisovatel „Bydžovakých
Listů“ z Chlumce n. C. Píša tam vč 18.26 září
t. r: „Macharl C) jasných poetických vzpomínek
pojí se k tomuto jménu. po nedělní přednášce, ve
všech těch hlavách vážoých i usměvavých, ve
všech těch hlavách bílým jíním pokrytých, i v ku
čeravých blavičkách dívčích, jež s fak sbošnou
úctou poblížela k vysokému výraznému Čelu a po
ctivým očím tohoto básníka, jenž rád by svou o
pravdovou duši vlil v srdce svých poslachačů, aby
ukázal jim jedoak osvětlováním dokladů dějinných,
jednak poeticky skvělými příklady, jak nutno po
blížeti na život badoucího Člověka volného ....
Oo vysvětlil nám svým srozumitelným spůsobem,
jak pohlížeti na život Jošuy Nazaretského ....
On konečně otevřelnám oči, jak rozlišovat pravdu
od prolhaného farizejství . . . Škoda, přeškoda, že
přílišným nadsasováním básnických obrasů unikal
lidu našemu místy pravý výsmam slov.“ Gratulu
jeme „Bydž. Listům“ k tak duchaplnému dopiso
vateli, jenš ve svém protikřestťanském fanatismu
hraničí « oepříčetností a počítá jen na nesoudnost
a úžasnou bezmyšlenkov.tost svých čtenářů. Jak
si Šlape ve své obmezenosti na jazyk, zřejmo z u
vedených řádků. Radíme p. dopigovateli B. L.
chce-li se ve své protikřesť.nské horečce zachovati
při sdravém rozamu, aby si vzal do ruky Drtinův
spis: „Myšlenkový vývoj evropského lidstva“ a
přečetl si stať od str. 133.—180, neb se podival
aspoň do Nauč. slovníka, aby poznal, že křesťan
ství obrodilo veškeré lidstvo, zlumilo okovy mno
bých předsudků a bludů, jimiž byl dach lidský
epiat, posvětilo život rodianý, srušilo hnusné 0
troctví, potlačilo krvavé zápasy gladiatorů, zvýšilo
cenu lidské individuality, salo kletbu s chodiny,
upevnilo státní pořádek, sbratřilo národy, napra
vilo mravy, organisovalo lidamilné podaiky, vůbec
vedlo k pravé osvětě a humanité a že není „nutno“,
jak praví, „zbaviti se tohoto zlolajného zla“ a pro
vozovati macharovské modlářství, „má-li život náš
býti uveden v koleje přímé a čisté poctivos i“. —
Notua.

Semaním. V roba starého hřbitova ma
lebně umístěná zvonička bude zachována. Ministe
riam povolilo náklad 740 K na nutnou její re
stauraci. Během jara bude opravena lidová pa
mátka obce Semanína, která přežila zlé a dobré
doby spořádané a tiché této obce vysočiny Česko
moravské. Kéž slouží památka tato ku cti vókům
budoucím!

Sukna, modní pánské látky, soukenné
zbytky, hedvábné, plyšové a prací vesty

Hynek Ryba,
Hradec Králové, vedle pošty.

veškeré přípravypro krejčí a švadleny
v nejbohatším a nejlevnějším výběru.



Jednání klerikálů ©Humpelei. Do:
29. září píše „Ovvěta lidu“ doslovné: klerikálové
savinili, Je nová měšťanská škola je špalně posta
vena. Ano bylé to klerikálové, píše nám nestranný
zmatel místních poměrů, ale mikolé Ksrikálové

katoličtí. Třeba jen připomenonti, kdo senejvíce
mamáhs!, aby stavba obdržel sloup evangelíků p.
Mat Blecha « Prahy, ač jelo nabídka nebyla
« nejpřisnivějších Kdo odalovsl kollandaci, kdo
chválil veřejně chyby na škole provedené? Zase
jen strana Klerikální-evangelická. Naproti tomu
všemožně, ale pootivě chránic zájmy obce strana
katolická, « chtějic míti ve věsi jasno a pořádek,
volala znalce nestranné, c. k. inženýry Koudelka
a Šeela a architekta Dvořáka, ktoří správně věc
posoadili a nedostatečný dobled a nadržování panu
staviteli M. Blechovi odsoudili. Proto navržena
zoačná pokuta, která 56 zmírnila na nepstrný
obnos; čí jen přičiněním, to ponecbáváme si pro
zatím doma v Humpolci. Posuďte nyní, rozumal
pozorovatelé, kde béře prolhaný časopis „Osvěta
Jida“ své zprávy! Nejsou-li dopisovatelé její sa
přisáblí nepřátelé katolíků, a kteří jen roabroj 8
všemožné nepřátelství Bejí vo apokojené kraby
občanské?

IL výkaz milodarů na ovodní pe
utlšené v Třobovětloleh. Vláp. G. A. Dvo
ták, převor ne Strahově 10 K, pl. Anna Mrázková
v Turnově 2 K, vdp. Jan Šolc, nemocnice v Hradci
Král. 40 K, vldp. Jos. Herlkner, far. v B. Tfe
mošné 26 K 74 h, vid. farní úřad v Dobaličkách
kostolní sbíckou 21 K 60 h, vld. far. úřad v Stra
čově kostelní sbírkou 22 K, vid. far. úřad v LÍ
skovicích kostel. sbírkou 2 K, vld. farní úřad
v Javornici zaellá i s milodárkem vldp. Frant.
Kubánka 23 K, vlct. p. Václav Černý, trablář,
Vlkov 2 K, vld. farní Šřad v Úpici sbírkou ko
stelní 80 K, vld. farní úřad v Studnici sbírkou
kostelní 28 K 66 h, vlet. lidový spolek křest. 80
ciáiní pro lázně Bělohrad a okolí 45 E 20 b,
vld. farof úřad ve Vel. Petrovicích sbírkou kost.
17 K 20 b, vld. děkanský úřad v Holoblavech
abírkoa kostelní 40 K 38 b, vld. farnl úřad
v Ždírci 7 K 70 b, vld. farní úřad v Babicích
27 E, vld. dékan úřad v Hořicích 16 K 30 h,
dp. Frant. Pradič, kaplan v- Červ. Kostelci 10 K,
vld. farní úřad v Bohárně kosteloí sbírkou 12K,
vle, redakue „Obnovy“ a) stůl Borromejský k u
etěol památky + prof. V. Frůhbanera místo věnce
14 K, b) k ucišní psmátky + prof. V. Frůhbauera
vldpp. Ant. Hrabý, ředitel bisk. knihtiskéroy s
Vlad. Sekera, ředitel „Rudolfina“ po 6 K, Nejme
novaný z Hněvčovci 20 K. — „Zaplat Bůh“ za
každý halíř těm ubohým tak potřebný! O další
milodary proaí farní úřad vHočyčevsi.

Libštát. Na dům katol. jednoty dále nbi
spěl: Pan Jos. Saska, rolník z Valdic 16 K, ne
jmenovaný = Jičína 10 K, nejmenovaný z Lázní
Bélobradu 10 K, al. katol. jednota v Nov.Vsin,P.
10 K, nejmenovaný spolek « Praby 200 K, Frant.
Bílek, Košťálov 3 K, A. Bílková, Košťálov 2 E.
F1. Bílek, Košťálov 1 K, Josef Umáčený, Valdice
10 K, Jinová ze Svojku 2 K, alč. P. Fejfarová
s Jilemnice 100 K, sl. Všeodb. adružení v Suši *
490 K, dp. Ant. Zlámal 1 K, p.Jao Pavlíček,
Libštát 10 K, nejmenovaný z Libštátu 20 E, p.
Jan Haně, roloik z L'bětátu 25 K, vedp. JoBef
Kaplan s Cuslevi 4 K. Zaplat Bůb!

Městské spořitelna vo Vysokém
tě vykazuje za měsíc září 1909: vloženo

na knížky K 307.048:39; vyhráno K 18408576,
vloženo na běžný účet K 84.88217; vybráno K
34.450'85; zůstatek vkladů na knížky K 4,738-632-36,
na běžný účet korun 129467931; úbrnem K
6,028 111.67; hypotečních půjček vyplaceno K
18.600:C3b; splaceno K 4.980-73; zůstatek hypo
tečních půjček K 3642.589'49; směnek eskom
ptováno za K 2341961; splaceno K 17.827'70,
zdatatek K 412.145-72; do jiných ústavů vlo
ženo K 39037093 b, vybráno K 34223824; stste
tek vkladů v jiných ústavech K 1,932.30391,
záloh na cenné papíry K 8-620:—, cenných papírů
K 1,945 91685; deposit K 748-721 80, passivního
lombardu K 47775250 ; obrat účetní a pob'adní
za čas od 1. ledna 1909 do 30. září 1909 K
31,966.042-98.

Postřelil šemu a málem její děti.
V obci Babicích v olresu nechanickém stalo Fe
politováníhodné neštěstí. Manželka Václava Strán
ského, dělníka v Troavě nesla 19. září oběd svému
muži, který zaměstnán byl prací na lukách. Vzala
usebou dva malé hošíky a kočárek, v němě vezla
malé děcko. Bylo jí jíti veřejnou cestou vedle části
habické honitby, kde právě atřllel Josef Vaníček a
jeho nezletilý bratr Václav, oba zBabic. Sotva že
Marie Stránská příšla e dětmi proti těmto střelcům,
pamířil Josef Vaníček ručnici proti ní a vystřelil.
Broky zaovištěly meslým dítkám Stránské kolem
hlavy a kol kočárku, v němě odprčívalo malé, pic
petašící décko a zranily Stránekou. Vnikly Jí do
raky, na které právě nesla oběd, jejž ovšem pu
etila oa zem. Josef Vaníček, místo aby jí brozně
paříkející poskytli bned nějskou možnou pomoc,
pootil ji prý nepěknými slovy. Jen šťastné náhodě
uluáí děkorati, že mostalo se vášnější naštěstí.
Dítky vyvázly poubým leknutim. Teprre drabý
des odebrala se Stránská Ba radu p. lesního se
Zvíkova (k lékaři, který ji broky vytáhl, pokud
mohl, ale vyslovil se, te ne musí asi podrobili 0

persol. Případ temto zasluhujeco nejdůkladnějšího .
vyšetření, Jež státní zastupitelství + Hradci Král.
právě nyní zavedlo. Jest skutečně podivno, Jak
mohli obdržeti uvedení odvážrí střelci sbrojní pas,
mají-li jej vábee. Vyšetřováním se nejlépe ob
Jasní vše. Mnozí lidé v Babicích a Trnavé se nyní

te strany nesietilého Václava Veníčka. Jest si
přáti, aby úřady ihned oběma těmto lidem sbrojní
posy, mají-li je, odhaly.

Přednáška říšského posl. Václava
Myslivce v Hořicích. Dne 17. října + neděli
o půl 4. hod. odpol. přednášeti bude v Hořicích

nikající řečník lidový, p. Lišský poslaneo Václ.
ysliveo v místnosti na „Doubravce.“ Předmět

předaášky bude velmi zajímavý. Proto jest nutno,
aby co nejvíce nešinců se ko schůzi dostavilo ne
jen « Hořic, ale i £ celého okolí. Sobůze bude
důvěrná a všem přívržencům našeho hnatl dosteno
ee legitimací. Přijďte hojně a budete srdečně vítáni.

Různé zprávy.
„OBNOVU« V PRAZE

dostati Iso v knihkupectvíp. Františka Hovorky
oŽidé ulicí a oprodejinovin p. M.Vlčkana

Příkopech.

tel —chytři diplomati. Právo
voliti delegáty do semědělské rady mají všecky
apolky, ktsré pracují k hospodářakému povznesení
zemědělců. Ahy však předsednictvo zeměděl. rady
na Moravě nemusilo mezi gebe přijmonti katolické
zemědělce, nastrojen lišácký manóvr. Na některé
„Spolehlivé“ hospodářské spolky zaelány přípisy,
aby sapsaly všecky „pokrokově“ smýšlející lidi do
svého seznamu. Příspěvky členské zaplatí Btrana.
Tak se měl rosmnožiti počet ag. voličatva! Tak
postupoval pokrok. sedlák proti eedlákovi Kato
ickémat — Eatol. spolek českého rolnictvai
raiffeisenky přihlásily Be v právo volebaí. Spolek
ten staral so o řopaře a Ináře dávno před agrár
níky, pomohl rolnictva všestranně; raiffeisenky

p mají Ivl podíl na povznesení roloietva. kteréFive úpělo pod tvrdou patou licbvářů. Leč —
agrárnický výbor odepřel volební právo jak raifiei
senkám tak ketolickému spolka. Milejší jsou mu
„pokrokově“ smýšlející škůdcové stavurolnického.
Chytrost nejsou ovšem žádné čáry — ale kato
liciké rolnictvo proti vychylralosti postaví sprave
dinost a provede rázoou opošici.

Jak se agrármiet pelepšují. Vídeňská
„Pravda“ sděluje, že Jeho Exc. Práškovi odvedeny
dva obleky od němeoko-židovské firmy Heinrich
Grtobaum, Wien I, Graben 26. Ve Vídní jsou
tisce dovedných českých krejčí. Pan Prášek však
dle všeho myslil, že na ošacení těla „sedteného“
ministerského pensisty obratnost jejích nestau:. —
Pamatujete se, 8 jským jásotem vykřikoval do
světa tisk Práškovi příznivý, kdyš Prášek jubo
nově jmenovaný minietr k.apil ni dvě pošky
v Praze od Švestky? To byl velice významný
důkaz vlastenectví a proto bylo nutno sabrati slav
nostní iotrády. Kde však týš ográrník del 81 dé
lati fruky, o tom ani rok. — „Lidové Noviny“
dra. Stránského napsaly dos 30. září o činech
agrárníků moravských: „Této (Staroštikově) volbě
nepředcházela vzájemná dohoda, ale předcbázel jí
odporný útok politicky demorelisované společnosti,
která ni řiká agrární strana a která odražuje 8e
dosud mlavit o svém pokrokovém srýšlení“ A
v týž den jinde píše dr. Stránský: „Se stranou
egrárnl jako svobodomyslnou s pokrokovou nelze
počítat, je to strana prodejných lidí.“ O schopnoati
její píše: „Jak můše posl. Staroštík převzít zod
povědný školeký referát, člověk ber nejy „miliv=
nějšího rozhledu ve školských sáležitostech.“ A ns
jiném místě oazévá nového zemskéhopřísedícího
„nejneschopnějším .. - bezcharakterním chamele
onem všech odstínů a harev.“ Takové vysvědčení
tudiž dává „uvědomělým a pokrokovým“ agrární
kům semite, jehož volili Sami za repreBontantu
Moravy. — „Venkov rolnictvn!“ Takové heslo za
viřilo v řadách ográrních. Teď jest vidět na Mo
ravě, jak agráraí strana to myslí vážně. Ačkoli
vytýkala katolíkům, že v jejich straněrolnických
předáků je mělo, Bamu si t> zařídi'a tabh.e: před
Bedou agrárního klubu na moravském snéma jest
býv. obchodník « nynější továrník Staněk, drasým
místopředsodou jest evangelický učitel Pilát, jed
natelem učitel Mňuk, zapicovatelem učitel Bureš.
Dra rolníci pak hrají v předeednictvu podřízenou
roli. Nic divného! Agrárníci jsou na zeleno pře
barvenými polrokáři a proto acela dobře snášejí

pokrokářeké učitele. Svoji k svému!Kdyby
tak vstal zbožnýSkopalik! —V Staňkově na Do
mašlicka byl pokladníkem záložny horlivý agrár
ník, mlynýř Václav Holub. Zpronevěřil přes 100.090
K a kdyš to bospodářetví začslo se klobati ven,
pomohl si z uesnéze hodně jedaoduše, zcela mo
derně: otrávil se totiž, Tak se postaral0 nešťastné
oběti záložny, jejíž předsedaiotvo bylo úplné
v rakou agrárních! Aš zase před vámi, katolíci,
začnou agrárn.ci přemílatizáložnu Svatováciavakou
(kteron roskrádali ostatně výhradně liberálové),
pak se jich septejte, zda Drozd s pí ukradl také
100.000 K. Přitom jim připomeňte, že nepoctiví
agrárníci přivedli ke zkáze celou řadu peněžních .

ústavů. — Agráraí listynazývají vodné sašistranu stranou státní němělny. m však samy
agrární Špice gratulovaly něm. poslanci Sebrelne
rovi, když se stal ministrem. A přece mohli agrár
níci vědět, jak Schreiner prohlásil, že každý Čech

eňského boje menšinového agrároici velmi často

Jeho nespravedlivé stanovisko rázně vytýkali), cho
vají se vůči Scbrelnerovi nápadaě zamlilo ; a přece
vědí, jakou radost má Behreiner zprotičeských
štvanic. S německými protičeskými fanatiky apo
Jovali se agrárpici při volbách proti kandidátům
českým, „Ústřední Jednota“ hysp. společenstev

pod komando Schreinerovoů. Konají konference
s oěmeckými fanatiky dále. Na př. 15. září sám
„Veokov“ ohlásil. jak zvoleno nubkomité, do něhož
svolení tři němečtíagrárnícia český pouzejediný.
A toble má být poatap vlastenecké práce| — Aby
vi však nókdo nemyslel, že mezi agrárními pře
dáky jsou samí zištní dietáři, upozorňujeme n8

jednoho velice obětavého. Dae Ď. zátl aa Školnéschůzi v Ledvicích vykládal agr. poslanec Švejk,
že opostil k vůli nim posvícení, jež 8e právě
slavilo v jeho obci. Horníci ne tamuto důkazu ve
liké obětavosti emáli. Pan poslanec mobilmíti př;
avó obětavosti aspoň tu útěchu, že nějaký kolá“
přece ještě pro něho zbude.

Pomozte Jednotě Neveročoské! Vcelé
oblasti národa Českého, všude tam, kde stýkáme
se snávalem německým, rospontala se kratá1.ch
five protičeské zášti. Jakoby jediným mocným roz
machom odvěcí nepřátelé Čechů rozhodli Be nás
zdeptati a provšechnu budoucnost učiniti bez
mocnými| Českéveřejnost s úfasem « hnueem
po.hlížela k protikulturrím činům. na něž posleio!
doba brle tak bobata, 4 neskrblila podporou utla
čených. Leč ne jeden kraj, kde útisk národní a
znát protičeská povšdy byla domovem. na kraj
přímo typický pro národní zápasy bylo v okamži
cích těchto zapomenuto. Jaou to severní Čechy
kde nepřítel náš hledí využiti rozruchu, na osts 
ních stranách zavláduavšího, a podniká vše, aby
zdárný postup českých menšin zadržel a uchytil je
do apárů germanisace. Jediný mohutný hlas ozývá
Be ze severních Čech: Jame pronásledování kru
těji neš jindy, jeme vypotídáni z práce a vyhazc
vání sbytů, ótváni s obce, kde poctivě se živíme
a občanské své povinnosti plníme. Kratost nepřé
tel nezaeřevaju 80 před našimi právy, před zákony,
před spravedlností ani neštěstím. I pošáru, jenž
zničil majetek český, využito bylo k oslabení české
Skolyl V posledních týdnech zakoupeno Nar. jed
notou Severočeskou zu čtvrt millionu nemovitostí.
Vyjednává se odůlešité objekty na uěkolika jiných
místech, kdež nutno důležité a velké České men
činy sebozpečiti. nemá-li býti promeškáno macho.
Avěrk na tyto stejaé důležité jeko nákladné pci
niky nedostává se jednotě naší již prostředků, Štav
tanto úaplňaje nás obpvou a tradnými myšlenkami,
neboť tušíme již ten bol a roztrpčení našich kra
janů, očekávojících od nás takřia avou spása —
budou-li ve evých ondějích zkiamání | Přitom ne
emline zapomenouti na kolurní 8jiné potřebyčes
kých menšin, na sts asta povinoosti drobné práce
národní, jež právě následkom velikosti území na
šeho i početnosti českých menšin jsou tak zvačné.
Věs to pravíme zjediného důrazu, abychm obrá
tli pozornost české veřejnosti nu nejub ožejál z U
bobých, na ty, ješ největší pomoci zasluhojí a
potřebují, na menšiny severočeské. Národaí jed
nota Severočeszá unednó prosí u důrazně žádá.
aby aa mi nebylo zapomínáno, nýbrž vydatně p
matováno, neboť jinak nemohla by nósti zodi aved
nost sa Škody a úhony národaí, jež by nastati
mauily zastavením a poklesautim menšinové práce
Da severu.

Svůj k svému v matičce Praze.
Praha, -vlastně na Staroměstské radnici se zA8»
vyzaamenali. K pražské Staroměstské radnici stroji
právě přístavba, při čemž železobetonové práce
v ceně na 180.000 K provádí vldeňská Union
Bangesellschaft. V době udy celá německá Vídeň
útočí proti právům a Bpravedlivým požadavkům
Čechů dolnorakouských. kdy Němci jednají o roz
dělení naší vlasti, potirajíce všecky naše snaby po
rovnoprávnosti, | přicbásejí zástapcové | matičky
Prahy, k niž máme vzhlížeti jako ko vzoru, 8 zá
dávají práce — Němcům. Coš nemáme ani jed
noho českého člověku, který by rozuměl železo
betonové práci, tak se ceoí matičkou Pranon vlastní
její eynové? Pak ae nedivme. fo v národohospo
dářském i politickém osamostetoční nemůžeme 18
hnouti s místa, ba leckdes i upadáme.

Prohlášení vládní o zákoně Ko
Msko-Axmannově. Ministr premidentbaron
Bienerth určitě předsednictva do.norakoustéhu
sněmu prohlásil, že nelze zákonKolisko-Axmannův
předložiti k sankci, poněvadž jest v odporu se
sákladnímisákonystátnímia protoby bytz teoh
nicko-zákonných příčin neprovediteloým. Čl. XIX.
zákl. zákona státajbo o právech občanů stanoví
rovaoprávovst všech v zemi obvyklých řečí ve
Škole. Zákon Armaonův, který stanoví, že v Dol.
Bakonsich jest jen němčina přípustnou řečí vyu
čovací, omezoval by vdpobecné zační čl. XIX. a ta
kové omesení nemůže uanášeti dolovrakouský
sněm, — Tuk konečně smísí so světa návrh zá



kona, sa nějč se Němci před eivilisoraným světem
mobou jen stydět.

Choť následníka trůnu J. c ak
Výsosti arcivévody Frantidka Ferdinanda, kněžna
Žofie z Hohenbergů Nejvyšším vlastnoručním li
stem obdařena titulem „vévodkyné“ e přídombem
„Výsost“

Dobrá rada = Němec deoRakousko
Uherska. Při odbalení pomníku v bavorském
Helmstadtu dne 3. října t. r. pronesl bavorský
princ Ludvík velmi zajímavou kritiku o chování
se Němců v naší říši. — Dle jeho nábledu nezbývá
Němcům v sousedním mocnářství nic jiného než
to, co všem, kteří nejsou v německé říši a jsou
pobromadě 8 jinými národnostmi:totiž, aby drželi
k sobě, byli svorni, aby upustili od sporů a vsá
jemně ge snášeli. Musí se snažiti býti věrnými
státoími občany a řádnými, vynikajícími muži.
Pak se jim opět podaří, dobýti místo, ješ jim ná
leží. Ale něco nesmějí činiti: nesmějí vůbec pc
šilbávati přes branice. To jest velezráda a poško
zování všech dobrých, státu věrných Němců v Ha
konsko-Uhersku. Nelze také připustiti, aby se
strany Německa zasahováno bylo do vnitřních zá
ležitostí sousedního mocnářatví. Rovněž tak jako
my si zapovídáme, aby cizina nemísila se do na
šich vnitřních záležitostí, má také Rakonsko-Uber
sko právo zapověděti si, abychom starali se o jeho
vnitřní záležitosti. — Ta rada jest skutečně dobrá
— rada z Němec, kterou by neměl opovrbnouti ani
sám minister. předseda bar. Bienertb.
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Strach před počeštěním Dol. Ra

kous zatáhl zase do dolnorakouekého sněmu posl.
bar. Freudentbal, který podal tu návrb, aby plec
mnou i ústní jednací řečí zem. sněmu, zem. vý
boru a všech úřadů a ústavů jemu podřízených
byla zřetelně ©ustanovena výhradně němčina,
krátce aby se dolnorakouský výbor postaral o uzá
konění německé úřední řeči u samosprávných sborů
a úřadů. — Němci ztrácejí pomalu rozam, česká
řeč vbáníje v šílenství...

Maďaři návštěvou v Sarajově. Po
příkladě městské rady vídeňské zajela si i buda
peštská obecní rada do Sarajeva, aby v Bosně a
Hercegovině lovila přízeň pro ové maďarské zá
měry. Maďaři byli sice úředně pohostinsky při
jati, ale „láska“ Bosňáků k lísajícím se Maďarům
projevena také stržením a zamazávním několika
uherskýchpraporů....

Nový finanční ústav právězahájilčinnost.
Jest to „Českoslovanská zálošpa“ v Praze II. Spá
lená ul. č. 9. Ustav tento slibuje býti solidním li
dovým podnikem finančním. Zvláště kruby živno
stenské naň upozorňujeme.

Kde asi vyhraje hlavní výhru „České
Loterie“, která vystavena jest u fy F.a D. Malý
Ba Ferdinandově třídě u Národ. divadla a budí
obdiv každého? Zejímavo jest, jak souhlasně tvrdí
prodavači, že v poslední době velice mnoho — až
nápadně mnoho — kupují neše České losy Němci.
Jest to dobrým zoamením, že se přesvědčili 0 so
lidnosti loterie a nic jim nevadí ani ryze český
účel loterie a ryze české losy loterie, Pro Čechy
jest to pobídkou, aby pospišili s nákupem losů,
aby oaposled blavní výhra neodnesl si Němec.

Preč poražení byli Rasové vo válce
ruskojaponské, nejjasněji vysvětlojí účty s války
této, které akontrolované zvláštní komissí před
loženy právě rosbé dumě. Komise s celé spousty
účetních dokladů přeblédla dosud ponse necelou
třetinu, ježtc účty byly v hbrosném nepořádku.
Na př. z 550,000.000 rublů, které byly vydány
Ba „přilepšení mužstvu a koním, zrovidováno do

pa obnos 262 mil a při tom abledáno, že
se nevysvětlitelným způsobem stratija maličkost
— 14,658000 *rublů. V. transportaím sboru byl
objeven nedoložený výdaj 1,987.000 rablů, v ma

607.183, v nákladech námořnických
„880-000 rmbiů. Nedivno proto, že za tak úžas

ného nepořádku,za této KoFrupoo nebylo samé vedení ne bojišti vzorné, že tak ohromné šiky rus
kých lidí vedeny byly přímona jatky proti dobfe
uspořádaným a vedeným plukům Jeponěíků.

Z akelové továrny macakrovinky a
čokoláda v Olomouci se nám eděluje:Úpi
sovací Ibůta druhé emisse konějlu dne 30. září a
jsk se dalo očekávati, byl počet vyložených akcií
úplně rozebrán a obnos 400.000 kor. vysoko pře

psán. Aby se dle možnosti veorým Pp. upisovatelům co nejlépe vyhověti moblo, budeběhem mě
síce října provedeno repartiční rozdělení, o jehož
výsledku budou'pp. akionáři písemně vyrosumění.
První splátka, která stanovena jest ku 15 říjnu,
není nikterak postupem tímto dotčena; uaopak
jest nuno, aby veškeří páni účastníci vypadající
první splátku prostřednictvím Občanské záložny
v Olomouci eložili. Veškeré takto došlé splátky se
ode dne přijetí ihved zůročí.

(Zasláno).

Několik poznámek © esthetice a
stavitelské činnosti v Hradci Král.

Pod tímto titulem byl v „Osvětě lidu“ čís. 106.,
ze dne 2. října t.r. uveřejněn článek, týkající se v pry
ním oddílu mnou projektované a provedené stavby;

poněvadě nelze poreogorati, připisuji následující řádkypisateli, panu T., jakož i širší vefejnosti.
Nejprve se táži pana T., čím má býti jeho článek

— kritikou? Jestliže ano, pak nepatří naprosto do
politického lista, nýbrž do odborného. Pak též je ne
přístojné denuncovat a volatpo stavebním úřadu,jak
prý mobl dáti schválení. Stavební úřad hradecký je
zajisté jeden z těch, který dbá, aby se při stavbách
šetřilo stránky umělecké, ba mnohdy je až tak přísný,
že je to na úkor finanční stránky stavby. Zástupcové
zdejšíhostavebníhoúřadumusí býtia také jsouzcela
nestranní a nesmějí býti zastanci některého právě
modního směru uměleckého a dovedou teké, jak bych
mobil dokázati, svůj osobní opačný nábled zapříti.

Jinak jsem povděčen panu T., že mi umožnil,
veřejně se projeviti, neboť zaslechl jsem jiš dříve po
dobný úsudek, jako hospodekou řeč, na kterou jsem
ovšem vášně odpověděti nemohl.

Pravil jsem, še vážné kritika patří do listu od
borného a vyzývám pana T. ka disputaci o věci té
do některého takového lista; jestliše však odpovídém
také v politickém listě, činím tak jen co prakticky
činný stavitel, tedy spíše co obchodník, neboť pan T.
zajisté nepovášil, že způsob, jakým je kritika psána,
je s to, v jistém směru mne poškoszovati.

Architekturu budovy, o níž se jedná, volil jsem
a pracoval © plným uvědoměním pobnotek, a přiznám
se v očekávání podobné kritiky, lépe řečeno „etíhání.“
Kdyby fagada byla řešena a la „mládenci, něco tam
dejte“, pak by se dála takorým způsobem, jak činí
pan T., odbýti, ale fagada ta je trořena, je to vý
sledek mých názorů, mé záliby a mého přesvědčení,
coš s ní sřejmo a coš nutno respektovati. K tomu
však podotýkám, že nechci o ní mluviti jako o vý
sostním vyjádření dříve uvedeného, že není stavba
ta vyvrcholením uměleckého tvoření, nikoliv, je sde
zcela patrný kompromis ideálu a neústapných zákonů
životních, povstalých z růsných a růsných složek, ješ
ta prostě jsou a stavitelem se nedají ani jen zcela
málo smenšiti. Želesná nutnost, které jest třeba se
podrobiti — aneb sůstati věren idešla, což zároveň
snamené, sříci se jeho provedení. I kdyby byly jediné
a neomylné názory p. T., pak by měl pracovati o od
stranění oněch složok, a bylo by, kdyby toho docílil,
úplně nej střebno, posazovati jednotlivé výkony.

Pan T. mne mentoruje ve příčině vědění o zá
kladních podmínkách krásy a esthetiky, še prý má to
a to být, a opět jiné nebýt, tek, jak se tomu naučil.

Jak jsem jiš dříve řekl, je práce moje vlastnosti
kompromisní, ale kompromis podmiňuje nejméně dvě
různé cesty, z nichž vznikne, Jedna jsou, opakoji,
natoosti, mimo staviteloru osobu Ješící, a drubá je,
souhroně řečeno, umělecké cítění. A naté druhé cestě
se umělecky citící člověk tomu Vašemu škatalkování
směje; žádoý zákon umělecký mu není dosti svatý,
Daopak,uměleckétvořenípodmiňujeaš závratnouvýší,
ducha naprosto ničím neukovaného. Citoji Lebnera

tem činí, není tedy ani zaalost a zručnost, ani píle
a vytrvalost, ani bohatost a jasnost myšlenek, ale
vsácná plodnost ducha, která obrasotvornosti dává
křídla k vysokému vzletu, aby zrodila, 00 oko ne

poezie a ruka vykonala, 00 s hinbiny útrob se vynořilo.
Mluvíte,paneT., o vkusu.Cojevkas,cokrása|

Jsou to pojmy určité, jasné? C> je krásné Evropanu,
je směšné Ójňanu a naopak. Vašemu vkusu budova
nevyhovuje, — ničebo nenamítám. Což, pane T., kdy
bych tak byl, sloudiv jistému eměru, slátsl z prvků
s motivů, s Berlína přes Vídeň k ném přikulhá
vajících, něco úžasného, při čemš člověk, díraje se

ms projekt, neví, nemá-li to vzhůru nohama — to by
se Vámlíbilo? Mněne, brosně ne| To zaso není mů
vkus. Nebo snad atvůru ve stylu německých statk
selských, « ponurým vabledem a báječnou střechou?
Je takových víl spousta, německá odborná literatura
je plna jejich těškých tahů, nepěkných (dle mého
vkusu) tvarů. A přece pracovali na nich vášní archi

tekti. . ,

Tedy dovolím sipod Krt krása : vkus jsoujmy velmi neurčité, mínin oviskem, s kto

Fóho ne díváme, svyklostí, modovostí,a není tedy Váš
názor — pravím názor — ať ož vlastní či naučený, ne
omylný. A jestliše se Vám, neb Vašim uměleckým
souvěrcům něco nelíbí, nehoví-lí něco Vašemu vkusu,
pak je to velmi smělé počícání, imperátorsky přivlast
ovat si pravdu. Svědčí to buď o tendenčností nebo
o povrchnosti.

Sám mesi řádky přimáváte, še sebudovaveřejmostiUbí,cošjáostatněvímvelmídobře,ato
mne vskutku těší. Snad to zavdalo příčinu k Vašim
řádkům! Zda-li pak by byl též takový Váš posudek,
kdyby stavba byla tvorbou některé cizí autority?

A ještě něco. Nedávno oúznaný umělec prote
stoval veřejně proti dílu jiného vznaného umělce
(jednalo se opomník Třebízského). — Kdo má pravdu,
pane T.? Jen jen, že ano! Snad ten, ka kterému byste
se přiklonilVy, nebo onen,k němužjá! Vidyť vůbec
žádných takových zákonů, jaké Vy byste myslel, ne
Ise ani v umění určit.

Nyní o logice konstruztivní. Zase škatulkování,
opět předpisy. které doby platí? Kdo je určil ? —
Jaké to omezováníducha| Kde je určitost, kde po
čátek, vrchol? — A myslíte, páne T., še nepřijdejiný
směr, jiná moda, která Vaše názory smete? Vspo
meňte renaisance, rušné doby barokní a dneška. Pra
víte, še dřevo vyjadřají sdivem. — Probůh, což ne
lhou všechny i moderní stavby? Jak málo vyjadřuje
architektura pravou podstata! A což pak ronsisanční
i moderní festony, trofeje, gairlandy jsou z květin?
Ba i sloupy — vsnikly přece z dřevěných kolů —že
a00, a jsou i v moderních stavbách kamené. Sochy,
masky jsou přece též z kamene neb ze štaku. Přece
nevidíme v uměleckém díle kámen, dřevo, maltu, nýbrů,
pane T., myšlenku, myšlenka v dílech architektoni
okých, hudebních, v dramatech, tragodiích, na obraze.
Právě v naší době jsoa některé směry výslovně ta
kové. — Tak teké já as vyjadřají, ovšem svým spů
sobem. Jsem už tak, promiňte, amělý a do toho Va
šsho obomoutu hlavu nevstrčím. Nemyslete si, že mám
nějaké evětoborné myšlenky — Bože obraň ne — a
teké bych se ani svými náhledy tak dalece neproje
vil, kdybyste mne nebyl fal právě do slabin. Trháte
mne totiž prověci, sa něž jsem mnohdy velkou oběť
přinášel. Kdybystevěděl, s jakými ideály jsem kdysi
vstupoval do života! A kdybyste věděl, jak život
ideály dovede surově, pane T., servat| o

Chtěl bych Vám, pace T., více naprat, ale je již
tohoto značně. Choete-li dispntaci,oohotně přijímám,ale
prosím — vyšší hledisko a pak žádné mentorování!
A s otevřeným hledím. Název můšeme dáti: Kritika
kritiky. Počátek činím hned: Posuzojte věcně, ros
borně, projevte náhled, ale na konec připište tačným
tiskem: Ale nejsem neomylný. A také — slezto
o několik stupňů ae svého povýšeného trůnu dolů.

Jaroslav Pažout, stanitel
v Hradci Králové.

Do Hradee Král. a okolí!

Marie Žabová,
porodní babička od r. 1898,

z kliniky pp. prof. Rubešky a Pavlíka,

dovoluje si uctivě oznámiti, že

a“ přesídlila "By
do HradcejKrál., Velké nám. 6.19.,

HE.peseh. (proti obchoda p. Šimka)

a nabízí velectěným dámám

W$* své služby.
"Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne 2. září 1009, 1 l
plenice K 20:60 — 23 00, dita K 14720— 1600, jebma
ce K 100—11'30, prosa K12*00—13-00,vikveK 00-00
aš 0000, brachu K 3400—25-00, owa K 710—830,
čočky K 26-00—30'00, jahel K 26:00 —3000, krap K
24 00—44'00, bramborů norých K 4-40—14'90,starých

ORY*Vše se prodácá se zárakon. 0.
“ opravy přesměa rychle.



1 bl. jetelového semínka bílého K000:00— 00000,
máku K 38:00—30'00, Inén. semene K 00'00—0000, 190
kg žitných otrab K 1463—00-00, 100 kg pšeničných
otrab 1400—00'00, 1 kg másla čerstvého K 380
až 3:12, :1 kg másla převařeného K 000 — 000,
1 kg sádla vepřového K 110—2'20, 1 kg tvarob.
028—0-82, 1 vejce K 0'07—0'08, 1kopa cereleK 00"
aš 000, 1 kopapstrelo K0-00—0"00, 1 kope kapust:
K1:90—3-00, 1 hl cibule K 4'80—5'90, 1P drobné
teleniny K 0'80—1-00, 1 pytel mrkve K 1:20—1 90,
1 kopa okurek0:00—000, zelí K 9'00—10'00,
bečka Švostek K 1:00—1'20, 1 bl jablek K 8:00—12'0,
1 hl brašek K 2:00—600. — Na týhodní trb
v Hradai Králové dne 32. září 1909 odbývaný

přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 808 hektol., dita
289, ječmene 833, ovsa 209, prosa 3, vikv* 0, hra
obu 2, čočky 000, krap 000, jshel 00, jetelc "5ho se
mínka0000, olejky 000, máku4. — 2) Ze,nin;:
petržele O kop, cerele 0 kop, kapasty 126 kop, -ibule
30 hl, okurek 00 kop, salátu 00 kop, mrkve 20 kop,
brambor 188 hl, zelí 63 kop, drobzó zeleniny 500 kop.
— 3) Ovoce: švestek 692 beček, hrašek 78 hl, jabi-k
86 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 1. ko-y,
podevinčat 696 kusů, kůzlat 00 kueň.

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,

akož i její všeobecná obliba odůvodňují 8e vý
tečnou jakostí výrobků firmy

Jindř. Francka synové
w Pardubicích.

Doporučujemetento d:mácí „= conejvřeleji.

KOREKVKSREKEHA
SSKARASSEZ ANNĚ
Českoslovanská záložna VPraze

Spálená ul. č. 9.

přijímá
vklady DaAlo úrok bezvýpovědi,

« 449/2 „ 830denní výpovědí,
„4% s60denní výpovědí

a poskytuje
“ v c d ek,zápůjčky "diváz kupaje

cenné papíry. Složní listy zašlonse
na požádání. Záložna podléhá povinné
revisiJednotyzáložen.[C1

R

A HB 7NÝ8 8

u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové

Žádejte cenníky.

„Úkoly sociální
politiky"

s péra redaktora Č.Ú., jenž své 2Oletéskušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dilo v I.

oddílu vyšetřujerozsahpracovna pole,v II. oddíluuvádívýčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddíln
líčí nejbližší cíle sociální politikyv ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky.Spis je bohat četnými nejnověj
dími statistickými doklady,nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu

Cena spisu 8 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
109/, sleva a franko.

Adménisirace „Čas. Úvah“ v Hradei Králové.

možno se

m,

f |O 3
ELEKTROTECHNICKÁ „TOVÁRNA |

TECHNICKÁ NSTAHLÁČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

| É
—m PALACKÉHOTR.C. 359.,VEDLEGRANDHOTELU.zm

Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohon veške

a É. rých závodů průmyslových.

a s Spocielníinstallace chrámů,IIluminačníosvětleníoltářůa j.p.
Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož

"4 veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd.

Sklad osvětlovacích těles a Installačního materiálu.

a a Dodává a zařiruje stroje a přístroje pro elektrárnu, provádí
stavbu elektrovodné sítě a veřejného osvětlení král. vón.

a G města HradceKrálové.
===m=mee Projekty a rozpočty na požádání. mmm:

R JK EE v

Vina mešní IKXAKXKXAXAXMORAKA AX
stolnía desertní,čistápřírodníkoupítenej pe Služební výkaz
— — — — a nejlevnějiu — — | jako příloha k žádosti o kvinkvenálky

: (dle Ord. listu č. 3., str. 32

Josefa V. Paďoura, dostatilze1kusza3 hal.—50kusů
velkovinařatví a zastupitelství předních vinařakých - za 1 K

pa ao m ča nou ©PekoTAKÉknitokárnédle jakosti červené a bílé, 1 litr za 60 h,65 b, v Hradel Králové.70hal. KAXKXAKAXKAXKOXXX

aloženo T,- 1960. Státní cema na výslavě v Hořicích.

Nejstaršíje největší závod
(umělého kamenoprůmysla
(nafčeském severovýchodě

ZdenkaJežka
Ra. v Hradci Králové.

Za příčinou přeplněných skladů nabízím

k dušičkám
za ceny znečně snížené nábrobky pískovcové
cd 50 K a výše, leštěné z mramorů a žul

od 100 Ka výše.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

desky na nábytek,
desky pro koželuhy, do novostaveb j
K účelům dekoračním atd., vše za ceny

konkurenční.

Račte dáti přednost domácímuzávodu!



Kulturní hlídka.
Věda a umění.

Nový posudek knihy dra. Framí.Reyla „Ú
koly sociální politiky“ vyšel ve vědeckém „Caac
pisu katol. dochovenstva“ (v sešitu 7.—8.) z péra
dra. Soldáta. Z posudku vesměs pochvalného uvá
díme: Jakkoli stručná a Široké pole sociální po
litiky dokonce neobjímající, jest tato literární no
vinka z obora křesťanskéscciole g.e koihou pozo
ruhtdooa, plnou pravdy a zdravých náhledů, zboží
to, jehož n.bývá v dnešní soc. literatuře nadbytek.
Zabývá se prektickou stránkou vědy společenské,
zejména úpravou diatribučvích poměrů so zřetelem
k výrobním činitelům kapitálu a práce. jak by
měly býti upraveny, aby co nejdokovaleji vyhovo
valy svému účelů a tak zajištén byl smír mezi
materielní kultoroa a osobním blahobytem jesn.
tlivcovým. Koiha p. Reylovy, jak vzpomenuto, ne
vyčerpává celé sociální reformy, pomíjí některé
kusy, jimž v Socialuí politice místo náleží, jako
poliiku populační a některé části politiky výroby
prvolno, sgrární, živnvstní, tržební a dopravní, ne
že by p. autor nevěděl, že teprve tíin úkol 80ci
áluí polit ky cele je vyčerpán, vždy správně pojem
její již ou prvních stránkách rozvádí, nýbrž z dů
vodů pouze techuických, poněvadž při vší struč
nosti nelze cbrovský materiál, jenž je předmětem
pelitiky sociální, v jedinou knibu pojati. ... Pře
svědčivým důvodům kniby p. Heylovy, jež roz
vážně ukazují cestu, kter.u jest se «pravcům Ži
vota svciálního bráti, chtějí-li ge Žžáduucích vý
sledků dodělati, nemůže n:kdo r.zumně odpírati,
nejméně pak ti, kdo na vůdčl postavení v národé
nárok činí. Autor Ssestapuje až ke kořenům soc:
aloíbo problému, nečeká od sociální politiky to, co
jen nábožens:ví může uskutečuiti, také podává jeu
to, co praxí náležitě je vyzkoumáno, a vše stati
sticky dokládá, a proto je jeho kniha bobatým
zdrojem poučení v oboru sociálního vědění, jehož
Se Dam dosud v našem jazyce nedostává, aneb do
stává z pramenů, z různých příčin zkalených. A
proto bude jistě s povděkem, jak tob» plnou
měrou zasluhuje, přijata nejen stranou křesťansko
s.cialní, nýbrž věcmi intelligentními kraby české
společnosti, jimž pro pravda, třeba ji knéz napsal,
dusud porozumění nechybí. — Knibu tuto zasílá
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové za 3 K
frauko. Na ukázku spis se nezasílá, jehkož j:ž tři
čtvrtiny nákladu jsou rozebrány.

Kongres českých esperantistů v Prase ve
dnech svatováclavských 26 —28. září vydařil 8e
nade vše očekávání. Shromáždilot 8e v prostor
ném sále „Plodinové bursy“ přes 500 esperantistů
z krajů českých; mezi nimi bylo též viděti espe
rantisty cizí, zástupce Anglie, Bulhargga, Francie,
Chorvatska, Německaa Švédeka. Čestnými před
sedy kongresu byli Dr. Zamenbof, autor esperant“,
a „Vývozní spolek pro Čechy, Moravu a Slezsko.“
Protektorát přijala rada král. hl. města Praby.
Dále súčastnili se pp. Fr. Kotland, náměstek sta
rosty města Žižkova, dr. Hoffer, tajemník „Nového
obchodotho gremia“, dr. Živanský, zástupce „Ob
chodní a živnostenské komory v Praze“, J. Ket
tner, řiditel „Živnostenské banky“, Em. Hesa,
konsul švýcarský a zástapci „Vývozního spolku“,
pp. J. Vojta a Boh. Voleský. Pan Voleský zahájil
kougree, načež zvoleno sjezdové předsednictvo
8 předsedou panem V. Hradilem v čele. O zdar
koogresu přičinily se kromě vůdčích egperantistův
samých též rady král. bl. města Prahy a Král.
Vinobradů pěkoými subvencemi, dále některé re
dakce Českých listův a knihkupectví TopiČovo,
v jehož výstavním saloně odbývána překrásně a
a poučně zarapšovaná výstava esperanteká. Z ce
lého světa sešly se pozdravné telegrammy a do
pisy, ano slyšeli jsme pozdravy až £ Krety, Me
xika a Filipin. Společné obědy podávány byly
v národním domě vinohradském, kdež se pokaždé
rozvinula animovaná zábava. Po nedělních pora
dách odpoledních následovala večer slavnostní aka
demie na počest esperantistů, kteráž se všeobecně
samlouvala svým upřímným, neškrobeným tónem.
V pondělí odpoledne podnikli esperantisté, jme
novitě cizinci, poučaou procbázku Prahou, při které
případné vysvětlivky cisincům uděloval esperanteky
p. K. Procházka, jdnatel „Unie“. Zastávka uči
pěna na soámé bradčanské „Vikárce“, kdež za
pěny: „Hymoa eaperantská“, „Kde domov můj“ a
„Áby nás Pán Bůh miloval.“ Večer v „intimním
divadle“ amíchovskémdáván byl s nevšodnímú
spěchem „Zvíkovský rarášek“ v mistrném espc
rantekém překladu p. V.Tobka. Kongres zakončen
slavnostně na sv. Václava po poledni. Důležitým
sjezdovým ojednáním jest, aby příští český kongres
esperantský se odbýval na přesrok v Plani, po
případě, dohodnou-li se všickoi elovanští esperan
tisté, aby odbýván byl všeslovanský esperantský
kongres v král. blavním městě Praze, Při příleži
tosti kongresu byly v pondělí ráno v české tech
nice skládány uČitelskéskoušky z esperanta, jež
spamenitě dopadly, ježto všichni kandidáti dosáhli

vysoamenání. Unie českých esperantistů může bia koogresem i se všemi výsledky avé dosavadní

Čienosti nejvýše spokojena a lze předpokládati
še ku 45 spolkům v „Unii“ dosud sdruženým
v brzku přistoupí četné kluby nové. Dotazy u
přihláškypřijímáa informaceudílí: „Uniečeských
Esperantistů“ Praba I, 342. Kavárna „Unoion“.

Lectures frangaises. Nový podnik literární
vstupuje v život Jest to list určený pro čtenáf
stvo, obírající se studiem jazyka francouzského.
„Lecturea fracgaises“ přinášejí ukázky z nové a
nejnovější produkce básnické, články pojednávající
o životě Francouzů “ Paříži i na veukově, 0 zří
zení státních i soukromých, o nových vynálezech
a různých současných událostech, vtipy a novipky
s argotickými výrazy, jež jsou náležitě vysvětleny
atd. Pozorahodnon novotu zavádějí: jest to „partie
phonétgue,“ kde způsobem jusným a názorným
vysvětlena jest správná výslovnost, jež se u nás
velmi často přehlíší a věrně jest transkribována
mezinárodními značkami fonctickými. Časopis vy
chází dvakrát měsíčně v objemu jednoho archa
tiskového a roční předplatné jest K 4. — Ob

v nakladatelství Kabátníka a spol. v J číně.

října 1907 připadalo šedesáté výročí narození
dr. Emila Holaba. Za života dostalo se Holubovi
všestranného uznání již po cávralu z cest. Byl
vyznamenán asi 40 řády různých mocaářů evrop
ských, byl jmenován členem Čestným neb dopisu
jicím všech čelnějších zeměpisných společností,
jako: ve Vídni, Budapešti, Mnichově, Neapoli,
Filadelfii, Chicrga, Kapském Městě a j V Praze
stal se členem král. Čes. musea, klubu přírodo
vědeckého, české sp-leČaosti zeměvědnéa j. Rodné
město Holice jmenovalo jej čestným měšťanem.
Záelaby jeho o poznání poměrů jihoafrických uká
zala již první výstava v r. 1879 v Praze pořádaná,
jejíž sbírky oceněny na 144000 K, a ještě názor
něji druhá výstava jihoafrická v Praze v roce
1892 pořádaná, kde hmotná cena vystavených
předmětů odtadnuta byla na 600000 K, kulturně
ještě dnes jest nedocenána. Veškeré toto bohatství
rozdáno bylo museím a školám. V této větě jest
jasný obraz Holabovy povahy. Pracoval pro všecky,
na sebe zapomínal. Statisíce rozdal, sám zemřel
chud. — Památka jeho jest však nehynoncíl
Věčná ma badiž sláva!

Kulturní jiskry.
Jak agrárníci spojují národ. Co tu bylo fa

rizejských výtek agrárních, že katolická strana
zbytečně tříští národ! Zatím agrárníci netoliko
třlští, ale scela neomaleně smeušívají 1 všenárod
ních slavností k drsným výpadům proti katolictvu
a k postlování své třídní politiky. Právě 26 září
zneužili agrárníci slavnosti pořádané ku poctě ka
tolického sedláka Kabaty k velkému štvaní proti
katolictva. Ačkoli pořadatelstvo prohlásilo, že řeč
níci jsou požádáni, aby m'uvi'i nestranně, ačkoli
rozhlašováno, že proti nikomu útočeno nebule,
nastal rej. Na táboru byla valná většine uašinců.
A tu agrárnická řečnice elč. Hovorková odříkávala
napapouškovanou řeč proti katolické siraně, píchla
do „papežského trůnu.“ Posl. Udržal mrskal katc
líky, začínaje atředovékem a konče dobou daešní.
Kněze, který mučedníka Kubatu připravoval na
poslední cestu, ouzval — panským sl.ubou. B.
Svuboda ryl do katolíků též hodné statečně. Tak
se chovali ti řečuíci k lidu, který přišel při kul
tarní slavnosti spo.upůsob:t. PÍ Marie Houšková
táže se dne 30. září v „Hlasu lidu“: „Kterak to
přišlo, že já, ja.ožto Členka výboru a zakládající
členka spolku Kubatovského, jakožto nejhorlivéjší
pracovnice pro postavení pomolku selského hrdiny,
ke schůzím výboru, jenž dvakráte před zmíněným
táborem byl svolán, pozvána jsem nebyla? Báli 8e
snad pánové mého protestu, aby katolický zb žný
sedlák, jakým Kubata opravdu byl, zneužíván byl
k šíleným agitacím proti jeho náboženatví? Jak
přijde k tomu spolek Kubatovský, že «bstarávát
má a snad dokonce ještě platit potřeby s agrár
ním táborem spojené? Neví snad o tom pan po
kladník spolku, okreení starosta Janeče«, že sp>lek
nesbíral příspěvků a nebyl založen ua protikato
lické agitace? A ví-li o tom, kterak mohl při
postit, jako předseda táboru, takové protikřesťanské
štvaní? Kterak arovná to pan předseda 80 stano
vami spolku, že tři roky nebyla valná hromada
svoláns? Proč právě nyní vzpomněl ci na,Kubatu“?
Opakuji zde veřejně, co na táboru jsem řekla roi
níku p. Krejcarovi: Lituji dnes každého haléře,
který jsem na „Kubatu“ vynalošila, litaji všech
cest, které pro uskutečnění té myšlenky jsem vy
konala Spolek dávao by ge byl rozešel, kdybych
rozvaděné strany nebyla dohromady klížila,o tom
dobře ví pan předseda. Přičiněním katoličky pomník
Kubatův postaven, a za to nyní slonžit má sa
tribunu protikatolickým řečníkům.“ — Věru, vý
mlavoý protest proti těm, kteří chtějí hrabat
oběma rukama, kde neseli. Katolíci horlivě pra
covali prosřízení pomníku, aby bylo místo, kde by
jim mobli agrárníci neomaleně vyčinit! Povaštel

asobaný akcionář Udržal jde oslavovat Kubata!
Onen selský hrdina dal srou hlavu obětavě za

Bl:ta; cukrovarnický akcionář by vóaoval v ta
kovém případě sotva jednu akcii.

A sase nový objevitel „legendárního Krista“,
Jak se věda drze fackuje ze zášti proti všemu
křesťanskému, to patrno mimo jité z křečovitého
shánění „důkazů“, že Kristus jest osobou jeu po
bádkovou. Celé krvavé drama z doby prvních kře
stanů. jasné doklady oejvážnájších historiků nemají
platit nic. Zikladul pravidla dějepisectví vášnivě
se převracejí, jen aby volal myslitelé slepili trumf
proti skále Petrově. Teď zase vyšla v Jené koiba
Artbura Drewsa „Di Cbristasmythe“, která omílá
odbyté fráze Straussovy. Toť se rozumí, že zas
nyní se vrbnou v. myslitelé na kaibu hitavé jako
sp'ašení. Zatím však už nyní v samém židovském
„Berl. Tagblattu“ odboroý učenec Theodor Kapp
stein napsal: „Střízlivé vědecké bádání pfesvěd
čilo nás, že Kristus byl živ, a to v zemi pale
stýnské. Některé reaiistické podroboosti v líčení
evangelií a historické dokumenty mimoevaogelické
potvrzují, že Kristus jest historická osoba Drew3
je-t příliš temperamentní, má velkou fantasii a
jest velmi vášnivý.“ — Patrao, že sami židé nad
m derním objevem spráskli rakama, poznavše, že
ta velká fantasie málo v protizřesťanském boji
pomůže.

Evangelická svobodomyslnost. „Hlasy ze
Siona“ souhlasí s Macbarem, který upírá kata
lickým kněžím volební právo T.ď se tedy zase
evange.íci a Macharem sešli! Prý představení 080
bují si na kněze rozbodující vliv i v záležitostech
politických; kuěží podléhají i v oborapolitici ém
vůli cizí, atd. — Pane Šídku, prohlásil jste před
volbami, že se apojíte třebas s čertem proti k+to=
lictva. Tudíž jste si jako duchovní osobil až příliš
velikou (ovšem jednostrannou) volnost politickou.
A kněžím našim ji chcete naprosto upírat ? Hleďte,
v Uhrách sice někteří biskupové zneožili své moci

Maďarům proti Sl. vákům. A právě zde katolčtí
knáží Hhoka, Juriga, Tománek a jiní stojí v čele
hnutí proti nenasytnému Mulochu, dávícímu slc
vácké děti. Pořád naši protivníci chou, že kato
lictvo slouží jen a jen moci cizí — Rímo. Zatím
však v Uhrách chtěli bi-kupové, aby knéží slou
žili až příliš mnobo záležitostem „vlastene-kým“
— i proti Římu. Obrátilí církevní politiku proti
zásadám círuve k větší cti a slávé Košuatovců.
Patrně tudíž to sloužení Římu není tvbk tuhé.
A co v Čechách? Proti katolicko-národní straně,
od hierarchie schválené, vystoupili římětí kněží
Vacek, Krviher, řeholník Zohradník a jiní. Poši
lovali sgrární kler kály evangelické a volnomyšlen
káře proti straně naší. A ajta! Ten tvrdý Řím
jim zato ani vlasu nezkřiv.l. Zato však by se še
redně měl masarykovský kandidát, kdyby zcela
po.tivě a šíťe vyložil rozdil mezi jméním církve
a jněním židovským, kdyby konal přednášku. jak
vzdělávají židovské kořalny, kdyby srovnal, co
dali oa naše národní úč:ly kněží a co židé z Čes
kých mozolů tyjící. Zle by se měl soc. dem. kan
didát, kdyby odhalil cesty bursiánských kšeftařů
a licbvářů, kdyby ciferně dokázal, jak židovssými
úpadky náš národ jest r-čaě o milicny připra
vován. Katolický kněz sloaží svému národu; jestliže
v náboženských věcech poslouchá Vatikánu, tím
uepořímětí českou zemi. Zato však pruské marky
nezasílají se do Čech z lásky k českéma lidu,
praští pastoři také nečiní časté konference 8 čes
kými k vůli tomu, aby náš národ povzaesli. A
Německá říše přece jest v těsném sousedství Čech.
Až bude katolický kněz ujařmeným sluhou židův
a Němců, pak mu volební právo sebertel C. k.
úb-dník jest nucen svým postavením hleděti
k Víduj, jest nástrojem centralisačaího režimu,
ale — tomu již pánové volební právo naprosto
přejí; jeho nijak nepodezřívají z politické odvis
losti, jen když aspoň jedním otevřením úst po
chválí masarykovca. — Lidé, kteří si zvykli již
dávno ctročiti zájmům ciziso, nemobou pochopiti,
jak se může těšiti jiný svobodě jednání. V době,
kdy katoličtí naši poslanci tak rázně ge ujímají
vídeňské menšiny proti úřadům samosprávnými
proti vídeňské konsistoři, jest fráze o pelitické
nesvobodě kněžstva prosté směšnou.

Velký odkas katol. kměsevlastence. Matěj
Farolk, kněz v Chicagu, odkázal Svatoboru 17-373K
39 h. Svatobor ve své poslední zprávě 8 vděčností
vzpomíná šlechetného muže tobo, jenž vlasti vzdálen,
při konci života svého tak vroucně pamatoval oa
svůj várod. Otiskojeme s Národní České Politiky
a divíme se, že denní list po Čechách nejrozšíře
nější nenalezli ve svých sloupcích vhodného místa
pro uveřejnění tak velkého dara, jako jest Faraf
kův, a že spokojil se prostým otiskoutím úhrané
pokladní zprávy Svatoboru. Odkaz Faraikův sa
sloužil si v Politice článka asvláštaího a uikoli
místa sastrčeného, jemuž pokladaí zpráva Svato
bora byla vykázána, při nejmenším aspoň část ta
kové pozornosti Politiky, jíž provází vzácný a
námi vysoce ceněný dar bratří pp. Bartoňů pro
Ústřední Matici Školskou. Či nemá 17tistcový
odkaz kněžský, věnovaný literárním zájmům ná
roda, takové ceny, by jemu nejrozšířenější list



Český popřál příslušné pozoroosti? Přes to přese
všecko české kněžetvo půjde ve své vlastenecké
Činnosti vpřed s týmž gápalem,6 jským badilo
národ ze spánku již smrtelného!

Nové žulové charaktery.

"Vytváření charakterové žnly napřed ohtěli
provésti mladočeší — a vytvořili kaučukové pa
páčky. Pak se řeklo, že dr. Drtina jest tím uměl
cem, který dovede vykouzliti žulové povahy;
zatím pokrokáři, tleskající silně tomu vůdci, re
presentovali se jako gobečtí lišáci. Nyní příloha
„Čes Učitele“ dne 29 září sama musila vystou
piti proti pokrokářským kejklířům z řad učitel
stva. Píše: „Uznejme, zvláště my mladší, že máme
vstoupiti v život sice s myslí plnou idealismu, ale
přece s resigoovanon skromností a hleďme po leta
shromažďovatí zkošenos'i a vědomosti bez provo
kace a dráždění svého okolí. Není odpornějšího
zjevu, než domýšlivý mladý člověk 8 nejpovrch
nějším vzděláním, beze zkušeností, s bezměrnou
smělostí a troufalostí, reformovati kolem sebe
všechen svět. I prostému, důvěřivému pozorovateli
z lida je takový zjev nesnesitelným. A tím ne
snesitelučjším ve stává, kráči-)i při své domýšli
vosti ještě s pobrdáním a okázalým úsměškem přes
lidské názory, zvyky, tradice a poměry, jež od
soudil svou -kritikou mezi „zastaralé baraburdí“.
— Víme, jak tak leckterý vzdělanec a kritik 0
svojil sobě vzdělání a soudcovské právo nad avým
okolím: Nebral do rukou vědeckých knih, neza
mýšlel se nad jejich stránkami, neprožil jich
vlastoím rozumem, ale bral k svému „vzdělání“
denní četbu žurnalistickon, přijímal za platné
všecky její plody, všecky měnivé její názory a
atanoviska se vším jejích stranictvím, vášní a fa
natismem, 8e vší pěnou denního zápasu — i jeho
esedlinou. A účinky takového vzdělání jeví ee
ihned v osobním počínání: Povrcbnost se vyvíjí
scela pravidelně, podporována domněnkou, že 0
Bobnost udržuje se sledováním současných událostí
na výši doby; přejaté myšlenky, názory a způ
soby projevů stávají 8e majetkem osobnosti a hned
ce také uplatňují akvapeností v posuzování, ve
vnacování, v aesměšňování cizích, v nervoaním od
suzování, v útočnosti, v nekritickém hlásání „po
kroka“ a pohrdáním vůči všemu, co dle osobních
názorů neví s to tak rycble se přizpůsobovati po
krokovým beslům. A tak „kolturní“, „pokrokový“
pracovník i při svých domněle nejlepších úmyslech
stává se svému okolí obtížným a odporoým —
kentorem! Známe případy, že lidé počínají se vy
býbati společnostem, kde bývají takovíto kantořil
Přemýšlejme o tom! — Že mají o takových zjevech
mladí pozéři důkladně přemýšleti, to jim často
připomínal náš list. Dostalo se mu za t) velko
panských kopanců. Nyní přikulhal konečně orgán
orgavisovaných pokrokových učitelů za námi a
papouškuje pouze ty věci, které „Obnova“ pově
děla vesměs dávno. A že se musí ty pokrokové
charaktery reformovati počínajíc morální abecedou,
snaží se demonstrovati „Čes. Učitel“ téhož dne na
pokrokovém předáku, paedagogovi V. Benešovi.
Pan Beneš svými „Učitelekými Novinami“ také
chce vychovati žalové charaktery. Praví v „Učit.
Novinách“, že staros.a zem. ústř. jednoty učitelské
jest dávno morálně mrtev, že za jeho činnosti zá
pasily Šelmy o kořist, učitelé jsou duševně netečni,
účast učitelů mna prázdinových kursech ocha
buje, atd.

Pan Černý pak v „Čes. Učiteli“ dne 29. září
oposičníkovi odpovídá, že článek Benešův má ten
denci „dovtráviti, co u nás v organigaci není ještě
dootráveno a dobiti, co ještě je živo.“ Prý po
fouchlý list Benešův má svou specielní poťoucblou
logiku a morálku. (Tak? Masarykovec, že by se
tak zahodil ?) „Na osoby v Z. U. S. zastoupené
útočí prudce, nenávistně a úskočně každým číslem,
neodpovíte-li na tyto nestydaté útoky a jdete-li
něrě kolem, rozblásí bned do světa obvyklou
frázi: „Mlčí jako zařezaní“, odpovíte-li, akroutí
se jezovitekya křičí: „Hleďte ty jejich polemiky!“
Z „Uč. N.“ prý prýští husté černé prameny, „kde
namáčí se proti Z. U. S. každé alovo, každý šíp,
každá zbraň. A( Z. U, 8. staví cokoliv, všecko
tento orgán natře černé a na jakákoli vaše tři
slova postaví vám ibned šibeničku.“ V pokrokové
oposici proti pokrokovéma ústředí „padne na
úrodnou půdu kašdé slovo, at již roható nebo
kulaté, zde vykoná svůj úkol každá kapka jedu
a ujme se kašdá křivda, jen když slouží proti
našemu ústředí“. Prý „veřejnost naše užasne, až
zví, a jakou lehkomyslností dovedou někteří kol
legové bezdůvodné své výtky pronášeti.“

„Do svých zbraní zabral pan Beneš také Dě
dictví Komenekého. Ale za každé slovo této partie
jeho útočného článku ukazuje, že D. K. je panu
Benešovi španělskou vesnicí, že mluví tu jako
slepý o barvách, že zpívá něco z doslechu a
s klopů.Vůči této nevědomosti nejsme povinni více
Hci než toto. Věta — „stranické násilí, jímž ZUS.
sasahuje do jedLání i ve výboru i ve valné hro
madě (D. K.), mělo by vyvolat ráznější zakřikoutí“
— patří mezi ony bídné zbraně, které u p. Beneše
rozumějí se samy sebou. Vyvraceti takovou smělou
lež ns tomio místě nebndeme. Ale vrátíme se
k věci na jiném místě. Pan Beneš nemá žádného
práva krýti se sájmem o D. K. Zde jeho positivní
Činnost rovná se za několik roků členství vo vý

boru — nulle! Ale +a to negativní činnost jeho
je stále v živé paměti tebdejších účastníků, zej
ména, kdo hřmotil ma schůsích svolaných proti
Dědictví Komenského, když toto přicházelo do
stadja většího rozmachu! Pan Beneš ať nepro
boozí zlé dnchy! — Celkem vzato, užasli jsme
nad článkem p. Benešovým, že pan Beneš osmě
luje se stále a stále k útokům, kukterým dávno
ztratil všecka práva, on, jenž má za seboa vete
ránství několika politických stran, jichž vyznání
svlékal a oblékal dle potřeby jako kabáty, a kde
z činnosti jeho zůstává prach a popel.“

Věru zajímavá to podobizna žulového pokro
kového charakteru| Nepřestřeluje však „Ceský
Učitel“ příliš? Nemá p. Beneš aspoň trochu
pravdy7 Jak pi ústřední vedení vycvičilo své
kmány k útokům proti katolictvu, tak začínají
nyní tito útočiti též proti pokrokovým pohlavárům.
A to jest velice nepříjemné. Kdyby p. Beneš ještě
nespravedlivěji ryl jen do tábora katolického, pak
běda každému „klerikálovi“, který by ae proti
tomu fanatismu ozval. Svébo věrného by ústřední
vedení hájilo jako osobu posvátnou. Nevzpomínáte
si, jak se ojalo ústředí horlivě samého Judy?
Nikdo neměří morálku tak okatě dvojím loktem
jako pokrokáři. Ti vyskakují jako šílení, jestliže
někdo na jejich veřejné vystupování bere totéž
měřítko, jakého užívají sami proti odpůrcům. —

Israelité a náboženství.

Pravda — nestydí se za svou víru a za S8y
nagogu, hájí náboženskénázory rabínů odhodlané.
Proto také málokdo se odváží mluviti něco proti
mojžíšskému vyznání i před židem, který do 8y
bag gy málokdy zabloudí. V Hradci Králové věřící
israelský advokát požádal u soudu za přerušení
přelíčení, udávaje příčinu, Že musí jíti na pobož
nost. „Hlas 1.“ píše, jak židé vzorně alavili 25.
září „dlouhý dea.“ Krámy 1 kořalny židovské za
vřeny, židé i židovky procbázeli městem v nád
herných oděvech, synagoga od rána do večera byla
plna židů domácích i okolních. A žádoý pokrokář
ský list se neotírai o „klerikální parádu.“ Podobně
Blavili židé slavnostní šábes jinde.

Přitom však jest pozorubodna jiná věc. [ara
elité bedlivě se starají, aby jim pro uzavření
krámu (v židovském dni svátečním) neušel tučný
zisk. Na př. letos na svátek sw. Ludmily dne 16.
září připadl v Rakovníku výroční a dobytčí trh.
Poněvadž však téhož dne měří židé svátek, prosa
dili u místodržitelství, že trh byl přeložen až na
22. září. Ačkoli ve všech okolních obcích již se
chystali křest. obchodníci a hospodáři na trh, ob
držel každý starosta na Rakovnicku ve středu
(tedy den před trhem) přípis c.k.okr. hejtmanství
se adělením o odkladu trhu. A tak 979, rakou

skýce křesťanů musilo ostoupiti třem procentůmrakouských židů, ačkoli měli již hospodáři v ru
kou dobytčí pasy. Poněvadž na pasech nesmí býti
nic přeškrtáváno a opravováno, musili si hospo
dáři opatřovati pasy nové. Rozumí se samo sebou,
že odložený trh pro velikou část interegpentů zna
mená i hmotnou škodu. Nebledíme-li ani k jiným
okolnostem, víme tolik, že přeložený trh bývá ve
Jice slabě navštíven.

V Kolíně židé podobné prosadili svou loň
ského roku — a to na vlastní pěst, bez doroz
umění s gremiem. Ažádný pfíživnický list pokro
kářský nezaláteřil, jak šidé vměšují své nábočenství
velice citelně do sálebitostí veřejných, jak pro vlastní
svátek poškosují sájmy obchodníctva a hospodářstva
jinověreckého

Zato však způsobem přímo surovým otírají
se pokřtění domestikové židovstva o církevní slav
ností katolické. Nectným jazykem otírají se ulič
nicky i o jméno Kristovo, jak četné tištěné do
klady svěděí. Nyní 2. října posmívá 8e „Osv. L“
oslavě svatého knížete Václava tak cynicky, tek
klackovitě, že by ae k tomu sotva odvážil něme
cký žid. „Vlastenecký“ orgán provází pepickým
chechtotem oslava vynikajícího kolturníbo vůdce,
vládce a hrdiny českého. Kde je tu aspoň nepa
trná známka vzdělanosti, neřku-li vlasteneckého
cita? Prý „aby „sv.“ Václav nezáviděl „sv.“ Janu
z Nepomuku a aby lid byl odvrácen od Červen
cových oslav Hasových, vzpomněli si čeští kleri
kálové ...“ Tedy přívlastek „avatý“ jest požidov
štělému žurnálu k smíchu. Zato Machar může
vzývati „svaté mramory řecké.“ To už není mod
lářetvíl My až rozhodně nesmíme odvraceti po
zornost lidu od husitského švindlu, protože teď
poznává i slepý, za jakým účelem bezvěrečtí de
magogové Husa oslavují. „Oavěta lidu“ lže: „Jen
v několika Zlámaných Lbotách avíčkové báby daly
lampy za okna a ten který kantor uspořádal „před
nášku“ o knížeti Václava.“ Slyšíš, uvědomělý lide
katolický, jak židovský domestik odbývá tak četné
národní oslavy? ©Ozral se slovem, když statisíce
židů plakalo nad amrtí pověstného „zázračného
rabína“, jejž k hroba doprovodily celé regimenty
Israelitů? Prý v Praze, „vyletěla-li raketa, bylo
slyšet poznámky skoro nereprodukovatelné a svato
václavský ohňostroj posloužil pražským dětem stejně
k legraci, jako svatojsnský.“ Pěkné to dává vy
svědčení „Osvěta L“ kulturní úrovní lidiček, vy
chovaných rudým a pokrokářským tiskem | Stydí-li
se sám Hajnův list (nasvaný jiným pokrokářským
listem „stokou špíny“) opakovati ty zpustlé výrasy,

pak to byly projevy zvláštní vzdělanosti a. vla
stenectví. Není divu; vždyť rudý tisk tak sn
rově se otírel o památku sv Václava. Zde můžeš
dobře pozorovati, katolický Čechu, čeho všeho jest
achopen příživník židovské ragy! K čemu žid o
sobně se neodváží, to ob tará za něho přeochotně
český papírový námezdník. k'erý se vtírá se svými
službami proti českému lidu i tenkrát, když žid o
ně nestojí. Cbytá se šosů bohatých židů nejodda
nějším poslubováním, jen aby 8e množily koranky
sa inserty a předplatné. Věřící žid by tak nízce
přesvědčení jiného člověka neurážel

KNIHKUPEUVÍ
NAKLADITELŮ

ANTIKVARIT,
ZÁVOD HUDEBNÍ

VAIRADCI KRÁLOU

ZALOŽ:p-1808
ZAKLÁDÁ ADOPLŇUJE
KNIHOVNY KNIHAMI
NOVÝMI| ANTIKVÁRNÍMI.
SEZNAMY KNIH POSILA
ZDARMAA FRANCOnunssasuanunu

Hospodářská hlídka.
Srbsko od Rakouska. Minulýtýdenna

byla platnosti smlouva mezi Srbskem a soluňskou
společností, dle které zřídí npolečnost pro denní
dovoz 100 kusů hov. dobytka, 500 ovcí a 400 vepřů
stáje.Srbskozaplatízatospolečnosti27000franků
odškodného. Vývoz srbského dobytka bude ze So
luně směřovati v prvé řadě do Egypta a Malty.
V Srbska považuje se tento podoik za první krok
k vybavení arbského obchodu ze svěracího obětí
Rakousko-Uherska.

Mletim zrmí získalo se ve starých mlý
nech ze 100 kg pšenice 50 kg výražky, 18 kg
bílé, 9 kg černé mouky a 18 kg otrub V nových
mlýnech uemele se o 8—10 procent více mouky,
ale otruby jsvu méněcenné. Ze 100 kg žita na
mlelo se 20—25 kg mouky bílé, 55—60 kg režné,
10—12 kg černé a 10—12 kg otrub. Nyni name
lou ze 100 kg žita 60—62 kg mouky bílé, 15—18
kg prostřední, zbytek jsou otruby. Ze 100 kg režné
mouky napeče pekař 140 kg pečiva.

De poloh borských, kde se ječmenpi
vovarský nedaří, zavádí 8e ječmen ozimý, který
se výborně bodí k účelům pícařským, k výrobě
krop, pro lihovary std. Dá hojnost slámy i zrní,
sklizeň je jistější a záhy araje. U aás by se měl
více pěstovati jiš proto, že o 14 dní zraje dříve
nežli žita, a lze ještě po něm pěstovati pobanku
a pícniny.

Hluboká orba jest škodlivávpůdělehké,
písčité; stejně škodlivá jest pozdní orba jarní, ježto
se takto půda vysušuje a vzrůst rostlin znemožňuje.
Lépe pochodí, kdo hnůj na zimu na brubou brázdu
zaoře; z jara pak stačí vláčoní před setím. Teprve
později, když ornice dlouholetým zlepšováním se
obohatila, opatrně a pozvolna se prohlabuje. —

iuboké hlinité pole 8e z jara co nejdříve kypří,
probluboje a propracuje; uaopak písčina se z jara
co nejméně kypří, maocbo válí, málo prohlubuje,
před vysýcháním co nejvíce chrání a často hoojí
slamnatým bnojem.

Zužitkování bramborové natě. Znati
připravuje ge na podzim zákys, obzvláště může
me-li ji nakládati s chřástem řepným, řízky, ku
kařicí, luční travou nebo se strništním jetelem.
Vletech píci chudých jest toto vítanon výpomocí.
Krmení čerstvou natí se nedoporučuje; nejlépe se
krmí v mírných dávkách, sřezaná do řezanky 80
slamou, s přídavkem otrub, šrotu, případuě i po
krutin.

Nejstarší pražská, křesťanská, výhradně česká továrna
na železná kamna a stol. sporáky firmy

Horák a Ulimann
==

(maj. MUDr.Vond.Šnopi4 F. Novék)
v IL, Vyšehradská tř. 40.

doporučuje své uznaně nejlepší výrobky mo
derního bygienického úsporného topení a

větrání.

Kamna původní Meidimgerova.
Kamna regul. násypná se šamet
vložkou. Nepatrná spotřeba paliva.

. ID“ Osvědčenéškolní kamna. i
Železné sporákyŽvšech velikost
Ceny levné, Cenníky rdarm



Nové ukázky soc. demokratické
vzdělavací a podpůrné práce.

Rudá důslednost. Keždoa chvíli radý
tisk mává protastoí standardon proži státnímu
pensijnímu pojšštěpí. Jak však dne 28. srpna
sám ústřední crgán rak. 80c dernokracie (Ar
beiterzeitang) sdělil, js>u úředníci soc. dew.
svazu nemoc. pokladen soudružských pojištěni
u státního pensijního ústava. Divná důslednost
„řevoloční“ strany.

Zvelebují kulturu. Proti středověkémn
klerikálnímu „barbarství“ prý 800. demokracie
postaví novcu, jemnější knitora. A už t» začíná
na všech stranách. V „Hanáckém Kraji“ (č.40)
vypravují 8e o řádění rudých mladých vyje
venců v Ivanovicích věci úžasné. Když 26 září
přijeli z Vyškova „Orlové“, tu poštvaná rudá
mládež řvala před vlakem ne uvítanou. až
strouli lidé ve vlako sedící. Vykřikována slova
zpustlá, která téžko opakovati. Večer tato
chasa vyprovázelu „Orly“ kamením u jinýtmi
„kultaroími“ zbraněmi. Po jednom našinci po
návratu od vlako se sypalo kamení a hazen
mu do očí písek. Totéž se přihodilo městskému
strážníku Tesárkovi den předtím a 27. září.
Mozi radými demonstrojícími „Lassalovci“ byli
i školof chlapci (ovšem velice ovědomělí). Pro
rudé kravály v Ivanovicích je nebezpečno jíti
po ulici. Od 2. září řádí ti lidé tak, že četnické
velitelství mosef přibrati nové síly. Masaryk
nazval katolíky „černou bandon“. O jiné bandě
nechce věděti nic.

Dopekli. V Mostě si zřídili radí pekárnu,
v níž se inéli sice dobře rudí kaprálové, ale
kmávům se nepomohlo. Kradlo se tak, až byl
oblášen ou pekárnu konkurs. Pekárna „pro
pekla“ je1 — 38000 K. Krajský sond v minu
lých dnech odsoudil pak obchodvedoncího
Šourka do vězení na 2 měsíce, členy správní
rady Koupu, Schreibra a Eisnera na měsíc,
Čadu a Skudrnu na 14 doí. Věru najednou
dost obstojná kytice rodých karafiátů. Pěkná
akciová společnostl

Dobře rozumějí kšettu. „Lidové Proudy“
sdělují, že rudé „Podkrkonošské Rozhledy“
si požádali za otiskaoutí prohlášení Kovařovi
čova (výška 7", cm, šířka 5 cm) 10 K 80 b.
Za takový ingert veliké denní listy počítají
nejvýše 6 K. Patrno, čím by se rudá „demu
kratická rozčilenost“ čas od času nejlíp oklid
nila.

Domkáři prohlédli. Dali se před říš.
volbami chytit na rudou vějičku, ale když po
znali, jak z nich tyje několik rudých cbam
tivců, vystoupili z rudé organisace a založili
si v Plzni neodvislý list „Rozbledy“, který
píše dne 23. září: „Dosti již dělníče! Nene
chávej se již déle voditi za nos falešnými
proroky, kteří pod pláštíkem svobody a bra
tretví rozsévají mezi lid zášt a nenávist proti
tvým vlastním bratrům. Kteří mají v záměru
vyšplhati se po zádech pracujícího lidu ko
skvělým ppolečenským místém, co zatím, ty
dělníče, jenž jsi zmámen jejich úlisnými řečmi,
ani nepozoruješ, jaká křivda páše se na tobě
a pa tvojich děiech, neboť oni jsou to, kteří
tě šájí a často svedou 8 cestí, že se mnohdy
ocitneš v největší bídé, a pak plod svojí práce
svedou oa jiného. Pvmwyelisi jenou, dělniče,
jací že jsou tu lidé, stojící v tvém čele, když
ty mnohdy nemáš ani do úst co dáti a přes
to na ty, již bojují pro zlepšení tvojí existence,
masíš platit, poněvadž jsi k tomu v pravém
slova suysla přinocen, chceš-li mezi drohými
organisovanými dělníky obstati. Mnozí zmírají
takřka blady a vůdcové sociální navštěvují ka
varny, jdou do botelu pokocbati se — píti
vína, o jakých se ti aai nezdálo. Tvoji předáci
mají roční plat jdoucí do tisíců. . . . Podivná
to „rovnost“, kterou neustále se ohbánějía jež
má býti cílem, k němož spějé socialismus.
K takovému čivotu, jaký vůdcové dělničtí vedou,
je třeba peněz, protož musí dělník dávati větší
příspěvky, aby oni netrpěli nedostatkem. Co
na tom, že ty, jenž pocelý rok dřeš do úpadu,
ledačehož postrádáš, ty se upokoj pouze sliby
„Aš bude lépe.“ Ale oni jsou chytřejší tebe.
Vůdci sociálně-demokratičtí mají se už nyní
dobře a dělník může zatím trpělivě čekati, až
mo takó takový život spadne do klína jako
zralá bruška odněkud s hůry.“

Světlou stopou Jelínkovou. Ještě jest
v čerstvé paměti, jak rudý redaktor „Kaciř
ských epištol“ Jelínak opustil ženu a děti a
probl s milenkou do Ameriky. „Co mohl on,
doveda také já“, řekl si rudý důvěrník re

-daktor s Náchoda Jar. Vyskočil. Aniž by co
aspoň důvěrně druhým důvěrníkům edělil, jel
e jednou čidovkou, zanechav v Náchodě cho
robvou ženu 8 dětmi.

Slabý výsledek tamatickéagitace. Na
bjezdu soc. demokratickém na Smíchové 8e
kretářodb. organisací Brůha hleděl dokázati,

ak jest rudá organisace číselně silná; řekl, že
-V Čechách má soc. demokracie organisací 1850,
„na Moravě 414, ve Slezsku 69, v Dol. a Hor.

Rakousích 199 — prý tedy dobromady 3462
organisací. Jak umí výtečně tento pohlavár
sčítat! rno, že v sončtu přidal celý tisíc
organisaci. Prý na placení osob. daně vydáno
1,643C00; legitimací 184555; za nové známky
odvedeno 238.710 K 40 hal. Jako by všecko
bylo bedlivě na trojník spočítáno! Leč ten
malér v zápětí! Za hodinu nato pokladník Teska
vytkl, že hrobého obratu (příjmo i vydání za
2 roky) bylo pouze 126421 K 27h, tedy příjem
činil nejvýše 63000 K. Rucé výkazv praví, že
před 2 roky měla strana 1680 organisací a
100000 stoupenců, dnes že má 3462 (ta ne
šťastná tisícovka) orginixací, v nichž jest
130000 soudrahů. Podle toho by byla měla
dřív každá org+nisace průměrně 60 členů, dnes
pak pouze — 37 členů Z+ 2 roky pořádali rodí
70.714 sehůzí veřejných, 6303 veřejných před
nášek, 1701 schůzí 4 přednášek spolkových,
5278 schůzí voličských, 26.118 důvěrných. Spo
čítejte si to a pozoáte, že každá ta barnumská
schůz» průměrně získala skoro půldrabého
nového soudraha. Vždyt jich přibylo při tak
nákladné agitaci pooze na 30.000. A to ještě
dle rudých cifer, které json velice nespolehlivé.
— Snodr. Joachyrmstál sdělovul, že klesl počet
odběratelů uměleckých „Rudých Květů.“ Prý
přinášely věci příliš umělecké ceny literární,
které nenalezly pochopení. Zato však proti
klerikální brožury, vydané u velikém náklado,
byly ze dvou třetin rozebrány. Z toho patrno,
jak jsvu soudrozi vycepovaní ra-dým tiskem
„uvědomělí“; zřejm-, že jim chotná jízlivá,
Štváčská četba víc než tisk kterým by se mohli
aspoň trochu vzdělati. Chabá bilance velikého
„kulturního rozmacho.“ Kde dřív soodrozi
trbalí růže, tam jim roste pelyněk.

A zase podepřeli kapitalismus. Připo
radách o finanční reformě v Německa ukázala
strana sociálně-demokratická opět, jak chrání
zájmy chudého lidu. Jednohlasně totiž hlasc
vala: 1. proti dani z cenných papírů, 2 proti
zvýšení cla na Šampaňské víno, 3. proti zvý
Šení daně ze šampaňského v zemi vyrobeného,
4. pruti podpoře čtyř milionů určených vro
tabákové dělníky, kteří ztrácejí práci.
Ovšem že taková vlídnost ke kapitalismu a
rodá nedůslednost není zadarmo.

s |
STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT
HRADEC KRÁLOVÉ,

STAVÍ

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,
MODERNĚ.

C JI
OD L SEPNA V ČELAKOVSKÉHO TŘ.

BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
kovového máčimí ve výrobnách [nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

o Tisíce ugnávacích referencí aodpobráskové cengíky, py, A hotovéz
k výběru franko. PPV 907

Adresování vědy doslovné se vyprojuje.

C. k. místodržitelstvím koaeensovaná.

Realitní kancelář

[nž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd. 

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

zabraniční.

Kancelář „Hůótel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

č Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
KIOOOOOOOCX

Právě vyšlo a začíná se rozesílati

was třetí upravené a rozšřísné vydání

OLTARE
schválené nejd.bone Odp ábem 20. srpna

Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající s příslošnými modlitbami (z brevíře),
nejnověji schválenou litanii k ev. Josefu, velice
ceppou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvodu“ varhan.

Pro žádoucí přesnou úpravu knihkupecké
provise bylo nutno stanoviti ceny nového vydání
takto:

:

Cena knihknpecká — krámská

v plocbých arších 50 kusů fraoko 22 K 60 bh
100 , „ 4K—h

bes frankatury 1 výtisk

v poloplátněs červ.ořízkon.... 65h 80b
vplátně , 20000. 74b 92h
v plátně se zlacenýmkřížkem... 80h 1K
v celokůži se zlaceným křížkem a

zlacenouořízkou.... 2K 10h 2K60h
Není přípustno ku frankovaným plochým

archům žádati přikládání jiných drubů knih at
Oltáře nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohou dedatek „UOcírkvích mepra
výeh“ (v Čechách a ns Moravě) jako zvláštní
brožurku archovou za 6 bal.

Litanie k sv. Josefu (jinýpřídavekno
vého vydání Oltáře) prodává se na lístcích 8*
100 kusů za K 120.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

——Rřestná listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskapská knihtiskárna.

JANSTOUPA V PRAZEJindřlšská ul. 1.,
doporučuje.

železné skládací po- železné mycí oky„K 78004.
stelo od K železné noční stolkyod... . .K10—
stelesSdíl.matrací železné stojanyna
od - „K 37— datyod . K11—
Úplně zařízená lůška od K 38—.

Skládací polní sedátka
od.. - « « K 1— / ,

zahrad.sklád.lenošky jabralkí náb k©... K Bm 6:
zahradní patentní 8vi- r —

novací zástěny K 36—

Úplná zařízení zemocaie a dobročinných ústavů
ua ceny nvááňtě výhodné.



Doporučujeme

Kojinsko
u cikorku!

KEBI X SEDKEPI XEBI X CBD;

žJan Horák,xsoukenník
i v Rychnověnad Kněžnou X

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláště z kruhůvele

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK sluze mého ryze křesťanského závodu za

g dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, pros.m, malou objednávku na

ť elejemnelátky na taláry.p

čeDx

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
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Odebírejte a rozšiřujíe všemožné

KVÍTKY
obrázkový časopis katol. škclní mládeže, redakcí
a nákladem P. Františka Svatka v Praze-Il., Li

pová ul. č. 5. Vychází 1Okrát ročně.

Roční předplatné :

na 1 výtisk p.štou 60 hal., na 5 výtisků na jednu
společnou adresu 2 K 50 hal. , Da 10 předplace
ných výtisků jedenáctý zdarma. Na nepředplacené

výtisky se nádavky nemohou dávati.
Promile pro předplatitele HK.ročníku t

Předplatitelé v měsíci září a říjnu (tedy jen
do 31. října 1909) obdrží zdarma jako bezplatnou
premii krásný kapesní „Kalendář českých dítek
na Školní rok 1909—1910“ v krámské ceně 30
hal., poštou 36 bal.

Kalendářík se zajímavým obsahem má veli
kou výchovnou cenu. Zápieníková část nabádá
majitele ku všestrannému pořádku.

Ddlešitá poznámka. Kalendářik bude zaslán
předplatitelům jako příloha čísla ješ po dojití
předplatného mejprve sasíláno bude. Nejlépe jest
předplatné hned s objednávkou saslati; pak bude
kalendářík saslám hned s první sásilkou.
Premie pro příznivce a sběratele lAvítků:

Každý,kdo získápředplatitele,obdržísakus
dých do 31. října 1909 po 50 huléřích společně
předplacených 20 výlisků sdarma a fránko po 1
výtisku oblíbeného účetního zápisníku a rádce křes
tanských žen a dívek „Sfastná Domácnost“ oa rok
1910, jež vyjde vlistopadu tohoto roku. Pro prak
tický obsah bude vhodným dárkem pro matky,
sestry a příbuzzé činné u vedení domácnosti.

Objednávky a předplatné přijímá:*

Miministrace „Kvítků“ v Praze Il,
Lipová 5.

Ju účí plsúvěrníspolečnost

če549XGežDI583

sepsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky
= za 4 až 5%%=

úrok a to dle výpovědi.

S89“ Složní lístky na požádání zdarma. “UN
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Modní a galanterní
závod pro důmy a pány

Fejgl 4 Byčiště
HradecKrálové.

Divadelní ulice. — Iroti kostelu P. Marie.

Turistické košile a půlvesty. —

Prádlo —Deštníky. — Šněrovačky.

Přípravy pro švadleny a krejčí.

Kněžskékolárky a náprsemby.
O00000000000000000000

Rozšiřujfjte

Časové úvahy!!

(nen,
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

„První český katolický závodve Yídni

František Ruber:
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

Jkorouhví (balda
chýnů), nebes a

+polkových prapo“

4rů; na požádání
1obstarám též ko
„vové nádoby, kříže' atd

70 vVideň,
VII. o., Kaiser

*strasne 5., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Veledůěstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ručiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,

svícny, lampy, Mditelnce,předplsdnaatd. své vlastní pisům
církevním vybovojící Btáré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje“ Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závsanosti koupé.
Všese pozlld posvěcené.Prdos ruční.

madnotě, Kaká omslatýcha stříbrnýchklenoků,jako: ře
rstýnků, náremků atd. 3s

y, jídelní náčiní ze stříbra pravého
E kinského vědy na skladě.

den eo, rokov kupujezanejvyššíceny
JAN STANĚK,

pasiř a oiseleur
Praha I. ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

00000000900000000000000
|$e0000000000oc0c000cce

o

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
7 jehlya jiné zlaté astříbrné skvosty

(7 — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupí

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. EIKn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K 50-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

K. okuherský, Rradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

. a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
I veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každém elohbu a provedení čistě aměleckém.

Plány a fopoč zholovuji úplně bezplatně ak ústnímuj Í dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uzmání po race a bronsová
státní medailio z výstavy v Pardabicích.

OY* Závod založen r. 1808, "E
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Sociální
IM

„Fubrikant k dělníkovi: „Proč nás nazý
váte vyssavačí, nepřáteli? Já jsem děloictva
posud nikdy neublížil. Sotva ponětí máte,j k
jsem po deset let živořil, celé noci nespal při
starostech, jak vyváznouti z průmyslové krise
čestně — bez bankrotu. Nevím, koli« dělníků
by takové břímě na bedra vzalo.

„Jen o vás ee to, pane továrníku, nejedná.
Mlaví-li někteří dělníci o vydřidaších příliš,
odpusťte jim. Výstřelky jsou všude. JA však
uvažuji zcela střízlivě. Jsem již starší a proto
dobře pamatuji, jak valná většina továrnictva
odpírala vyjíti dělnictvu vstříc při žádostech
naprosto oprávněných. Dělník platil ve fabrice
za raba, v kanceláři se mo slubové kapitálu
posmívali; fabričky byly tvory nejbědnějšími,
byly zotročovány hmotně i mravně. Kolik to
várníků dobrovolně nočipiloněco pro koltorol a
hmotné povznesení dělnictva ? Pokud silná orga
nigace nevykřikla jednomyslně důrazný protest,
potud kapitalisté hráli si 8 dělnictvem jako
kočka s myší. Teď ovšem mají před námi ka
pitalisté respekt, protože cítí naprostou nutnost
respektovati i práva nejmenších“

„Ale nevíte, jak se často i dobréma to
várníkovi abližaje, jak ho dělníci podezřívají
při každém kroku, jak otcovské snaby jeho
paušálně podceňují. To bolí.“

„Věřím, že mnohý trpí nevinně; ale děl
nici zase mají bolesti svoje — obyčejně větší,
jimž těžko boháč porozamí. Jakmile začaeme
jen trochu couvati, avidíte, jak se ihned ele
gantní chování většiny bohatých zaměstnava
telů změní. Chybají-li lidé méně vzdělaní,
necbt lidé kultarně vyspělejší dokazají, že jsou
opravdu dokonalejší. Působí vám někay ne
rozmyslná stávka a jiná hoatf dě:nická značně
nemilé vzrušení — věřím rád. Ale uvažte!
Při tom zápase v táboře kapitalistů trpí ně
kolik málo jedinců; svízele dělnické oduášejí
celé obrovské masy proletářů. Zkrátka nás je
mochonásobně více než vás. A vynese-li zápas
dělnictvo úspěchy na účet fabrikantů, pak o
becné blaho jest na postapu spíš, než když pro
blaho jednotlivcovo trpí tisíce lidí. Soucitný
člověk vždycky aplše |ká nad utrpením ob
rovekých mas než nad nesnátemi péti nebo
deseti lidí. Kdo si uvědomí význam pravého
bratrství, nedésí se, žádá-li dělník aspoň část

FEUILLETON
Oloupená banka vwLondýně.
Již dlouho nezajímalo mysli loňdýňanů vy

loupení banky tou měrou, jako nedávno se stalo
v bance Baydsově. Neméně než 50.000 liber
šterlinků bylo rázem uloupeno. Právě v sobotu,
kdy úřejnictvo v bance jest velmi zaměstnáno,
vyplatil úředník velké londýnské firmy krátce před
druhou hodinou odpolední — tedy právě před
závěrkou úřadování bankovního — velkou sumu
50.000 liber v bankovkách, Pokladník přijal ban
kovky a vystavil kvitanci. Nešťastnou náhodou
žádal jakýs člověk pokladníka o vysvětlení, Tento
položil baíček bankovek na stůl, na němž byly
vyplaceny — ovšem za ohradu skleněnou, místo
aby byl hned bankovky uložil v pokladně, A
v témže okamžiku byl balíček ten tam. Jak se to
stalo, nemohl nikdo říci a vysvětliti.

Dvě okolnosti mohly bance k penězům do
pomoci. Pokladník totiž měl čísla všech bankovek
označena a každá bankovka zněla na 1000 liber.
Ihned telefonováno všem bankám, aby zadržely
toho, kdo by ta čísla chtěl udati anebo vyměniti.
Jest, věcí nesnadnou vyměniti benkovku, znějící
ne 1000 liber šterlinků, ano jest věcí téměř ne
možnou; všdyť tomu, Edo ji mění, hrozí žalář.
Konečně snad Ueoka ani žádné ztráty tím neutrpí;
nebudousli totiž bankovky během jisté doby vrá
ceny, tu zajisté banka londýnská, jak již častěji
se stalo, bance Baydské po uplynutí lhůty záko
nité obnos hotově vyplatí.

Avlak byť i vše se tak hladce a dobře vy

hovory.

V Hradei Králové, dne 15. října 1909.

toho, čím jiný plýtvá. Máme stejnou duši a
stejné tažby, jako lidé chodící po parketách.“

„Máte pravdo; leč nyní přece jen značný
počet zaměstnavatelů sklonil se k dělnictvo
s láskou. Proč se tedy vpaluje na čelo zaměst
navatelů vůbec cejch ueupřímnosti, zištnosti,
malého soucitu ?“

„Uznávám, že některý z vás snáší ne
spravedlivě; leč uvažte, že vaši otcové svojí
hrdostí a liknavostí propásli vhodnoa cbvíli.
Teď odnášíte za jejich chyby trest sami. Ne
mesis kráčí pomalu, ale bývá uezdolná.“

Děloík pracuje v šlechtickém parku. Ma
jitel s ním zapřádá rozhovor.

„Víte, co si tak myslím, pane hrabě?
Jaký bych měl ráj, kdyby tenhle park náležel
mně. A ještě bych byl radši, kdybych dostal
k tomu ještě váš zámek.“

„Nevím, příteli, zda by to byla hlavní
podmínka vašeho štěstí. Kdo jest majitelem
nějaké nemovitosti, nemá a často ani nemůže
všeho užívat: jen pro sebe. Vždyť já sám inálo
kdy se v parku objevím; zato jest přístup do
něho dovolen celému zdejšímu městečku. Veliké
tisíce na udržování parka platím ze svého,
aby měla radost veřejnost. Kdybych daroval
ty sady města, stouply by obecní výdaje silně.
Jen tenkrát by občané z parku něco měli, kdyby
okrasné stromy vykáceli a nahradili je stromy
ovocnými, zeleninou a podobně. Pak by však
neměli příležitost viděti vzácné drahy okras
ného stromoví, nádherné exotické květiny u
keře. Myslím si, že vzdělaný člověk, toužící
po krásna, těžko by se odhodlal k pustošení
těchto rozkošných zjevů. Aten zámek? Většina
jeho místností naplňují starožitné kniby, ob
razy, rytiny, sochy a jiné starobylé památnosti,
Kdyby to vše měla udržovati v dobrém stavu
obec, nastaio by nové vydání. Nemusí tudíž po
vyvlastnění toho zámko nikdo příliš dychtiti;
vždyť musejní sbírky jsou otevřeny všem
slajným občanům a já pro svou soukromou
potřebu užívám jen nepatrné části zámku. Jak
pravím — každý boháč má míti na zřeteli
zájmy veškerenstva a já jsem se této zásadě
nezpronevěřil.“

„Přiznávám; ale vy přece bydlíte v pa
láci, můžete si tam rozkazovati, jak vám libo,
já však bydlím v nájma v nízké ovětničce se
čtyrmi dětmi. To jest přece veliký nepoměr.“

„Také vy mluvíte správně; leč vaši po
blaváři mají v Praze palác taky. Já od vás->-=-=—-—-———————
dařilo, nicméně byla ztráta tato pro banku ohro
mnou pohromou.

„Komu můžeme ještě věřiti, když i banka
Baringova klesla?« tak se všeobecně soudilo. A
nyní k tomu ke všemu ještě ztráta 50.000 liber!
Ač se úředníci vynasnažili, aby pokud možno
ztráta nedostala se do veřejnosti, nicméně přece
se nedal lup zatajiti; nastal tak zvaný »rune;
vkladatelé vybírali z banky vklady.

V bance samé panoval veliký zmatek a roz
čilení. V nouzi musili všickni úředníci k poklad
nám a i tímto způsobem jenom s největší ná
mahbou mohli upokojiti nával vkladatelů a vyplatiti
jim vložené podíly. Úředníci byli celí zděšení,
obávaliť se, neustane-li run, a budou-li vkledatelé
celý den podíly vyzdvihovati, že banka úplně
padne.

Mr. Blake, ředitel banky, byl blízek zoufal
ství. Bylcť mu dobře známo, že bunka není s to,
aby všem žadatelům vyhověla. Pouze zázrakem
mohla býti banka zachráněna. Majitelé banky za
jisté nebudou ředitele pro takou značnou ztrátu
chváliti, nýbrž budou mu ji vytýkati. A kromě
toho nemohl se řiditel ubrániti hrozné myšlence,
že i policie bude pátrati, nemá-li snad i ředitel na
ztrátě této podílu a viny. A v pravdě veškery
okolnosti lomu nasvědčovaly, že někdo z úřed
níků bankovních asi s lupi i byl srozuměn a jim
k oloupení baaky dopomohl. Nemohl se nikterak
zhostiti myšlenky, že jest pod policejní dohlídkou.
Včera se mu zdálo, že viděl dva muže, kteří vy
padali jako policisté v civilním obleku, kterak
příbytek jeho pozorují a obcházejí. Když pak ráno
se ubíral do banky, byla domněnka jeho potvrzena.
Oba muži šli za ředitelem v nemalé vzdálenosti.

Inserty sa počítají Icumě.

nevydírám peuíze na zámek svůj. zat) však
vy musíte platiti na palác pražský, ačkoli tam
nikdy bydliti nebudete, a jakkoli pokrm a nápoj
si tam musíte koupiti jako kdekoliv jinde. To
jest taky velký nepoměr mezi pohlaváry a pro
stými poplatníky. Ti, kteří řídí vaše závody,
kteří zasedají v dělnických redakcích, mají
často nepoměrně vyšší platy než slušně placený
dělník. Kdo tedy volá, aby se vyrovnával ne
poměr, aby se překlenaly sociální propasti,
měl by předcházeti sám aspvň trocha pří
kladem. Sdělím vám tolik, že pro své 80u
kromé potěšení a0tva si ponechávám tolik, co
oěkterý dělnický vůdce“

„Ale tito vůdcové bájí naši svobodu; sta
rají se, abychom stále nemosili pracovati na
cizím jako rabové, odkázaní svojí existencí na
rozmary zaměstnavatelovy. Nevíte, jak taková
závislost tíží“

„Vaše organisace přece postupuje již nyní
často vítězně proti libovůli prácedárců. Orga
nisace vaše jest tudíž také již pánem, jenž na
hání bázeň. Leckdy však vůdcové vaši pod zá
minkou dělnického prospěcha rozkazují i vám
jako vojenští komandanti — a vedoa vás někdy
do jámy. (Co u jiných nazýváte tyranif, to a
své strany jmenojete disciplinon, ukázněností.
Touha po svobodě ovšem jest tužbou dobrou.
Ale právě proto, abych sám hmotnou závislostí
nepadl do sítě závislosti duševní, ponechávámm
si své jmění, Přejte svobodu taky mně! Nevím,
zda bych mohl býti pánem svého jednání, až
bych existenčně závisel na milosti organisace
vaší. Ptejte se na př. zřízenců dělnických zá
vodů německých a oslyšíte, jak k vůli nepa
trné mzdě titéž zřízenci masí mlčet ke všem
přemetům a přehmatům svých zaměstnavatelů.“

Dopis z Prahy.
Před volbami! Všechen zájem věnaje se

nyní v Praze nadcházejícím volbám, k nimž
strany staročeská i rmladočeská konají pilné,
leč tajené přípravy. Není již pochybnosti, že
mladočeši půjdou do voleb ve stejném šiku se —
socválními demokraty — sturočeši pak ve upc
jení s mladými stranami. Vzbadí opravdu
úsměv ta snaha, se kterou na radnici vládnoucí
klika mladočeská „pracaje“ oynÍí o překot:
jednou je to urychlování připojení Smíchova

Mezitím co ředitel nevěděl si rady a pomoci,
vešel do banky posel, který bankovní obchůzky
obstarával, nesa balíček v rukou.

»Právě jsem to obdržel na cestě. Jest na tom
poznámka: +Nutné!«

Ředitel rozpečetil nedočkavě balíček, Sotvaže
obálku odstranil, vykřikl radostí. Tu byly ban
kovky — samé tisícovky. Jedna, dvě, tři, čtyry —
všecky byly zde. Ukradené bankovky byly zase
v bance. U zásilky nebylo pranic připsáno. Ředitel
vyskočil radostí od stolu, u něhož seděl a byl by
snad radostí tancoval.

"Tyto bankovky nám sám Bůh poslal. Již
se nám netřeba čeho bátil« Ibned zavolal prvního
pokladníka, jemuž bankovky ukázal, vykláduje
spolu, jakým způsobem se do banky vrátily.

Tvář pokladníkova zářila radostí. Zvolal: Já
jsem si hned myslil, že zloději se neopováží ban
kovky měniti, jelikož jim dobře známo, v jaké
nebezpečenství by se vydali.«

eMožno, že máte pravdu; ale mně neběží o
to, z jakých příčin nám peníze vrátili. Mně do
atečí, že peníze opět máme.«

sTaké já mém ztoho nemalou radost. Jsme
nyní zase bez bázně, Alc třebe, abychom ban
kovky proměnili a mohli žadatelům vypláceti. Ne»
mohl byste, pane řediteli, obstarati výměnu ban

Zajisté, sámvšecko obstarám, sám půjdu do
banky; bude třeba podati také vysvětlení, Obsta
rejte mi, prosím vás, VvůZ.«

V malé chvíli seděl ředitel v drožce. Vbance
požádal o krátkou rozmluvu s přednostou, kterého
osobně znal s po brzkém vysvětlení byly bankovky
vyměněny,



ku Prase, podruhé je to výzdoba primator
ského sálu, v němž má snad dr.K. Úroš jeko
nynější starosta býti také vypodobněnpro všecku

řítomnost i budoucnost pro jistotu, še by
etos — možná dost — již nebyl zvolen —
otřetí je to konečně připojování Žižkova.
eni-liš to opravdová práce? — — Jak se to

ovšem vezme. Mladočeská strana pracaje, aby
mohla před voličetvem poukázati k tomu, co
vykonala (I), co zahájila a k čemo potřebuje
býti na radnici zastoopena, aby dále dokon
čila. Pražské voličetvo dozví se opět o záslu

hých pánů otců ani potocby, o zásluhách, které
jsou vším jiným, jenom nejsou opravdovými
záslahami o pražskou obec. Proto, aby pražský
starosta mohl do kandidátní své řeči pří
příštích volbách vložit slávověnec záslub,
proto má býti horempádem pracováno 0 8loa
čení Smíchova 8 Prahou a o sloučení se Žižko
vem. Již častěji jsme poukázali na ty úspěchy,
které ze sloučení mnoha obcí s Prahou vzejdou,
a netřeba tadíž, abychom zase o nich se zmi
ovali. Jde-li to nyní s obecním hospodářstvím
obce Pražské s kopce, po sloučení 8 předmě
stími to s kopce přímo poletí. Předměstské
obce nadělaly takové spousty ohromných dlabů
na účet badoncího spojení, že Velká Praba
bade míti co dělati na století, aby následky
tohoto hospodaření odčinila. Pánům, kteří po
několik let ve sbora obecních starších zase
dají, jest úploě jedno, kam to 8 obecními fi
nancemi spěje; oni toho nepocítí. Hůře jest a
bude poplatoiotva, které následky neslýcha
ného hospodaření bude odčiňovati. Aby odči
ňovalo je náležitě a hodně dlouho, o to starají
se nadmíru svědomitě zástopci pražského vo
ličstva. na radnici Staroměstské.

Zatím co mladočeši půjdou -do boje Se
sociálními demokraty — toto spojení bude prý
letos provedeno pouze na zkoušku — půjdou
etaročeši v zápas za podpory stran mladých
a sice národních socialistů, radikálních pokro
kářů a státoprávníků. Také toto spojení bude
letos podniknuto za účelem, aby strany mladé
ukázaly, jsou-li schopny pod záštitou strany
staročeské přispěti ku potření strany mladc
české, která v nynějším svém složení ve shoru
obecních starších jest neudržitelna.

Rozbití kompromisu mlado-staročeského
znamená tadíž velký zápas stran o důvěru
voličstvá při nadcházejících volbách — zápas,
jakého již po léta Praha neviděla a jaký pro
vázen bude mnohým poačením — pro mlado
českou stranu, jak doufáme, ne velmi ra
dostným.

Provedou-li staročeši kompromis 86 stra
nami mladými v celém rozsahu, v plné míře
vědotí, že ve spojení s těmito bodou ovládati
volby, pak mladočesko-3ociálně demokratický
kompromis zoamenal by neúspěch, neboť nedá
se předpokládati, že by voličstvo pražské dalo
se nadchnouti po posledních letech činnosti
sociálních demokratů a miadočechů pro jich
politické snahy.

» +
*

Praskání rour společného vodovodu. Široké
veřejnosti čtenářů denních listů zůstalo skoro
utajeno, že společný vodovod král. blavního
města Praby při budování stibají velmi kruté
nehody. Dosadstěží byly zahlazeny nepříjemné
následky prasknutí roury, udavsí se wioalého
měsíce u Toušeně, a již opět udála se podobná

(O
Rychle opustil ředitel banku, jelikož každá

minuta byla drahá. Sotva však sestoupil z posled
ního schodu, tu se přiblížil jeden ze známých mu
dvou mužů, kteří u vrat banky čekali; ti dnes
ráno ředitele do banky zpozdálečí doprovázeli.
Muž položil ruku na rámé ředitelovo a pravil
hlasem sice zdvořilým, ale nicméně velitelským:

»Opusťte pane! Já mám rozkaz vás z5
tknoutil«

»Mne zatknouti?« zvolal Mr. Blake s podi
vem. —

"Ano, pane, vás mám zatknoutie, opakoval
muž předešlá slova. »Vy jste již dra dny pod po
licejní dohlídkou. Hned z počátku bylo na vás
podezření, že jste ve spolku a lupiči, kteří banku
okradli a nyní jsme byli svědky, že jste bankovky
v blavní bunce vyměnil.«

"Ale to jest přece směšnéle hájil se ředitel.
»>Ukradené bankovky byly mi právě před hodinou
doručeny a já jsem je nyní proměnil, abychom
mohli vkladatelům vklady vyplatiti. Právě nyní se
vracím do banky.«

»To všecko jest velmi pěkné. Pak jest po
dezření liché a nebylo nikterak třeba vysílati na

černíky a burcovati policii v Dovru a Falkestonu.
Že pak chcete se vrátiti do banky, snad vám ne
budě nemilé, provodíme-li vás tam.«

»I ovšem že nebude«, prohodil ředitel, ne
véde, má-li se zlobiti či má-li se tomu podaře
nému žertu zasmáti. Leč zlost zvítězila. Hájil se
rázné, +Protestuji proti tomuto nectnému jednání
a ujišťuji vés, že buď vy anebo vaši představení
budou toho litovati.«

oMy se řídíme pouze dle rozkazů, které nám
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nehoda u Zelenče. Ze kašdá podobná oda
má v zápětí neobyčejně nákladné práce, jest
samozřejmo, poněvadě nutno závadnou rouru
odetraniti a nahraditi novou. Vzhledem k tomu
pak, že přívalem vod jsou pozemk dalekoši
roko saplavovány, domáhají 8e ro níci ne ne
právem náležité náhrady. A přece bylo ojišťo
váno, še práce budou prováděny tak obezřele,
že jakékoli praskání rour bude úplně vylou
čeno. Že i rychlému postupu pracovnímu po
dobné nehody velmi jsou na újma, rozumí 86
samo sebou — leč plyne z nich obava mnohem
větší pro případ, kdyby adála ce podobná ne
hoda, až celý vodovod bude otevřen ka veřej
nému používání. To by prostě byla celá Praha
bes vody

Nehájímo proto marně nutnost dvojího

Obrana.
Agráraiel — dobří fnančníci. Dio

zprávy „Lidových listů“ pan poslanec Fr. Cba
loupka svým velikým přičiněním 80zmohl tak,
že koupil v Kostelci o Orl. etarý hostinec u
Zentnerů za 64.000 K. Když byl zvolen za po
slance, měl zadluženou menší usedlost. Nyní
má výslavný statek a k tomu v nejnovějším
čase tak drahý dům, který zaplatil ihned ho
tové. Kdyby sedlačina tolik vynášela, byl by
mezi rolnictvem nyní za óry agrárnické a nás
hotový ráj. Rozumí se tudíž, že p. Chaloupka
z polností tak veliké peníze nemá. Nastřádal
si peníze svojí úmornou a obětavou prací po
alaneckou pro blaho rolnictva. Jak veliká práce
to byla, patrno ze značných diet, které mu
byly za kolossální námahu vypláceny!

A teď slovo o Jeho Erzc. p. Práškovi.
Malí řepaři oposlechli komanda agrárních bo
báčů a řepu nesázeli. Leč p. Prášek při svém
obrovském jmění a zvýšené ministerské pensi
se bál, aby chadák eolidárním postupem ne
přišel do veliké bídy. Proto nasázel řepu na
celou třetina svých pozemků. Kdyby se byl
vzdal poslaneckého mandátu a členství Orga
nisace řepařské, pak mu nemohl nikdo zabra
ňovati. Ale počínání tohoto zástupce rolnictva
vzbudilo roztrpčení na všech stranách. Když
se rozčilení šířilo příliš, problásil chytrý p.
Prášek, že řepu cokrovaru neprodá, pokud ma
organisace nedovolí. Leč rolníci jiní vrtěli nad
tím rytířským prohlášením hlavou aříkali si:
„Kdybychom byli my sázeli, byli bychom pro
hlášení za prašivé ovce.“Když už bylo s Práškem
nejhůř, když viděl, že mu vláda kýžené minister.
křeslo znovu nesvěří, takže musí si upevnit
karieru jen v kruzích selských, chytil se jako
trosečník malého prkénka. Napsal delší přípis
(uveřejněný jhned v listech Práškovi přístap=
ných), v němž eděloje, že věnoje na Ustř. M.
Školské 3000 korun. O tolik více prý získal
na řepě, než kdyby byl zasel na těchže
polnostech obilí. Chytrákl Neměl by tadíž
z kajicně odvedeného obnosa škodu. Mimo to
prozradil, jak pohlaváři řepařůnesprávné malo
roloictvu řepařskou krisi líčili. Ovšem pravdou
jest, že řepaři nemají na růžích ustláno, ale
pravdou bylo též, že rolníci řepu nepěstající
mají se ještě hůře. V katolických listech bylo
projeveno upřímné přání, aby Se hmotné po
měry řepařů zlepšily. Zároveň však proti fra
zím demagogů ukázaly střízlivě na to, še po
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byly dány«, odpověděli oba muži. Máme zde vůz,
který na nás čeká«; při tom kývl jeden na vozku,
aby popojel. »Mám zato, že se nebudete brániti.«

»Ale já mém zde svůj vlastní vůz, který na
mne čeká.«

»Jest mi líto, milý pane; ale my máme
přísný rozkaz, abychom na vás dávali bedlivý
pozor. Můj soudruh pojede s námi. Bude lépe,
použijeme-li svého vozu. Vy se přece nebudete
vzpírati ?«

»Ínu, pro mne a za mne.« »Ale sa toto ne
ctné jednání budete řádně pykati.c

»My plníme pouze svou povinnost.« Jeden
z průvodčích uvelebil se po straně ředitelově,
kdežto druhý usadil se naproti řediteli.

Chvíli jeli mlčky, nebylo nikomu do řeči.
Tu pojednou se událo cos neobyčejného. Muž,
který seděl naproti řediteli, uchopil pravicí ředitele
za hrdlo, jež tiskl vší silou a levicí mu ucpal
ústa. Drubý průvodčí vytáhl voňavý šátek, který
přidržel řediteli k nosu. Mr. Blake bránil se chvíli
proti přesile, ale pak pozbyl vědomí.

Když pak asi po hodině nabyl opět vědomí,
viděl, že leží v příkopu u silnice. Oba průvodčí
byli ti tam, ale s nimi i peníze. Nyní teprve pro
hlédl ředitel taktiku zlodějů. Oniť poč'tali s tou
okolností, že banka Baydsova tisícovky promění a
proto číhali, až některý benž.ovní úředník se vy
praví na hlavní banku londýnskou. Když odvedli
bance 50.000 liber, tu ovšem masili počítatii
s tím, že banka kromě těch 50.000 liber má ješté
dosti drobných peněz, aby věřitele upokojila a
vyplatila, pak ovšem by se byli musili s 50.000
librami rozloučiti. Avšak, jak patrno, nepřepo
čítali se.



sud řepa slibuje větší zisk než zasetí pšenice
nebo žita. Proti tomu tvrzení protestovali ti,
kteří vlastně nejlépe věděli, že katol. tisk mlaví
jen pravda. Teď to potvrdil nepřímo ale hodně
uřetelně Prášek sám. :

Leč nedostavil se účinek, jaký Prášek
toužebně po svém prohlášení očekával. Novi
náří nepřišli e vděčnoau slzou v oka vřele
tisknoati obětavou ruku Jeho Excellence. Nadto
sama jednota českých řepařů rozbodla, že vé
nuje na Matici 4000 K, jestlíže pokladna Matice
peníze Práškovy vrátí. Jenže proti Práškům
a jiným neomaleným dietářům měli právě
agrárníci vystoupiti dávno dříve; když naše
listy vytýkaly agrárním pohlavárům cbyby,
které se nedaly nijak omlaviti, tu agrární listy

„vykracovaly, omlouvaly, překracovaly, pokod
se dalo. Teď teprve, když vidí, že všecky ob
myslné obravy nijak neprospěly, začíná nucený
obrat. Panstvu velice bolestně pociťoje, jak wu
odvádějí celé zástupy organisace zemědělců
našich. Proto najednou 8e nastrkoje do aristona
písnička jiná.

Rudí přátelé oběšeného Kudrnáče.
Soc. demokratům stal se v severovýchodních
Čechách již druhý velice mrzutý malér 8 ra
dým kandidátem poslunectví do říšské rady.
Kandidát za Kostelec—Rychnov dán za mříže
pro velikou zpronevěru. A teď najednou veliký
zmatek nový! Učitel Kudrnáč z Rokytníku na
Hronovsku, sociální demokrat každým coulem,
kandidoval r. 1907 proti dra Horskéma, Kot
landovi a Kovařovičovi. Hřměl proti klerikál
ním a byrokratickým atlačovatelům £«plných

plic. Vyslal za dr. Horským vyzcědače až do
Šárky a pak vustil do světa hrozitánskou lež,
že otec dra Horského byl fiašŠinetářem,který

p bezcitné nevšímavosti syna-kněze zemřeladem.
Kdyš mělo dojíti k užší volbě mezi Hor

ským a Kotlandem, ikal na tisících rudých pla
kátů, že se okres stane nejčernějším, zvítězí-li
dr. Horský. Lhal, že má od Horského dopie,
kterým se nabízí soc. demokratům pro okres
volební kompromis. Když ho „Obnova“ vyzvala,
aby podal důkazy, tu teprve po druhé výzvě
vykoktal prohlášení, že prý jiný kněs chtěl se
8 ním emlonvati. Náš list však znovu opakoval,
aby Kudrnáč dokázal svorné tvrzení nahořan
ských rolotků, kteří lež odopisu dra Horského
slyšeli. Ta žulový charakter socialistický zů
stal chytře odpověď dlužen.

Radý učitel Kudrnáč spravoval v Rc
kytníku místní raiffeisenko. Soudrozi mu dů
věřovali, ačkoli viděli, že žije zrovna tak, jako
zazobaní byrokrati, proti nimž pradce vystu
poval. Když však tento horoací ctitel lidov;ády
vládl v raiffeisence tuk absolatně, že po dvě
leta nesvolával valné hromady, začínaly se
troasiti různé řeči. Z nenadání pak přišli dne
6. t. m. z Prahy dva revisoři, kteří se dali
dovésti Kudrnáčem do jeho elegantní villy.
Když pak učitel vydal koiby, smizela oběsil se.
Z toho veliké rozčilení mezi přáteli samovra
hovými. Tolik že se polekal rovise rudý pohla
vár, rytíř bez bázué a hany, veliký ctitel syna
Heliova? Dne26. červou tento ochránce rudého
proletářstva vřele za své soudruhy děkoval
v Náchodě Macharovi za krásnoo (7)přednáška ;
řekl,že možno se přednášejícíma odměniti pouze
tím, badou-li soudrozi p. Macbara následovati;
přičiní ae všemožně, aby vden BOOietéhojabi
lesa upálení Ho+ova (v roce 1915) odpadlo od
olrkve katolické aspoň 100.000. Čechů! Věru
avlášť vroucí ctitel Husův ten Kudrnáč! Zatím
vypadl z církve sám. Soud vad ním náleží
Bohu. Neodsozujme přísné, protože pohnutky
jednání zesnolého du podrobnosti těžko zoáti
můžeme, třebaže Kadrnáč proti nám vyhazoval
statečně, až příliš často trumf: Drosd-Svato
václavská záložna.

Zato však soudruzi, kteří přece Kudrnáče,
jeho frázovitost a mělkost dobře mohli znáti,
měli býti o mnoho opatrnější. Kadrnáč vypo
dobněn ve elavnostním čísle „Východočeského
Obzora“ i s kollegou kandidátem za Kostelec—
Rychnov, aby soudrozi poznali tváře nejdoko
palejších, nejšlechetnějších a nejobětavějších
sloupů dělnictva. Kudroáč za velikého potlesku
řečníl na rudých schůzích i po volbách dále;
úbozí cbadí tkalci měli radost, že konečně je
den učitel postavil se radé legii v čelo, pro
zrazuje každým hnutím neochvějoého sondroba.

Zato však vzdělanější soadrazi mohli pc
skytnoati Kadrnáčovi jako otci tří dítek dobrou
radu, aby zanechal nákladného antomobilového
sporto, aby nežil nad své poměry a řádně epra
voval raiffeisenko; všdyť půjčoval nejistým li
dem proti stanovám raifeieenky, záznamy pu
kladní se liší od záznamů napsaných do člen
ských knížek. „Právo lida“ chtélo namluviti
veřejnosti něco o výdajích, které měl Kudrnáč
jako radý agitátor. Dejte pokoji Výlohy vo
lební mu bradila strana a potomní agitaci také
nekonal na svůj účet. — Defraudace se pilně
vyčetřají; již nyni se odhadují na 7—8000 K.

A teď čtěte ohvalořeči radého tiska na.
pošťastnébo Kodrnáče! Prý si zoufal následkem
oboromysloostí vsbiklé pronásledováním.úřadů

a jiných politických stran!? K tomu všemu
„Právo 1.“ dne 11. t. m. honosně praví, jak za
rakví kráčel nepřehledný průvod (zvláště děl
nictva). Chyba! ZRokytoíku bylo lidí nepstrně,
soudruzi v počtu 134. Nad rakví soudrah Pe
likán věnoval mo poslední pozdrav za jeho
práci pro Jepší úděl dělnického proletariátu;
mlavil o jeho velikých zásluhách, prý půjdou
přítomní v jeho šlépějích!! Prý i otažilí mu
žové plakali přitom jako děti. — Teď při re
viei se ukazuje, že měli skutečně důležitou pří
činu k pláči. Jenže ten pláč mísí se zároveň
s kletbami.

Snášelivest „Osvěty 1.“ Dne 12. října
odpovídá orgán Hajnův na naše scels odůvod
něné výtky o požidovštělém tisku frázemi.
Naše důkazy jsou u ní „nesmysly“, prý „Osv.
lidu“ se staví bezpodmínečně proti církevnictví
židovskému jako proti našemal? Náš list by prý
rád viděl zdivočení občanského života, chceme
kalit vodu atd. — Předně vězte, že ty důkazy
o vyloženém židovství „Osvěty 1.“ přicbázejí
nám právě nejčastěji z Pardabic, kde křesťané
nejlépe cítí blahodárný vliv něměících židů.
Proč nepokárá důkladně na př. „Osv. I“ ně
mecko-židovské provokatéry, kteří v Pardubi
cích zpívají docela „Wacht am Rhbein“?Zdivo
čení života připravaje list, který dovede surově
nadávati samým Čechům pro jejich vyznání.
Pepické nadávky „Osvěty lidn“, jako „nebeské
kozy, studená cháska, černý beran, klerikální
smeť, sebranka, klerikální dravci, černá kutna“
atd. měly dle všeho zjemaiti a spřáteliti. Vy
zývání, aby „řádění nebeských koz“ (chrámo
vému zpěvu) se učinila přítrž, enad mělo býti
známkon tolerance! Nadává tak zvlčile „Obnova“
židům, překáží jim vjejich pobožnostech? Ne
pochválil nejednou náš list židy, kteří aspoň
v Boha věří? Opakujeme: dotěraí domestikové
židovatva chovají se kvlastní krvi hůř a bez
charakterněji než k jinověrcům židé sami.

Politický přehled.
Sněm království (Českého konečně odro

čen. Tato událost provází vláda v úředním
listě prohlášením, doznávajíc se takto k vlastní
slabosti a neschopnosti, že totiž v příčině děl
nosti sněmu nic nesvedia a svalaje vinu za
nezdar akce o dělnost tohoto sněmu na jeho
strany. Zárověn oznamaoje vláda, že bude letos
učiněn ještě jeden a to poslední pokus o do
hodu národnostních stran v Čechách. Bade prý
postaráno všemožné o to, aby celá veřejnost
mohla se přesvědčit, kdo chce smír a kdo ne
chce, a s těmi, kdož budou usvědčení z ne
smířlivosti, bude pak súčtováno. Jako by kaž
dému nepředpojatému pozorovateli nebylo už
dávno jasno, že hlavním viuníkem jest tu vláda
slabostí s neschopností svou.

Říšská rada svolána jest na den 20 října.
Vládní tisk zabývá se horlivě situaci před svo
láním říšské rady a domlouvá hned sladce,
hned výhružně Čechům, aby nemařili zasedání
poslanecké sněmovny, jakoby Čechové, kteří
jsou v obraně, byli kazimíry a ne Němci. Již
se také mloví o páda bar. Bienertha a to ži
dovsko-liberální tisk německý ladí ke vstopa
parlamentárního ministerstva Koerbrova, což
má býti tahem proti zamýšlenéma mivisterstvu
markýze Baguehema, kterébo německo-liberální
strany nepovažují zu svého muže. Strava křest.
sociální německá vyhlašuje však Koerbrovi nej=
ostřejší boj, že týž nesmí býti už podrohé mi
nister. předsedou. Plenární schůze Slovanské
jednoty bude 19. t. m., kdež se slovanští po
slaaci poradí o taktíckém postopa. Slovanská
jednota postaví proti dr. Pattaiovi vlastního
kandidáta předsednictví poslanecké sněmovny.
Podaří- se oposici sjednotit se ua společném
kandidátu, doufá se ve vítězství. Nepostará-li
se vláda o to, aby se nálada ve Slovanské
jednotě zlepšila, pak není nemožno, že i usta
vení říšské rady bude znemožněno.

Štoaná protičeské v Rakousku. K štvaní pon
ličaímu proti Čechům ve Vídní draží se nyní
svorně vedle zemského sněma dolnorakou
skéno i sněmy horoorakouský, soln.hradský a
vorarlberský, které s velikým chvatem připra
vojí zákony, jimiž má býti navždy v těchto
zemích zabezpečena samovláda němčiny v úřa
dech samosprávných a ve školách a kdež stát
ního úřadu může dosíci jen Němec a zemské
subvence jen německá korporace. Němci se
útěšují, že vláda tyto protizákonitosti předloží
k saokci, ač lze předvídati, že by pak spůso
beny byly bonře, jakých v celé rakooské říši
není pamětníků. — Ve Vidoi nepořádány byly
v sobotu a v neděli nejen protičeské demon
strace, nýbrž přímo. loapežné útoky n: české
peněžní ústavy a Národní dům. Policejní stráž
mosila užiti zbraně proti ném. sběsilcům a
zatčeno mnoho násilníků; škoda způsobená Čes.
vídeňské záložně obnáší celkém 1800 K. Kdyby
se v Praze udála jen desátá část výtržností a
útoků, které se po dlouhou jiš dobu podnikají
ve Vídoi, byl by tam dávao výminečný stav

zaveden. Takto při nečinnosti vlády útoky proti
Čechům nabývají jen ostrosti,

V Uhwáchdosud nedošlo k rozřešení krise.
Pozornost vzbuzuje řeč člena lidové strany dr.
Giessweina, který prohlásil, že poměry v Uhrách
blíší se k obratu. Politika státoprávnická bade
must býti nabrazena politikoa sociální a ho
spodářskou. V Ubrách musí dojít ke seskopení
stran docela jinéma než dosod.

Ve Frames ministerský předseda Briand
hlásá, že třeba dopomoci novým vrstvám oby
vatelstva k majetku-a omožniti jim správu
jmění. Bode prý usilovati o organisace, jimiž
by byl amožněn dělníkům podíl na výtěžko
průmyslu. — To jest nová volavka na utišení
francouzského děloého lida.
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Z činnosti katol. spolků.
Miletím. Po delších přípravách založili jsme

na den sv. Václava „Lidový křesť. sociální spolek
pro Miletín a okolí“. Slov p. Dr. Fr. Reyl před
nášel o důležitosti, ba nutnosti katolických spolků.
Potom čteny stanovy a když hned na prvý rás
přistoupilo za členy asi 60 posluchačův krásné
úvodní přednášky, zvoleni fankcionáři. Předsedou
je p. Josef Fábin, rolník z Rohoznice. Z výboru,
který bned potom konal schůzi, zvolen pokladní
kem p. Vorel, jednatelkou pí Vrabcová, knihovní
kem p. Kulhánek. Že spolek náš není bozvýzoam
ným, ukazuje horlivá péče, kterou ma věnují drahé
strany. My za tu péči a reklamu vzdáváme vřelý
dik. Ona nám získává členy téměř bez naší agi
tace a odrazí jen takové, kteří by stejné zásadám
našeho spolku věrnými nezůstali. „Klerikalismus“
je svláštní bylina! Čím více jej dupeš a po něm
pliješ, tím více se zmáhá, není ho třeba ani ska
satelny lidem vnucovati.

Katel. národní jednota v Nov.Byd
žově koná v neděli dne 17. říjoa o 4. hod. odpol.
„U zlatého anděla“ členskou schůzi s přednáškou
o Václavu Beneši Třebizském.

Kutná Hera. Katol.Jednota av.Vojtěcha
konala v neděli 10. října členskou achůzi, při
které promluvil p. J.U.Dr. Josef Myslivec, tíšslký
poslanec z Prahy, o povinnostech katolíků v pří
tomné době. Plné dvě bodiny vykládal četně shro
mážděcému poslachačstva nebezpečí hrozící kato
lickému lidu na poli kultaraím, sociálním, vědec
kém, uměleckém, průmyslovém i hospodářském.
Pouxázal, juk velka většina českých „neodvielých“
Jistá úplně odvislá jest na penězích nečeských
ioserátů. Ku konci kladl na srdce organisování
katolíků a praktické provádění hesla „Svůj
k svéma“. Napiatá pozornost a četné bouřlivé
projevy souhlasu byly odměnou p. řečníkovi. —
Když byl předseda spolku p. Pospíšil tlamočil
díky „Jednoty“ p. poslanci, projednán návrh vý
boru, by zříseno bvlo jeviště ve epolkové míst
nosti „na Pošté“. Návrh odůvodnil dp. kazatel
svatobarborský Mašina; bylo schváleno, aby výbor
za tím účelem podnikl sbirky a kromě těch za
půjčeno ze spolkového jmění 600 K. — PhMětí
schůze bude zase „nu Poště“ dle 14 listopadu a
bude řeču'ti vadp. kanovník Dr. Frentišek Šulo
s Hradce Králové. Schůze nedělaí, četné navátí
vená i bosty a okolí, Kolína a Čáslav, dokázalt,
že v Jedovté naší zvláště od té doby, co přesí

dlile do hotelu „Pošta“, jest ča utéšenýruch.Doofejme, že „Jednota“ bude se rozvíjeti a
pokračovati.

Bohuřev (far. Potěchy). 10. října pořádala
Dale skupina mládeže akademii, která všecky
účastníky, sbromážděvé z celého okoií «€velkém
pečta, mile pobavila a překcapila. Akademie sačala

„bymaou mladeže“. Pak následovala krásnápřed
méška našeho milovaného protektora vel. pisu



Maxmiliana Sxmrčky, kaplana = Potěch, „o písni
prostonárodní“. Ve své řeči promluvil o písni
vůbec, o jejím původu a skladatelích, o její kráse,
která ne v ní jeví z poměru člověka k přírodě,
společnosti s Bobu. Svojí přednáškou povtbudil
přítomné, aby odlošili písně nelidové, které ua
moze ge rozšiřají, a naopak aby zpívali krásné
písně našebo lidu. A tak nás vlastenecky nadchl
a poučil více, než množství nynějších taky-kato
Mků a taky-vlasenců (zelených), kteří ve svém
vlestenčení podobají ae krauářům na trhu A du
dují se, že jejich zboží je aejlepší. Pak atřidaly
se národní pleně blavné libické, básně a sólové
výstupy, což všecky družky a druhové přesně před
nesli. Tato ublechtilá zábava sakončena písní „Kde
domov můj“ » „Hej Slované“. Hlavní díky dlužno
vzdáti p. Novotnému, domkáři ze Schořova, jenž
a nevšední obětavostí, nedbaje celodenní únavy,
večer mládež borlivě a pečlivě cvičil, Čistý výnos
bude rozdělen pro koibovou místní a fond ke sří
zení spolkového praporu.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Exe. mejdp. biskup dr. Dou

brava odjel dne 18. t. m. odpol. s Hradce Král.
do Chrasti.

Osobní změny v ceírkovních hra
deckých ústavech. Dlouhé léta nedoznaly
hradecké personalie takových pronikavých změn
jako roku letošního. Umrtím dpp. Traky, Fialy,
Šolce, Fribbanera s odchodem vdpp. Nývita, dr.
Hejčla a Dr. Rutba osiřela celá řada úřadů, jichž
náležité opatření nebylo malou starostí pro vrch
ního správce diecése ndp. biskapa. Poslední týden
učinil J. Excellence rozhodnutí, která uvítána byla
interregovanými kruhy 8 povděkem. Osiřelý rekto
rát semináře byl svěřen p dr. Reylovi, jenž téměř
20 let působil jako ředitel bisk. chlapeckého se
mináře „Borromaea“. Jmenování toto vzbudilo
meri boboslovci radostný ohlas, jak to tlamočili
ústy svého mluvčího pří slavnostním uvedení no
vého p. rektora do jebo úřadu. Profossorský sbor
bohosloveckéno učení dopločn byl novými dvěma
členy, kteří se důstojně řadí do učeného našeho
kollegia. Stolice St. Zákona byla svěřena dp. the
ologie a filosofie dr. Václavu Hasukovi, jehož vě
decká činnost zejména na poli uBmyrologie vzbu
dila i za hranicemi saslouženou pošornost. Stolice
N. Zákona získala znamenitého pěstitele v dp.
H. Doskočilovi, jehož studie na univarsitá vídeň
ské docilily takového úspěchu, že svou promoci
na doktora může konsti sub auspiciis imperatoris.
Tedy dapěch, jenž zejména při obtížném doktorátu
theologickém bývá skutečně vzácností. Následkem
povolání dra. Reyla za rektora semináře bylo
nutno opatřiti správu © „Borromaea“. ©Rovněž
v tomto ohledu projevil nejdůstojnější arcipastýř
vzácný bystrozrak a laskavou páči o svůj ústav.
Vrchní správa ústavu ponechal dr. Reylovi, pae
dagogické vedení chovanců svěřil vjcerektorovi
ústavu dp Kepplovi, jenž za krátkou dobu svého
působení v Ústavě sískal ai četné sympatie. K vý
pomoci byl povolán do ústava jsko studijní praefekt
dp. katecheta Dostál, jehož zkušenosti na pcli
paedagogiky jsou plné oceňovány. Sapplenturon
náboženství na gymnasiu byl pověřen vdp. dr. Še
tina, jenž imponuje studentstva svými vědomostmi
nejen na poli theologickém, ale i na polí hudebním.
V koneistorní kanceláří také nastal postup. Arcbi
vářem byl jmenován dp. Bayer, jehož svědomitost
a úřední akkuratessa jest chralně známou. Pro
tokolistou se stal dosavadní snaživý vikarista vp.
Hrubý. — Při všech těchto změnách úředních pro
jevil ndp. biskup vzácné porozumění jak pro ča
Bové požadavky, tak i spravedlivé uznání kvali
fikace kandidátů. Zejména oba úřední akty v se
mináři a v Borromáeu, kterými ndp. arcipastýř
nové představenstvo uváděl, povznášely se Brou
srdečností nad obvyklé čablonovité formality a
nesly rás rodinných slavností, kde starostlivá
otcovská péče zavazuje svěřence ku projevům
vroucí vděčnosti. Přejeme všem nově natanoveným
pánům hojně požehnání Božího na vykázané roli.

Seohůno měst. dne 4. října. Měst
skému sahradníku se uloží, aby vypracoval prc
jekt vysázení stromořadí a křovinpo levémbřehu
Labe od stoku s Orlicí až ka Střebší, — Povolí
80, provedení adaptací ve flošně čp. 214 k účelům
bospodářekým pravovarnímn měšťanstva v Hradci
Králové. — Udělí se povolení k obývání rodinného
domku p. R. Sehmidtovi, staviteli. — Hrobníku na
břbitově Pouchovském uloží se, aby nepřipouštěl
vysdívání hrobů a hrobek bez povolení a bez do
sora měst. techn. kanceláře. — E žádosti
okres. výboru v'oží se techn. kanceláři, aby v Ji
tkově třídě proti budově okres. strarovoy pro
vedla přechodník 2"/, m široký. — Žádosti p.
Fr. Drašnera s Malšovic pronajme se témuž les
pavilloa za possřadních podmínek s výhradou, še
Jej obci dá kdykoliv k disposici, bude-li jej tato
požadovati. — Provedení práce sklenářské v ba
dově elektrárny zadá ae p. Jar. Kratochvílorí. —
Panu Fr. Šlejharovi, dilovedoucímu přádelny, ndě
leme bylo povolení k obývání jebo novostavby ro
dineého domku na pere. č. 6, v bloku IV. a p.
Dra Jos. Vocáskovi, profesoru obch. akademie,
povolena byla stavba domku rodinného ma parc.

ě. 4. v bloku IX. — Riditelatvím měst. dívčího
lycea předlošená šádost sboru professorského sa
schválení zkušebních tax při skouškách přijímacích
do vyšších tříd a výkaz žákyň do téhož ústav na
rok 1909,10 přijatých postoupí se lycejnímu od
boru. — Schváleno bylo povolání externí síly pro
angličinu aa týž ústav. — Dvěma žádostem sa
zvýšení chnd. podpor bylo vyhověno.

Městské průmsysl.museum v Hradci
Král. hodlá nspotádati v zimním období 1909.10
bezplatoý kresilřský a chemický kura pro malíře
pokojů. Účelem kursu jest seznámiti účastníky
8 moderní stylisací tvarů přírodních a vyušitko
vání jich při provádění tnaleb pokojových, oauce
o barvách, různých techoikách malířských a 8 Ju
čební technologií. Vyučování potrvá 80 hodin vy
učovacích a vynčovati se bude denně od I —Óhodin
odpoledne, případně celodenně, sa vedení pí. E
Mikanové-Urbanové a p. inž. Břet. Šetlíka. Učast
níků nejvýše 15. Přihlášky do 15. Jistopada t. r.
přijímá správa průmyslového musea v Hradci Král.

Sbírky městského průmyslového
mases v Hradel Hrálové obobaceny byly
v poslední době několika cennými dary. Takze
jménu laskavým prostřednictvím pí A. Domečkové
obdrželo museum 2 pěkné porcelánové konvice ká
vové, noční lampičku porcelánovou číuského tvara
a ozdoby a část majolikového servisu — vesměs
£ prvé polovice mioulého století. Pan C. Rážž,
velkoobcbodník zde, věnoval 3 velké majolikové
talíře, bohaté malbou na glasuře zdobené, rovněž
£ počátku 19. století pocházející. Pí. Božena
Franková, majitelka domu zde, 20 starých tisků,
p. Alois Wiesner, knihtiskař v Praze, laskavým
prostředniotvím p továrníka Jar Červeného nkázky
strojové sazby a tisku a oměj. grafických prací,
slev. technologické museum v Praze 2 kartony se
40 vzorky barevných ořízek knižních, slav. městeká
rada zde pár atříbrných náušnic, vykládaných ka
meny, primitivní práce z konce 18. století. Pan
Fr. Hanuš ve Vysoké nad Jiz. děbán kamenný
s hoědou polevou, lidovou to práci z druhé polo
více minulého století, a sápisní knihu 8 doku
menty z let 1790—1834 a malovanými vzorky pro
lidový nábytek, p. Jos. Duška v Josefově očkolik
drobných prací kovových, p dr. Fr. Ulirich zde
plaketku broosovoa, p. řed. L. Haněl velkou svě
tlíkovou mříš kovanou z konce 17. století pochá
zející z bývalého domu „U černého orla“, knibovně
věnováno očkolik knih, plakátů, katalogů výstav
ních, výroč. zpráv od pp. řed. Heněla, dr. Ulirioba,
důchod. Vojty, kontr. Kašpara, knihkupců Tolmana
a Melichara, zemské statistické kanceláře, České
Akademie a celé řady musel. Všem dárcům vzdává
správa musea nejvřelejší díky.

Bezplatný kurs přednáškový „O0mo
derní reklamě“ dají ve středudne 20. a
ve čtvrtek dne 21. říjnaměstské průmyslové mu
eeum společně a obchodním gremiem v Hradci Kr.
Začátek přednášek vždy o 7. hod. večer v čítárně
průmyslového musea v budově c.k. odborné školy
zámečnické Na kursu bude přednášeti známý od
borník p. Karel Schindler z Praby.

Bezplatný kurs lakýrmieký pro na
podobení mramorů nátěrem uapořádati hodlá za
pomoci technologického musea průmysl. v Praze
ve dnech od 32. listopadu do 2. prosince 1909
městské průmyslové museum v Hradci Králové.
Kars vybračen jest v prvé řadě účastníkům kursu
pro napodobení dřev nátěrem (na jaře t. r. pořá
daného). Nejvyšší počet účastníků kursu stanoven
na 16. Přihlášky řádaě vyplněné přijímá do 20.
listopadu t. r. řiditelatví musea.

Z madace Františky Tenbmerové
pre chudé, zachovalé a do Hradce Krá
lové příslušné vdevy, založené p. Karlem
Teubnerem, čestným měšťanem královéhradeckým,
ndělí se dle usnesení městské rady ze due 27.
září 1909 dvacet míst, z nichž každě jest epojeno
8 pošitkemv obnoauročních K 41-— Žádosti o tuto
nadací, opatřené doklady o tom, že žadatelky jsou
chudé, zachovalé, do Hradce Králové příslušné
vdovy, podány bodďtež u úřadu purkmistrovského
v Hradci Králové v úředních hodinách do dne 18
Hjaa €. r. do 12. hodiny polední. Vdovám, jimž
nadání toto bude uděleno, vyplaceny budou požitky
jeho v úhrnoném obnosu K 820-— rovným dílem
dne 23. října t. r., t. j. v den úmrtí pí. Františky
Teubnerové, matky zakladatele tohoto nadání.

Beseda v Hradci Králové pořádá vsobotu
16. října 1909 v pově upravených spolkových
místnostech pátý společenský večer. Na programu
přednáška o výpravách polárních, badba « zpěv.
Meri jednotlivými čísly slosování knih. Začátek
určitě v 8 bodia večer. Vstup pro členy, jich
hosty a zvané.

Akademie ve prospěch „Obocnéku
ohymě“ dne 9. říje vKlicperově divadle. Jest
mi radostnou povinností reforovati o produkci tak
zdařilé, jako byla tato. Přední naše síly sávodily
mezi sebou a věru těžko roseouditi, kdo získal

palmu. Ovšem v prní řadě poukázati musím uavýtečnou naší umělkyni pí Jaačovou, jejlš hlasu i
technice obdivovatise muní každý, měl přile
šitost ji alysti. Výborným partserem byl jí ndě

dobrý n p. Kretechmer,jehož lahodný .
ton vyspělk dokonalostizřídkavídané.na kp. Manzer zavděčil se čísly sólovými, zv vlak

Smetanovou symfonil „Z českých lubů a bájův“.
do které asi i při svém velkém dirigentském ta
lenta mooho píle vložil. Nemohu též přejíti miče
ním delikátní doprovod zdařilého melodramatu|
Čísel zpěvaých, jejš převzala pí Marošová. Návátěva
byla slušná, jen parket — atudentatvo — vykatzo
vsl mesery. Dr. Aligiis.

Výbor obcené kachyně v Hradel
Králové vzdává tímto všem, kdož přispěli ke
zdaru akademie pořádané dae 9. t.m.ve prospěch
„Obecné kucbyně“, srdečné díky. Zejména děkuje
účinkujícím P. T. dámám pl M. Jančové, choti
městského inženýra, pí E. Marešové, choti c. k.
professora; pánům Ottovi Kretachmeroví, továrníku
z Nové Paky, K. Paulovi, vrchnímu měst. oficiálu,
J. Machovi, láseňek. kapelníku v Bělohradě, R.
Manrerovi, kapelníku c. a k. 42. pěš. pluku, kteří
se vzácnou ocbotou a obětavostí provedli jedao
tlivá čísla vybraného programu, jakož i B E. To'
manovi, koibkopcí, za laskavé obstarsný prodej
lístků a darování not a ct. firmě Ant. Petrof za
propůjčení piana, jakož i al. velitelství c.a k. pěš.
pluku čís. 42 za bezplatné propůjčení hudby. Za
výbor „Obecné kucbyně“ R Jirotková, předsedkyně,
Jan Mareš, jednatel,

Kulturní povzdech vydral se z úst
„Osvěty lidu“ nad tím, že ge opovátila společnost
Zbilnerova brát v Hradci Králové a dávati ka
sovní kusy dle příkladu společnosti východočeské.
A přece Zóllnerova společnost nečinila nárok oa
tisícové subvence z kapes zdejších poplatníkův a
nepřinesla předvánočaí"potěšení živnostnictvu Spl ní
Ji východočeská společnost své umělecké posl ání
dokonale, pak Se naprosto nemusí báti soutěže
podniku, který vzhledem k svým starobylým tra
dicím má anad také právo na existenci.

Podání výkazů od majitelů domů
za účelem přípravy pro ukládání osobní daně
z příjmu na rok 1910. Na základé S 200 zákona
ze dne 25 Híjna 1896, ř. z. č. 220, o přímých
daních osobních vyzývají se všichni držitelé oby
dlených domů, po případě jejich zástupci, aby
předložili berním úřadům vyměřovacím ve lhůtě
níže určené a a použitím úředních tiskopisů vý
kazy všech osob v domé bydlících, spiřádané podle
bytů resp. obchodních mletností a při pronujatých
badovách = uvedením nájemného a po případě
podnájemníků, uvedouce zároveň jménu a spůsob
povolání nebo výdělko, pak i bydliště jednotlivých
obyvatelů. Při tom podpronajímatelé nechť uvedou
své podnájemníky a nájemné od nicb placené, před
nostové domácnosti pak udejtež všechny k jejich
domácnosti patřící osoby, které mají nějaké vlastní
příjmy. Tyto výkazy budtež vesměs přesně dle
etavu ze dne 16. listopadu 1909 v příslušných
rubrikách náležitě vyplněoy a nejdéle do 20. lísto
pada 1909 u vyměřovacích úřadů[ instance (c. k.
berních správ, okresních hejtmanství) od majitelů
domů samých podány.

Dobročinná sbírka vo prospěchstižených průtrší mračon na ořlcku.
Na ulevení bídy postižených hrozoou průtrší mra
čenna Hořicku, zejména v obci Třebověticích, do
šly c.k. okr. hejtmanství v Hradci Králové dosud
tyto milodary: Obec Mžany veřejnou sbírkou K 47,
Roudnice K 100, Probloz K 22930, Horní Přím
K 2380, Stračov K 68:40, Stěžírky K 82, Mokro
vousy K 80, Říbsko K 25, Nerošov K20 21, Voz
pice K 2600, Libnikovice s vlastních prostředků
K 20. Velká Skalice K 20, Všestary veřejnou sbír
kou K 7695, Puchlovice K 53, Popovice K 18,
Stěžery veř. ebírkou K 99, táž obec z vlastních
prostředků K 25, Hrádek veřejnou abírkou K 28,
Babico K 43-70, Blešno K 62, Nepasice K 70,
Pražské Předměstí K 128, Radostov K 30, farní
úřad v Libčanech kostelní sbírkou K 23-06, dě
kanský úřad v Hradci Králové K 20, farní úřad
v Kratonohách K 25, farní úřad vPlotištích K 17,
farní úřed v Lochenicích K 15. Uhrnem K 1178-92.
Sebrané obnosy byly neprodleně saslány c.k. okr
hejtmanatví v Nové Pace a všem šlechetným dár
cům vyslovují se jménem postižených srdečné díky
a zaplať Báh!

Krádež cenných pa Dne29.září
1909 odcizeny byly v Náchodě 4 srbské tabákové
losy z r. 1888 po 10 fr. č. 6317/88, 7627/84,
8543/41 a 9939/72, 4 arbské výherní lístky po
9 K č. 888/7, 5491/99, 8741/11 a 6872/ó5, pak
1 torechý los z r. 1870 €. 1662974 v ceně 200 K.
Každý, komu tyto cesné papíry byly snad pro
dány, neb ke koupi nabízeny, neb kdo sná ny
nějšího jich držitele neb jeho právaí předohůdoe,
se šádá, aby to oznámil boď úřadům bezpečnost
ním neb vyšetřajícímu soudci c. k. krajského
soudu v Hradci Králové odd. VII.

Čermilev. V téohto dnech náš čilý katol.
spolek zakládal křestansko-sociálaí | tělocvijnou
jednotu; čekáme, zdai v tom budeme míti ná
sledovníky u vašich protichůdců,

Kelim. 1 nude památka er. Václava skvěle
oslavena. Zdejší křest. soc. spolek v ten dem ko
vel slsvnost svěcení praporu. V předvečer uspo
tádána slavnostní akademie s živýmobrassm „Hold
av. Václavu.“ Druhý den velkého průvodu súčast

nily se téměř všecky místní spo a depatace kat.spolků | z dalekého okolí. V přepiněném chrá'ou
měl kázání vdp. P. Kubes a J. Milost opat Zavo
ral, kterýprapor posvětil. — Všeee zdařilo vol
mi krásné.

Sukna, modní pánaké látky, soukenné veškeré přípravy prokrejčí a švadleny



"Obce Hobylická a Opatovská daly
opraviti kříže poblíže ailnice nové, vedoucí z Ko
bylice dále k Opstoru, Cbmelovicím. Bvěcení jich
vykonáno dne 10, října v neděli. Doatavilo se obec.
zastupitelstvo, školol mládež, družičky a množství
Kobylických, Opatovekých 1přespolních občanů,
protože bylo právě posvícení. Tyto obce jsou čilé
v úpravě svého okolí. Jsem zde na pogrícení od
Chiumco a musím říci, že úbledná škola, zasázené
Da návsi lípy, nákladná nová silnice, která vyža
dovala náklada velikého, jsou svědectvím, co při
skrovných prměrech lze dokázsti „Ale naše obec
je na panství benediktinů s je ta pokrok větší,
než kde vládne světská vrchnost nebo židé. Při
spívá nám opatství dvěma třetinama na naše pod
niky“, tak se vyjádřil soused z Opatova.

Smutný dozvak manévrů. Krátcepřed
císařskými manóvry přinesly časopisy správu, že
Jest nařízeno ministerstvem války, aby byl brán
avláštní obled na záložolky, kteří nejsou obtížným
pochodům svykil. Bohužel, nařízení toto bylo sice
kdes oa papíře, ale 8 vojskem někteří velitelé na
kládalí dle své libovůle, neberouse ohled na to,
sdali ten či onen muž klesne polomrtev k zemi,
přemožen mdlobou, nemocí anebo žízní Bolný byl
mnohdy pohled na sutva vlekoncí se záložníky,
kteří, pokryti prachem a asehnuti pod tíží torby,
podobali se spíše starcům nežli mužům v plné síle
Života. Zvláště ti, kteří neměli peněžité podpory
£ domova, často byli nuceni prosit o kus suchého
Chleba. A jak vedlo se as těm, kteří útrapami
onemocněli? Příklad: Záložník Josef Písecký
s Rosio u Pardubic, sařaděný k 11. setnině pěš.

luku č. 98, byl nemocen. Plukovní lékař pan
ebrich mu sice dovolil jíti několik dní bez torby.

Když však byl opět přinucen torbu násti a klesal
pod její tíží, prosil u prohlídky nemocných opět
plokovního lékaře, aby dovoleno mu bylo aspoň
bez torby jíti, že klesá. Stětoval sl stále na praní
cborobu. A jak že jej p. plakovní lékař léčil?
Řekl Plaeckému: „Dejte se oholit, nechte si doma
halsbindl, feindesabzeichen a akaroli, ona pak bude
toroa lebčí.“ A Písecký torbu nésti musel Nenesl
jí však dlonho. Již drahébo dne 8. září klesl u

bíče na Moravě s torbou na zádech mrtev
k zemi. Neeplnila se ubošákovi jeho téměř každo
denně opakovaná alova: „To budou mít ena a děti
radost, až zas přijdu domů.“ Nepřišel. — Marně
ee těšila opaštěná manželka, marně čekaly 2 ialé
dítky svého otce. Dostane ae jim za straceného
živitele oáhrady? Poohybujeme. — Očití svědkové.

Higk lite v Pardubleich. Parfiraní
bony na jeleny, které byly bned při svém počátku
letos úmrtím v rodině knížete Auersperga vážné
obrošeny, rozvíjejí se v pravidelné své tempo.
V posledních dnech přijelo do Pardubic opět ně
koli« nových účastníků z krobů šlechtických,
takže celá suita poznenáhlu roste v obvyklou ho
nební kavalkádu. Z puštěných jelenů podařilo ae
Jednomu hned na počátku svým pronásledovatelům

rchnouti v širé lesy bejšťské a novohradecké,
kdož zmizel beze stopy. Stává se to celkem zřídka.
Také letos konají se bony pravidelně vždy v pon
dělí, v úterý, v pátek a v sobotu ve 12 hod. v po
ledne. — Pardubské koňské dostihy, které loni
za příčinou nenadálých mrazů ae nekonaly, budou
letos v neděli dne 31. Hjna.

Dašice. Zdejší socialisté použili příležitosti
návštěvy nejdp. biskope v našom městě, aby se
způsobem, jedině jim vlastním, otřeli o něbo a o
uvědomělé katolíky sdejší ve „Východočeském
Obsoru“. Vůdcové soc. demokratů našich mohou
býti ubespečeni, že katolíci k nim nepůjdou ani
o svolení ani o radu, zdali s jak mají svého milo
vaného biskupa přivítati a uctíti. Ustavičné nájezdy
jejich na každého, kdo nechce dle jejich židovské
plsničky tančiti, se jiš kašdému slušnému človéku
zhousily a mají ten dobrý výsledek, že katolíci ae
probouzejí z ogpalosti a začínají si uvědomovati,
co vše dovolilo by sobě radé panstvo vůči kato
Ikům, kdyby přišlo poněkud k vládě; vždyť již
nyaí, kdy brozny visí ještě moc w moc vysoko,

eitout suásilňovati smýšlenía projevy katolíkůdašických. Jest ji opravduna čase, aby uvědomělí
katolíci zdejší již se konečně vzchopíli a odpově
děli na mstivé nájezdy soc. demokratů a s nimi
tajně spojených evangelicko-pokrokářských živlů
prováděním při nákupu životních potřeb hesla „Svůj
k svému“ Ručíme za to, že by ony pány vbrsku
opustila odvaha banobiti veřejně naše náboženství
a vše, co s ním souvisí — V úterý dne 19.t. m.
ma večer zastřelil se sdo 28letý krejčí Voj. Tuček,

ne yl uni oslý decelého vysokýZemřelý, kterýa aolcel en metrvysoký,popletlsiprý
hlavu čtením krváků a jiných nevěreckých spisů,
kteréž mu jistí příbuzní jeho půjčovali.

uanst. Dne hi tm.E 6 bod.večervzpikl
u na parní pile p. Krejcarape vsnícesim ložisek (lágry)ve spodní části pily. Oheň přes

přspěckavísbor Imičaký8 Obranůujalnep r z i te zá
Ghrazné práce. Kpomoci přijeli také basiči z o
slok a Zaječic. Po utilovném, přes 2 hodiny tévá

Jicím hájení podařilo “ i za nodostatka vodyžár nadobro adasiti. Škodausní veliká. —obor

přilé koda výchčlent; 2d1 ovišenípořádajíno ; též i ovičení pořádaj
1“ sají By! jiě svrchovanýčas, usboť sbor byl
JI akoro v úplném roskladu následkem Štvanicpo

pokrokářů. láva tém hasičům, kteří ee za nábo
ženství nestydí a Pánu Bohu i ve svém úboru
vzdají lest.

Do okresm kostoleckéhe, šambo
reckého a rychnovského. Pro stálé adra

Hrubé odmítnutí a ještě horší zacházení a dělui
ctvem. Dělnictvu praskla konečně trpělivost; za
etavilo práci po ládenní výpovědi u firmy bratří
Kanfmanův (čtyři rodiny) a Švarce;u pověstného
maďarského žída Felzenburka dali všichni ostráci
výpověď. Ovšem teď nebudou ševcovati velké mi
Jostpaničky, které k nám přišly před 1Ď roky
chudé a hodně skromné. Leč u nás máme velice
známého přítelíčka, edv. koncipienta Nuce. Pan
Felzenburk se epolehá, že mu ten pán sežene
stávkokaze. A ně to sačíná. Bebnáni jsou jeden
rváč a alkoholik, dele bývalý bordelář a jiní, kteří
začícají dělati atávkokaze. My však prosíme všecky
lidi dobré vůle, aby v Kostelci práci nepřijímali,
dokud nedokončíme úspěšně mzdový sápaa. Prosíme
snažně přátele dělnictva, aby všude dělníkůmoz
námili, jak těžký jest náš boj. Nechť jim všude
připomenou, aby nás nepoškotovali.

Na Hyšperecku nové dvě odbočky
Sdružení k nemědělců. V nedělidne
10. t. m. založil u nás neunavný pracovník vdp.
Prokop Holý z Janovic odbočku Sdružení křast,
zemědělců v Mistrovicích na schůzi kouané dopo
ledne, odpoledne o 3. hod. tečnil v Orlici pro stá
vající již odbočky kunčickou a orlickou avečer o
7. bod. mlovil znova na achůzi v Šedivci, kdež
založena toho dne odbočka druhá. Celkem máme
již na Kyšperecka 4 hospodátské organinace. Obě
stávající odbočky vedou si velmi čile; doufáme,
že j nové aestry nezůstanou zpět. Obětavému pra
covníku tímto vzdáváme ještě jednou srdečný dík
a děkujeme mu po křesťansku: Zaplať vám to
Pán Bůh!

Kulturní dokumont. Jak platnýmjest
všecko volán! po avornosti a aoačinposti národní,
dokazuje toto: Kutnohorská katol. jednota pořádala
letou v lednu vánoční spěvohru „Jesličky“ 86
adarem tskovým, že mobla odvésti 93 K čistého
zisku menliuovým školám severočeským, Protože
představení toto bylo pořádáno v malém sále Ře
mesloické Besedy, byla Jednota vysvána na žádost
z četných stran projevenou, by přlsté pořádala je
v sokolovně. Ale slavný výbor Sokola — odepřel.
Když jedoalo Be o místnost, kde by úředník ži
dovské banky k hanbě našeho města mohlae otřít
o světlou památku av. Václava, k tomu slavný
výbor Bokolovnu propůjčil. Mohl tak učiniti tím
spíše, když sokolovna šikovně bodil na krk —
městu. Město sice za drabé peníze vyzdobilo
kapli královskou ov. Václava na Vlašském Drořa,
ale to nic nevadí, aby Zase v městském domě Bo
kolovně se třeba sv. Václavu neutrhalo na cti.
Židé toma tleskali, židům se tw libilo; tož 00
může český lid chtíti? Sokolovna se propůjči ko
všemu, ele aby v ní bylo pořádáno představení
tak povznášející, tak lidové sušlechtující, jako jsou
eJesličky“ a dokonce snad k národně dobročin
nému účela, to přece nemůže býti. Že tímto jed
návím Sokol dospěl „až k poslední mmetě“ savé
vzdělavatelské s národní Činnosti, jest jisto, ale
rovněž tak jest jisto, Že si tím nezískal „ní zisk
(mravný), ni slávu“.

Česká Třebová. Miaulouneděli10.t. m.
posvěcen byl obnovený kříž, stojící při silnici
k Rybníku vedoucí. Svěcení a případavu promlava
vykonal vdp. děkan P. Matějka sa asistence vp.
P. Valy a za účasti asi 80, nejvýše 80 caob.
Slabá tato účast (farnost čítá přes 13.000 duší,
město samo přes 8000) za takovéto mimořádné
příležitosti ukasuje jasně, co v předešlém dopise
naznačeno, totiž očividné klesání života nábožen
ského v městě našem. Zajisté více lidí by byl
pozorovatel v tu cheíli našel při pilné polní práci,
než při náboženském obřadu. V této příčině,totiž
v pesvěcení neděle a svátků stojí Třebována
prvém místě v okolí. Co však pozorovatele nej
více zaráží, jest, že do Třebové i ze vzdálených
obel přistěhovalí lidé, jakmile se v Tfebové okou
kají, přestanou býti řádnými katolíky. Několik
příkladů postačí. Před učkolika roky přistěhoval
se do Třebové jistý maš, kterýž vodil poutalky
Jako vůdce na „Hory“. Po přistěbování za '/, roků
marně byste jej v kostele nebo v Marisnaké kapli
na Horách hledali; u nás chodsti do kostela „není
v modě“. Jiný opět v rodné obci po 80 roků byl
spěrákemna kůru; v Třebové s milosti jde jednou
sa rok na mši sv. Opět jiný chodí do kostela jen
tenkrát, když má zde oroje přátele; a tak bych
mobl podobných případů uvésti víve. Oraduší naše
jest náboženskou metečností tak prosákouto, že
vlivu jeho mimoděk každý éhá. Co je této
úžasné Ibostejnosti příčinou? Jak ujednati nápravu?Příčiaje maoboa nápravatěžká;otom
Však zase jindy.

o ina)6 s "1 k Meniřičí(apočna) a v květau letošního
roku, komal dne 6. října 1 výborovoa sohůsi,

n odnést „M.ŠkJAT.a příspěv sebráno —
e Marea 119 K10 b, Tarokáři
85 h. Denní b>sté u Sirotiků 94 K

Divky s vlaku u p. Uhlíře 83 K 13 b. Čistý
výnos ze střeleckého plesu v hoat. p. J. Hofmana
(Vydrašen dar choti lesního správce p. Slanžov
ského) 30 K — b. Z plesu hospodyněk u pana
Uhblíte 3 K 40 h. Při taneční hodině 2 K — b.
Zálotna z čistého zisku 20 K —- h. Cukrovarští
dělníci se aábavy u p. Ublíře 11 K 34 b. Dar
mládeaců při pohřba L. Šalce 20 K —h. Při ob
žínkách sousedů u Hofmanů 48 K 70h. Od pořa
datelů obžínek 3 K 08 h. Od kapelníka p. Joa.
Uhifřa 5 K —h. P. Jos. Svatoň 2 K — h. Úrok
z uložených peněs 1 K 60 h. Pokuta 1 K 20 b.
Společnost a Hofmanů 3 K 32 b. Při hudební
akademii u Marelů sebráno 30 K 49h. Denní
hosté u „Dostálů“ 8 K 82h. Úhrnem 1000 K —b.
Na millionový dar Ú. M. Šk. sobráno dům od
domu 317 K 25 b. Občané naši bez rozdílu stavu
jsou si plně vědomi svých národních povinností,
které zvláště v nynější těžká době nesmí býti za
nedbávány. Jak dělník tak řemosiník, rolník a
intelligant ochotně odváděli sběratelům dobrovol
nou daň národní. Je v tom jistě cosi hřejivého,
když bošík as l3letý zastaví sběratele se slovy:
„Já také něco dám na Matici“; věnuje veškeré
své úspory, zajisté celé své jmění. Jest si jen
přáti, aby okolní obce a města nesňstaly pozadu
Za naší vegnicí.

Nářek z Leměemě některý z našich roz
krokátů vylíl si v „Pol Obsora“. To vítězství ka
tolické etrany při místních volbách 22. září moc
ho bolí. Upřímaěji nemůže přiznati porášku po
krokářeké strany. Doslovně: „Reakce zvítězila na
celé čáře, zbývá už jenom pronésti nad hrobem
předvolebních plánů několik upřímných ulov.“
Nejsme škodolibí, ale vidíte, pánové, to jsou ty
konce! To bylo vyamívání 18. dubna, když agrár
nici nám znemožnili achůzí veřejnou a důvěrnou
a rozbili dvéře, jak se na nás dobývali, čili po
agrárnicku řečeno „šli na pivo“, kde kdo z vás
nám 86 posmíval a na nás přibazoval; teď píšete,
že volbami bylo nezvratně dokázáno, že „kleri
kální organigace byla podceňována a že proti ní
musí se zřídit organisace pokroková.“ Tuto jen ci
zřiďte, raději dříve, abychom celou tu vaši vsácnou
pokrokátskou společnost viděli hezky pohromadě.
Nač se také tajit a krčit jeden sa drahého? Hezky
ven! Kupte si též odznaky, aby vás kašdý hned
poznal „muže charakterní, kteří své přesvědčení
neprodali, muže rozumné a řádné, maže, kteří aj
nedají zastavit pochod myšlenek a pokroku, ale
přejdou přes faru a zámek a budou eoudit.“ To
je prázdných a vychloubavých slov! S tou válkou
volební dobře když hned začnete, protože dny 8e
krátí, abyste podrahé nemaseli do Stadec běžet
pro plaomoci, když už tam lidé spí. Někoru se
tam prý uš slibovalo bičem. To by se pak ten

myšlenek a pokroku“ u někoho z vás třeba
urychlil a byl by pak také „cejchovaný“ a sbylo
by mu pak také „už jenom pronésti nad hrobem
předvolebních plánů několik upřímných slov.“
Vidíte, hoši, jak ae tím novinařením jenom zašmo
drcháváte! Ale pište dále, rádi to čteme. My večer
v jiné vesnici nebaroujeme lidi pro plnomoci ; tedy
máme čas ku Čtení.

Česko-franconsakou slavnost v Ou
myslovicich u Poděbrad uspořádajíčesko-mo
ravské spolky těsnopiané vedením red. „Slov.
Stenografa“, p. JUDra. Alfreda Radolfa, advokáta
v Hradci Králové, dne 2. listopadu 19V9, na kterou
v zájmu česko-francousské shody již předem upo
sorňujeme. Jedná se tu o akt piety oproti vyni
kajícímu francousskému atenografu Jéan-Fálicité
Conlonorí, vynálezci první tésnopisné soustavy ©
franc., jenž raněn a sajat v bitvě u Lipska, zde
30. prosince 1813 v bývalém hostinci „Šabatově“
(nyní samota u Oamyslovic) otravou krve zemřel
a 2. ledna 1814 na hřbitové Oamyelovickém byl
pochován. Na trvalou památku jeho odhalena bude
a. listopadu 1909 za přítomnosti francouzského
koneula p. Colomiés na samotě Šabatově u Oamy
alovio vkusná pamětní deska, věaovaná Drem Ra
dolfem, jenž sám po léta jíž atují v čele těsnop.
ruchu u máš a tím splaciti mlnl čestný dlah
oproti milému nám národu franconzskéma. Naše
dosavadaí styky s francouzským národem vyžadují,
aby vzácná slavnost nevyzněla na prázdno, ale
provázena byla co. nejhojnějším účastenstvím
= obcí sousedních, které zajisté neopomenou uví
tati francouzské hosty s vyslati ku slavnosti své
zástapce. Hosté přijedou 2 listopadu ranním vla
kem o 7 bod. 32 min. s Praby do Poděbrad,
odkud povosy odejedoa do Oamyslovic a po alar
posteím aktu vrátí se obec Kouty do Podě
brad, kde napořádáa bude společný oběd a pro
hlídka -mčsta.

+ Karel Hetrě.Vnocisúterýnastředu
13. t. m. zemřel náhle ředitel c. k. vyšší reálky
v Pardubicíchp. Karel Kotrč. Narodil se 7. dubna
1861 ve Staré Vožici.Po odbytých stadiích středo
školských na reálném gymnasiuv Táboře a ns
e. k. gymoasin v Českých Badějovicích studoval

moderní Alologlina amiversité v rano, kdež roku1976 uložil státní zkoušky sčeštiny, frenoouzštiny
a němčiny pro vyšší třídy středaích Škol českých.
Supploval při obecné v Písku skoro 8 roky,

matojako skutečný professorpe při obsenéreálcev Písku17let,pak v při©.k.vyšší
reálce na Starém hMéstě 11 let. Od 1. sáří 1008



byl ředitelem c. k. vyšší reálky v Pardubicích,
kdež jej stihla náhlá smrt, která dojala každého
hluboce. Ztrátu jeho oplakává nejen rodina; těžce
dotklo se úmrtí i sboru professorského, klerému
odňat byl ředitel otcovaký, který s každým členem
sboru smýšlel poctivě a jednal karakterně. Těžké
povinnosti úřadu svého konal nadmíru svědomitě;
i nejmenší povinnost byla jemu svatou a důle
žitou. A tato vřelá opravdovoat a vážnost, 8 jakou
sestával svůj úřad, podryla mu zdraví, otřásla
jeho nervy, rozvrátila jeho jemné srdce, takže
padl náhle snaven a vyčerpán na počátku své
dráhy ředitelské. Kotrč byla povaba křišťálová,
upřímná, beze leti a klamu; byl muž hluboké
víry, kterou nic nedovedlo zlomit, kterou dovedl
jenom zastřít rosvrat organismu, který olupuje
o rozvahu, připravuje o Boudoost a zbavuje zodpo
vědnosti. Buď věčně $ťastná, doše zbožná!

Pelmá. Křest. soc. vzdělávací a podpůrný
spolek paní a dívek pořádal dne 19. září odpol.
důvěrnou schůzi, při níž přednášela osvědčená řeč
nice alč. Frant. Jakobcová, redaktorka „Jitřenky“
z Vršovic, na thema: „Ženská otáska“ a „Proč
se združujeme.“ Účastenatví bylo hojné. Vydáno
bylo na 200 legitimací. Za předsedkyni schůze
zvolena pí. Kat. Fišarová, místopředsedou p. Dvo
řák z Volešné. Po krátkém pěkném proslovu udě
lila předsedkyně slovo alč. Jakubcové. Skoro 2 ho
diny mluvila řečnice přesvědčivě od srdce k srd
cím. Nadšení bylo všestranné a zdařilá přednáška
tato odměněna oločnou pochralou. Předsedkyně
nato poděkovala krátce obětavé řečnici a zakon
čila schůzi následujícími slovy: „Vzhůru sestry I
Kříž nám září, nestyďme se za něj! Než bychom
jej tupit daly, to zemřeme raděj“ Svatý Václav,
dobří Češi kříž ten věrně ctili, v tom znamení
také vždycky slavně zvítězili“ — Po malé pře
stávce pořádán pak alavnostní večírek, při němž
zvláště se líbily „2 písně“ (cólo), jež úplně bez
vadně přednesl dp. Fr. Šebestík, zdejší katecheta;
sborové zpěvy, jakož i některá čísla hudební, jež
se zvláštní ochotou řídil p. Fr. Korejtko, ředitel
kůra, setkaly se s velkou pochvalon. V duettě
„Narodní plsně“ zvláště p. Jar. Zacharník velice
pěkně svůj čistý tenor aplatnil. Neméně pobavil
nás i dp. P. K. Kučera, duch. rádce spolku, svým
humoristickým přednesem Rubešovy básně „Jindy
a nyní“, jakož i členové bratrské jednoty svými
výstupy, z nichž „Eskamotér“, „Moderní manžel“
a j. k nemalému obveselení značně přispěly. —
Velectěné řečnici, důstojným pánům Šebestíkovi a
Kučerovi, p. řediteli kůru, všem pp. zpěvákům,
budebníkům a hercům, jakož i všem, kteří zdařilé
této schůzi svojí hřivnou jakýmkoliv způsobem o
chotně přispěli, vzdáváme tímto vřelý dík a upřímné
„Zaplat Bůh" Členům apolku pak voláme: Schůzí
takových dejč, Bože, více!a

Již vyšlo II, vydání spisu:

: Machar :
a křesťanství.

„JeEC

Pod tímto titalem vyšla brožura jako
7. číslo „Čas. Úvah“. Kníška ta stračně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, páviloickým pobanstvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvahy čteme zajímavé do
klady o literární poctivoati, snášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
madnémo šíření, aby 8e nejširší vrstvy
lidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářská výprava proti dokázaným pravdám.
Cena 32 stránkové brožury pouze 8 hal.
Při hromadných objednávkách +čtší slovy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Čas. Úvah“
v Hradei Králové.

Různé zprávy.
Zemský svaz kamcelářských offiel

entů a kancelářských pomocníků c. k.
státních úřadů a ústavů v království Českém konal
v neděli 10. t. m. odp. v hotelu „Merkur“ v Hradci
Králové svoji krajinkou schůsi, na kteron pozvány
vedle starosty města Hradce Králové p. JUDra.
Uliricba téš všechny politické strany, jejichž dele
gáti též.na sobůzi této účast brali. Schůze tato
svým jednáním projevovala spravedlivé požadavky
kancelářských offciantů s pomocníků při státních
úřadech, které v některých případech až do nebe
volajícími se stávají. V zájmu spravedlnosti žádali
referenti pn. Z. Črréek a Bureš ve svých blaboce
promyžlených.řečích za ochranu všechny politické

strany, coš svazu přítomnými delegáty všestranně
slíbeno. Stranu katolicko-národní nastupoval p. Ant.
Kořínek, jebož prohlášení, pomoc katolických po
slanců alibojící, sympaticky přijato. Za nadšené
nálady uchůze o 4. bod. skončena.

Odpemee proti úrahoté monky. Proti
drahotě podává Hospodářský list chrudimský násle
dující jednodachý prostředek: Jak jest to možno,
aby dnes 100 kg mouky pšeničné stálo 50 K —
tedy více jak dvakráte tolik než surovina? Kdežto
100 kg pšenice stojí 24 K a žita 17-20 K, stojí
žitná mouka dnes 36 K, tedy více jak dvalráte
tolik než zrno, které koupí lacinéji velkokapitál,
jenž tyje z potu rolníka a z peněz konsumenta.
Pomoc jest zcela jednoduchá: Což nemůže několik
rodin konsumentů koupiti si několik metr. centů
obilí a dáti si je semleti v domácím mlýně? Měl
by každý dělník čistou, zdravou domácí mouku —
ovšem nebyla by tak bílá jako mouka cizí, ale
není nejbělejší mouka nejvýšivnější a nejzdravější.
Přibližný výpočet mletí jest asi následující: 100
kg žita stojí 17 K, mletí a j. výloby 220 K, do
hromady 19:20K. Ztoho uamele se mouky 65 kg
po 201 hal, to znamená 1365 K; dále 35 kg
otrub po 16 hal., což čiaí 5-25 K; tadíž přijde
mouka za 22 haléřů 1 kg, t. j. o 14 hal. laciněji
než vobchodě moukacizí. — 100 kg pšenice stojí
24 K, mletí a j. výloby za 220 K, úbrnem 26-20
K. Z toho je mouky 65 kg po 31'7 hal., to zna
mená 2065 K a otrub 35 kg pol6 bal., což činí
5-60 K. Přijde tudíž 1 kg pšeničné mouky na 32
hal., čili o 18 h laciněji než uberská mouka cizí.
A což vaši mlynáři neměli by radost? Jistě že
ano, a sloužili by ve dne v noci. Proč neuchopíme
se již jednou svépomoci? Proč se nesdruží také
konsumenti? Zemědělské dělnictvo mohou bospo
dáři sami částečně uchrániti před drahotou, když
dají sami semlíti obilí, a mouku na 1 kg o 3—4
haléře dráše svému děloictvu přenechají; otruby
skrmí sami dobytkem.

Milliardáři. Dle nejnovější statistikyjsou
nejbohatšími lidmi (mimo dům Rotscbildův) na
světě tito: První místo náleší Amerikánovi Beltovi
(z obchodního domu Wehrner, Belt £ Cie), jenž
má 2 milliardy 400 millionů fr. a polovici zlatých
dolů jihoafrických. Po něm přijde Robin8on s dru
hon polovicí těchto dolů a 2 milliardami úspor.
Teprve na třetím místě jest známý John Rock
feller, který má pouze 1 milliardu a 50) mil fr.
Čistým, prostým miliardářem jest Waldor Aator,
Angličao, a na Rusi princ Demidov. Svého času
byl tukovým boháčem takó v novinách zvl. po
slední časy častěji uváděvý Andrew Carnegie Ale
ten nechtěl bromaditi mrtvý mamon, nýbrž rozdě
leje za svého života milliony (dosud 300 mil., na
různé dobré podaiky americké, aoglické a fran
couzské. Vůbec jsou bobáči američtí většinou
sami strůjci své zámožnosti, vzmobli se vlastní
silou a s této stránky zaslubují obdiva.

Klerika zapomenutá ve vlaku od Prahy do
Čáslavě odevzdána byla p.t správou stanice svsp.
dráhy děkanskému úřadu v Čáslavi. Vlastník její
nechť přihlásí se o ni u jmenované duchovní správy.

Nový rocept křesí. soclálů něm. na
potírání českého jasyka. Když to nešlo
„šákonem“ Kolisko-Axmannovým, žádají oyní křest
sociálové něm. s dr. Luegrem v čele, aby na oči
telských ústavech v Dol. Rakousích byla zákonem
uznána pouze němčina vyučovacím jazykem, a aby
nikdo nesměl býti učitelem v Dol. Rakousích,
není-li Němcem a příslušníkem některé obce dolno
rakouské. Křest. Bociálové něm. 8 dr Liegrem
jdou však ještě dále a spojují se zaze 8 židovskc=
německými liberály, připravujíce zákou, dle něhož
má býti němčina výhradné zemským jazykem
v Dol. a Hor. Rakousích, So'nobradsku a Vorarli
berku. Samozřejmo, že i k témt; krokům pobízí
Némce a dodává jim chuti „všudybytný“ ministr
dr. Sobreiner. — Strach mají tedy Němci veliký
před počeštěním. jinak by n.pomyšleli na germa
nieaci Čechů. Ale Čechové ge už neleknou chy
staných zákonů, které ostatně odporají státním
základním zákonům.

Uhry jak lillam. Na mezinárodníkon
ferenci k potírání obchodu s děvčaly, která se
minulý týden konala ve Vídoi, prohlásil tajemník
v oberském ministerstvu vnitra dr. Fest jménem
vlády uherské, že Ubry dnes naprosto již nená
ležejí do řady zemí, které se obyčejně proh'ašují
Se pařeniště a zdroj obchodu 8 děvčaty. — Maďaři
Jsou mistry v prohlašovácí sebe za nejkoltornější,
rytířský národ, ač v mnohém niuuí 81 ta kultura
zabalit tvář. O Uhrách známo, že právě ony jsou
z Evropy středem obchoda 4 děvčaty... Inu
není nad Maďary!

Země bes alkoholu. Finskýparlament
usnes| se na zákonu, dle něhož počínaje 1. červnem
1910 výroba a prodej lihu v celém Finsku povo
leny jsou toliko pro technické a vědecké účely a

lih vydávati pouse na základě lékařských receptů.
Prodej deoaturovaného libu za účelem pálení ne
podléhá žádnému obmezení. Pfestoupení tohoto
zákona trestá se poprvé žalátemaž dvooměsíčním
s v případé opakování žalářem šestiměsíčním, af
čtyřletním

Nejmodernější vězení jest dle všeho
v Japonsku, 6 mil od Tokie:v Sayamo. Půda sama

stála 200.000 fr. Jest kus od předměstí a úplvě
isolováno, aby sápach pocházející £ chudobných
stavení a dvorků vzdachu neotravoval. Budova
jest rozdělena na dvě polovice, v každé jest řada
stavení kolem jedooho středa nakupených, tak že
jediný hlídač stojící ve středu může hlídati 300
cel. Každá cela má dvojí okna, půda pokryta
zvláštní pokrývkou, na níž si vězeň pro noční od
počinek upravuje své lože. Vše jest držáno v nej
úzkostlivější čistotě. Mezi nejtěžší tresty patří vě
zení v tmavé komůrce a nejdelší doba tohoto trestu
obnáší pouze 6 doj. Jsou tam zvláštní světnice
pro zločince z řad šlechtických; neboť v Japonsku
sahá rozdíl v avciálním postavení i za skobu ža=
láře a šlechtic, třebas je zločincem, jest oddělen
od obyčejného lídu. V Sayamu jsou ohromné kou

Peny s basiny dlážděnými mramorem. Každý vězeňře vždy za tři dai teplou koupel. Kolem budov
žalářních jsou velkolepé zahrady, v nicbž jsou
rozsety téměř různé dílny skvostné osvětlované a
větrané. Tam jsou vězni noceni k práci. Kromě
toho jsou zde i školy: vsdělanější musejí nčiti 876
„kollegy“ nevzdělané; kdo umí aoglicky, trn má
vždy kolem sebe sílu žactva. Nezbývá než aby
takto zařízené vězení působilo obrodaě ua duši
svých dočasných obyvatelů. Ale toho účelu hrabě
nedosahuje. Úřední statistika dokazaje, že ze 100
zlodějů, kteří opustili Sayamo, 60 se vrací; u dru
hých zločinců obnáší průměr vrátivších se 40%,.

Lichváčství Jest smutnýma nezdravým
zjevem sociálním, že v nejnovější době šíříae na
venkově i ve městech zcela veřejné lichvářství.
Různí peněžní agenti, stojíce ve službách bohatých
soukromníků, nebo nesolidních peněžních ústavů,
přivádějí lidi úvěr bledající do rukou nemilosrd
ných vydřiduchů. Ale tomu lze čeliti pouze 80
lidními ústavy penéžními. Proto všem, kteří po
třebuji úvěru, odporučujeme „Českoslovanskow sá
lošnu“ v Prase-Il., Spálená ul. č. 9.

Ze zemského pojišťovacího fondu.
Tou dobou leží u král. čes. zemské pojišťovny
starobní nevyužitkováno více než padesát tisíc
korun z úroků nadlepšovacího fondu živaostenského
a to jedině, protože není tu žadatelů z krubů živ
vostenských. Nevít bohužel převážná většina na
šeho živnostnictva aai, že takový fond kdy byl
zřízen. Proto žádá zemský pojišťovací foad opětné
a co nejdůtklivěji všechna živnostenská spole
Čenstva a pány komisaře společenstev, aby každého
ze členů poučili pa základě oběžníků, které jim
před časem byly zaslány, o velikých výhodách,
které tento fond nadlepšovací poskytuje přísluš
níkům stavu živnostenského. Bude-li potřebí ně
jakých vysvětlení, s radostí je podásp lečenstva
nebo jednotlivým členům bezplatně kral. čes.
zemská pojišťovna starobní v Praze-LI[. u Montagů;
po případě, usná-li společenstvo, že by živé slovo
více působilo, 8 ochotou vyšle táž beze všech
závazků pro společenstvo kdykoli na členskou
schůzi, při níž dala by se očekávati hojná účast,
jednoho z úředníků, by zevrubnýmm,lehce pucho
pitelným výkladem vzbud:l mezi členy zájem a
porozumění pro výhody nadlepšovaciho fondu
Živoostenského.

Družstve pro vystavění Českého
domu ve Vídní, I. Tiefer Graben č. 7., zapsané
Společenstvo 8 ručením obmezecým, vládlo 1. říjaa
celkem splaceným podílovým kapitálem 307.887:60
K a reservním fondem v oboosu 3161273 K. Od
p-čatku r. 1909 přibylo na podilech 75 709 K, na
darech 2202 K. Za září přírůstek na podílech
8925 K, na darech 441 K. Podíly ps 20, 100,
200 540 a 1000 korunách zúročí se již nyní 49.
Podílníci ručí jen dvojnásobným podílem. — Větší
obnosy upsali: Dr. Vladimír hrabě Lažauský 4000
K, Fr. Br. ve Vídni 1000 K, Dr. Sýkora a chotí
v Plsku dalších 560 K, Všeobecná rol. živnost.
záložna v Týništi n. Orl. 400 K.

Smažná prosba. Nejchudším slepým dív
kám v Utulně (Praha-Kampa) přenechal jabilejní
Ženský asyl svůj dům Nyní jest domácnost ubo
hých dívek spojena 8 velkým vydáním. Mimo za
řizení, domácí vedení, placení úroků z 30000 K
dlubu, váznoucího oa domě, musí se o všecko
starati. Ve své veliké tísni obracejí nozné dívky
vyhaslé své zraky k šlechetoým dobrodincůma
prosí úpěnlivě, aby na ně —nejnešťastnější z ne
šťastných — bylo pamatováno přistonpením za
členy Útaloy s libovolným ročním příspěvkem,
sbírkou nebu jakýmkoli darem. Vidpp duchovní
Správcové snažně ge žádají, aby před „Dujičkami“,
jimž se tolik podobají ubohé dívky, tápající ve
tmách a samoté a toužící po světle lil v kázaní
na ně dobrotivě upozornili a pro né v d+n „Du
diček“ sbírka učinil: Kdo rychle dá, dvakrát dá,
Báh zdravý zrak zucbová Všechny dárky (třebas
i staré datetvo, prádlo a pod.) s díky přijímá
správa „Útuloy slepých dívek“ Praba-Kampa.

Při požívatimách jest jediné a to vědy
jakost eměrodatnon. — Jen to, co nám chutná, co
nám Jabodí, zasluhuje, abychom je dále doporu
čili. — Stanovisko toto jest jedině eprávoým a
používají tudíž naše hoppodyňky z tohoto důvodu
se zálibou: pravé Fraockovy přísady ku kárě s ká
vovým mlýnkem, již vyrábí pardubská továrna
z nejčistších domácích sorovin, ša největší péče a
dle spůsobu jiš po desíletí osvědčeného. ;

Veliká schůze vídeňských Čechů.
Na den 10. Hjna svolána manifestační sehůzo do



X. okresu vídeňského, do dvoran ve Favoritské
třídě. Průběh jeji byl stkvělý. Neunavný redaktor

. Šupka z Hradce Král, který před lety náležel
k nejhorlivějším pracovníkům za práva českého
lidu vídeňského, promluvil od srdce k ordcím.
Poukázal na nespravedlivost návrhu Axmann-Ko
liskova, pověděl, jak by veliká Vídeň bez českých
si) a peněz byla nemožná. Rásně potepal stranu
Luegrovu. Dále vysvětloval, jak nepoctivým jest
tvrzení agrárníků, jakoby se Čeští katolíci spojo
vali s laegrovci proti vlastní krvi Dr. Stojen, dr.
Hrubao, prelát dr. Horný, farář Blába a jiní
upřímní katolíci náležejí k předním harcovníkům
za práva vídeňského lidu českého. Krásná pro
mluva byla sledována s bonřlivým souhlasem. —
Vidp. P. Jemelka pak v promyšlené řeči vysvět
loval, jak se mají Čechové proti násilné germani
saci brániti. Končil též za obecného nadšení. Ná
sledující řečníci zdůraznili ještě slova předešlých.
Schůze obroveky navětívená skončena ©zapěním
národní bymny.

(Zasláno).

Ct. pan
Bohumil Bek,

majitel soobařsko-řesbářekého závodu
v Hoře Kutné.

Vzdávám Vám povinný dík za to, že jste svým
pávrhem a jeho solidním provedením podstatně přispěl
k svelebení hlavního oltáře v našem obrámu Páně.

V Krutech, dne 7. října 1909.

Jesef Buchar,
kníš. arcib. notář a farář.

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středudne 20. října 1909, o 2.hod.odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jiříkova tř.

č. 300—1I. v Hradoi Králové.

Václav Uhlíř,
k Dr.František Reyl,předseda. jednatel.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 9. října 1909 1 bl

Přenice K 21:00—22'00, Ba K 14-80— 16-00, ječase
ae K 960—1150, prosa K 13:90—14:00, vikve K 1200
až 00:00, hrachu K 24'00—28'00, ovsa K 780—8-10,
čočky K 3800—32:00, jahel K 26:00 —28 00, krap K
22:00—4200, bramborů K 4'00—500, jetelového
semene Červeného K 00:00—000, 1 hl. jetelového
semínka bílého K 000-00— 00000, máku K 27 60—
00:00, Iněného semene K 22-00—00'00, 107 kg
žitofých otrub K 14*40—00-00, 100 kg pšeničných
otrub 14'00—00'00, 1 kg másle čerstvého K z80
až 3:04, 1 kg másle převařeného K 0:00 — 000,
Lb sédla vepřového K £'10—2'20, 1 kg tvarobu
0 38—0-82, 1 vejce K 0'07—008, 1kopa oereleK 0-00
až000, 1 kopa petržele K0-00—0-00, 1 kopa kapusty
K 1'30—200, 1 pytel cibule K 3-00—32"40,1kopa drobné
zeleniny K 1'20—1-80, 1 pytel mrkve K 2-00—2 30,
1 kopa okarek 0:00 —0%00, zelí K 6-00—12'00, 1
bečka švestek K 0-80—1-10, 1hl jablek K 800—100,
1 hl hraček K 4:00—1300. — Na týhodní trh
v Hradci Králové dne 9. října 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 308 hektol. dita
213, ječmene 305, ovsa 251, prosa 11,vikve 0, hra
chu 4, čočky 000, krup 3, jahel 00, jetelového o

potršele O kop, cerele 0 kop, kapusty 151 kop, cibule
36 pytlů okarek 00 kop, salátu 00 kop, mrkve 48 kop,
brambor 263 hl, selí 76 kop, drobné seleniny 340 kop.
—3) Ovoce:švestek 763 beček, hrašek 120 hi, jablek
85 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 7 kusů
podavinčaš 411 kusů, kůslat 00 kast.

Do Hradee Král. a okolí!

Marie Žabová,
porodní babička od r. 190,

s kliniky pp. prof. Rubešky a Pavlíka,

dovoluje sl uctivě oznámiti, že

„0 přesídlilaIg
do Hredes Král., Velké nám. č. 19,

II. pesch. (proti obchoda p. Šimka)

a nabízí volecižným dámám

dě“ ové služby. "W

Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we“ třetí upravené a rozšířené vydání

OLTARE
sehválené nejd.Hr Oranariátem 20. srpna

Rosšítené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající s příslošnými modlitbami (s brevífe),
nejnověji schválenou litanii k sv. Josefu, velice
cennou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvodu“ varhan.

Pro žádoucí přesnou úpravu knihkupecké
provise bylo nutno stanovití ceny nového vydání
takto:

Cenaknihkupecká— krámeká

v plochých arších 50 kusů franko 22 K 60 b10 , „ 0 4K—h
bez frankatury 1 výtisk

v poloplátněs červ. ořízkou.... 65h 90h
vplátně ... 04h 92b
v plátně se zlacenýmkřížkem... 60b 1K
v celokůži se zlaceným křížkem a

slacenouořízkou.... 2K 10b 2K60h
Není přípustno ku frankovaným plochým

archům žádati přikládání jiných drubů knih ať
Oltáře nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoudodatek „0 církvích mepra
vých“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožarku archovou za 5 bal.

Litanie k sv. Josefa (jinýpřídavekno
vého vydání Oltáře) prodává se na llstcích 8*
100 kusů za K 1-20.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

XX
C. k. místodržitolstvím komcessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují ae co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemaká, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

s péra redaktora Č. Ú., jenž své 2Oleté zkušenosti z veřejné
dinnosti uložil ve větším 390stran čítajícím spise. Dílo v I
oddílu vyšetřuje rozsab pracovního polo, v II. oddílu uvádí
výčet povolanýchčinitelů v sociální politice, v III. oddílu

líčí nejbližšícíle sociálníBK v ochraněstředníchstavů,dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky,Spis je bohat četnými nejnověj
lmi statistickými doklady,nose se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dasud materiálu

Cena spisu 3 K, pro abonemty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
109, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králově.
ÚŘ

Založeno r. 18650.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

prvníamojstaršílodbornádílnapazířskáKarla Zavadila
vwHradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých to=

stolních nádob ze stříbra,
ag ných kovů,od nejjednodn odo ojakvostaáj.

šího provedení, v každém
vsorku a ryze církovním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladné
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen rněně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo
Biskupskou Milestí rovide
vány.

Mešní nádoby jem v ohmi
alatím za ceny velíce levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levné vyřizují,

Všezasílámjen PenVzorky,rospošty,
hotové z ží na ukázku
se zašlou.

Chudším kostelum možnosplácet bez přirážek.
OR“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jšij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrnzávodudomácímu.
Spolkům doporučuji rychléa levné provedení

odznaků spolkových aid.CDO
Rozšiřulte

Časové úvahy!!
Právě vyšel

důležitý spis:

KAREL IV.
OTEC VLASTI.

Cena 32 hal. Při hromadných objednávkách
větší slevy.

Objednávky vyřizoje

administrace „Časových Úvah“
w Hradci Králové.

Legitimace nm
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867

BE dostati ze levně

v Biskupské knihtiskámně v Hradci Králové

JanKryšpín,ésP xk3(J. Sylvaterův

odborný arS
—uměleckýzávod— 1 S irK
okenkostelních,n AA lsý
Koně úst

synovec, nástupce) DŘ
pr malbu |

ul.čís.S9novéblíšeMa-DL NA

mdr pod,lonbém)dopoDO 2nk ©ZAČ
Hoza. šokalému-Et OVO A

sice i se šelemnými
rámy, sltčem, vsaseními.

Voákeré akizzy| odborná rada bos
vší arnos lkaku definitivníohjodnánoe.

WRD“Nesástnáveřejné| pítmunápochvalnáumání. B)

Založeno roku 1836.



(asoiinové lampy
„ideal“

svítivosti 75—100 norm. svíček

obdržíte

v odborném osvětlovacím a oloktro
technickém závodě

Josef JTežel=
w Hradci Králové naproti Grandhotelu.

Žádejte cenníky adsrma.
Žárová tělíska na jíl, petrolej, gesolin i plyn velmi

levná.

Veledůstojnémuduchovenstvu!
Dříve, než nové

úhrámové jasle
zakoupíte,

dopište si o bezplatný rozpočet a vzorky utěšeně
se rosvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje.

Právě vyšly naše kalendáře
na rok 1010

„VENKOVAN“
a počaly se jiš rozesílati. Obsahují řadu povídek,

raktických pokynů, spoustu obrázků a j. v. K vel
kóma kalendáři „Venkovan“ přiložen jest pěkný
obrézek, kterýž možno dát si zarámovat. Velký
lidový kalendář „Vemkovam“ stojí 1 K,
tucet 8 K, půl tuctu 4 K. Kapesní kalemdář
„Venkovam“ stojí 50 hal., poštou 60 hal., 1 tucet
6 K, půl tuctu 3 K.

Objednávejte z každé obce hromadně. Objed
návky přijímáa vyřizuje „Sekretariát Sdru
žemí českých katolických zemědělců“
v Praze-li, Opatovická ulice číslo 10.

Kupujte a rozšiřujte všude naše kalendáře
„Veonkovan.“

Prodá se
větší množství

Jatslého štěrku
a píslku

na náplavce pod vtokom Orlice do Labe

zacenu: 1 Řakýporoe80 E1 DoOKo

Phihláškyve nkladi:t A

Kress 4 Bernard.

DDM
= Prodá se
toiletní,foroirovaná,leštěnáskříň s mra=
MOrovou deskou, zrcadlem129cm.
vys., 60 cm. šir., dvojnásobné broušeným za 110 K,forn.,leštěnáskříň ve staroněm.

farář v Keblově,
slohu s mramorovoudeskou projídelní náčiní ;
za110K,N* kompletní service
z Karlov. porcelánu, lžíce, vidličky, nože i desertní
z Theo-stříbra, skleničky pro vínoa likéry, kávový

Pardubickou
service, vš: pro 12 osob za 110 K. Všechny věci
jsou úpině zachovalé a moderní. Adresu oznámí
tedakce. LZ

Š0000000000000000000000Jako ochrznám

doporučujememtejlop ŠÍ přisaduco uznané Áu kávě

kou

/

WVVV600
| ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA |

PRAHAFR. KŘIŽÍK KARLN
TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

V HRADCI KRÁLOVÉ
zem PALACKÉHOTR.C. 359, VEDLEGRANDHOTELU.mmm

Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

rých závodů průmyslových.

Specielní installace chrámů, IIluminačníosvětlení oltářů a |.p.

Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož
i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd.

Sklad osvětlovacích těles a Installačního materiálu.

Dodává a zařiznje stroje a přístroje pro elektrárnu, provádí
stavbu elektrorodné sítě a veřejného osvětlení král. věn.

města Hradce Králové.

mmm: Projekty a rozpočty na požádání. zmmmmmmmm
K jfEE

o o
jete,objednáte-li vlněné

iko plátnasnlinky látkynaroby,
SOUpravusalonní $arnitury,vůbecT sŤ s "A

1 E EJ všechnozboží tkalcovské,Ufirmu:

Tkakovské výrobní společenstvo VZÁJEKMIÝOSTvHRONOVÉ

Český lidovýpodnik-Vzorky zdarmaifranko „+

Záložní úvěrní ústav v Hradei Králové
zwe páruy alscionážře

ku

mimořádnévalnéhromadě
která konati se bude

wsobotu dno 30. října t r. o půl ll. hodině dopoledne

v zasedací síni vlastní bankovní budovy.

Pořadjednání:
1. Návrh na zvýšení akciového kapitálu.
2. Změna 56. (nové znění S 16.) stanov v eourislosti se

zvýšením akciového kapitálu.

Platně hlasování může se sáčastniti ve valné bromadě dle
$ 13. (nové snění $ 23) stanov každý akcionář, své
akcie nejdéle do 22. t. m. incl. u pokladen ústavu v Hradci
Králové neb u filiálky v Semilech aložil.

Správní rada.



Kulturní hlídka,
Promluva u pomníku V. B. Třebízského.

V neděli due 10. Hjoa vysvětil na hřbitově
vyšebradském Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Dou
brava veliký pomník „Žal“, zvedající se nad hro
bem nezapomanutelného povídkáře Třebízského.
Tvůrce pomníku Bílek účastnil se slavnosti 8 mnoba
váženými duchovními bodnostáři, Českými spisova
teli, deputacemi, atd. Pěvecký kroužek bohoslovců
zapěl předem dva krásné zpěvy, načež bývalý
soudruh z arcibiskapského konviktu a semináře a
intimní přítel předčasně zesnulého vlas“eneckého
spisovatele pomalk posvětil; pak promluvil takto:

„Nedejte mi zemřítil Co krágy ještě v dušimé, již
bych chtěl vypověděti.“ Tak zalkal ušlechtilýkněza
český povídkáf Václav Beneš Třebízeký, zaslechnuv
šuměti nad mladou hlavou svojí peruť anděla smrti.
Zalkal naposled touto rmutaou touhou, kterou tak
často opětoval a kteroa sdílel i se mnou v ticbých
kobkách semivářských. Stísněn předtachou blízké
smrti, Ika!: „Co krásy ještě v duši mé a jak
rád bych ji všecku vypověděl!“ Ale Hospodin
v prozřetelnosti své usoudil, že je mu v brzku
nás předejíti, že má odejíti v brzku od nás;
v lásce Svojí však splnil tužbu jeho, kterou on
pronášel slovy: „Nedejte mi umříti, co krásy ještě
v duši mé, již bych chtěl vypovědětil“

„Co krásy v duši mé, již bych chtěl vypo
vědětil“ Tak zalkal jsi, drabý Václave a ani jai
netušil, že, byť v krátkém svém žití, povíš mnoho
krásy a mnoho krásy že vytryskne po vlastech
našich z duše tvojí ušlechtilé. — Ano, ušlechtilá
byla duše jeho. V duchu zřím ji před sebou,
především oslněnou leskem, kterýž tak maobým
zůstal skryt; zřím ji oelnénou především leskem,
který nebyl od maobých doceněn a dosti vážen,
a který přece uceluje zjev ušlecht lébo kněze
povídkaře Václava Beneše Třebízského. Vidím tu
duši jeho ušlechtilou oslaěnou leskem čistého,
nadšeného, svědomitého kněžského povolání a
kněžského nadšení.

A vidím dále tuto duši ušlechtilou stkvít se

září lásky jeho k vlasti a k rodné zemi. Na dě
jinách této drahé matky vlasti on vyhříval ce a
slavil se a jako paprsek slunce, který prochází
hranolem čistého křišťálu, vychází rozložen v duhu
krásných barev, tak také, co on čerpal na ňadrech
matky vlasti — to vycházelo pak s jeho duše
duhou poesie v barvách krásných.

Ta duba poesie v povídkách vycházela stkvě
lou bělí krásných, nevinných postav, vycházela
zářivou červení lásky a nadšení a hořela nachem
bojů i krve a skláněla se přitlumeným jasem fia
lovým zármutku, trudu vlasti naší. A jestliže snad
teu obraz nevystlihl vždy pravdu celou, byl vždy
krásný, byl vždy ušlechtilý, byl vždy nadšený.

A vidím tu ušlechtilou duši Benešovu dále
v kráse její, jak něhou spoutána se životem
našeho lidu českého. A ať vypravoval oblasem
duše svojí zkazky z pod doškových střecb, anebo
z hradů bobatýrů českých, vždy to byla ta jeho u
šlechtilá duše česká, která tu tklivě vypravovala,
která tu tktivě jásala, která ta plakala a těšila se
s lidem, lidem svým, lidem českým.

V této něze svojí sloučena s lidem čes
kýmta krása jeho daše kněžské hlásá, jak nespra
vedlivý je soud a krutý, který duši kněžskou vy
hání z lásky lidu, zlásky k vlasti a upírá jí právo
býti mezi lidem domovem v lásce a něze.
„, Tak vidím daši Benešovu ušlechtilou zá

řiti v její kráse a tvrdím: splnilo se, po čem tou
žil — ač krátce žil, on pověděl mnohokrásy, která
byla v duši jeho,

A toužil jei, Václave drahý, toužíl též a vo
lal: „Nedejte mi umříti!“ Nesemřel jsi! Splnila
se tvoje tušba a splnila se tvoje prosba|

Nezemřel. Naše oko ozářené svatou věron
pozvedá se vzhůru a hledá důvěrně ta duši jeho
v řadách nebešťanů, tu jeho Čistou duši kněžskou
a nadšenou, nadšenou krásou a láskou k vlasti,
k lidu i k Bohu. Nezemřel. Žije zde v této rodné
zemi, v jejímž lůně mu uastlali, v jejímž lůně od
počívá.Nezemřel. Památkou posvátnou je spoutáno
ardce tolikerých tisíc přátel a ním; ta položila i
tento věnec a napsala zde slova: „Svaté památce
Václava Beneše |“

Nezemřel; jméno kněze povídkáře Třebíz
ského ozývá se po drahná léta po vlastech našich
a bude odkazem, jejž odevzdá potomstvo potom
stvu na budoucí věky ...

„Nedejte mi zemříti!l“ Tato prosba nadchla
ctitele Benešovy k nadšenému úmyslu, památní
kem označit hrob miláčkův budoucím věkům, a
sdružila nás v dnešní dojemné slavnosti.

„Ticho pod pomníkem; ale s ticha toho jako
by znělo v této chvíli opět tklivé: „Nedejte mi
semříti |“

Ticho koletm: ale tichem tím leti s posvát
„ného Vyšehradu do krajů české vlasti daší našich
elib: „Nedáme ti zemříti; nezbyne památka tvá;
vědyt: „V paměti věčné trvá spravedlivý“

Meč královéhradeckého arcipastýře zane
chala hluboký dojem. Po ní sapěn na žádost svě

titelovu chorál „Svatý Václavel“ Nato následo
vala modlitba v chrámě. Předseda komitétu pro
postavění pomatku, básník vldp. Fr. X. Dvořák
vroucně poděkoval světiteli. Tak slavnost skončen*í

Kulturní jiskry.

Učitelský evang. ústav čáslavský. Proti tomuto
ústava synové syna Heliova nijak neútočí, třebaže
tak hrozně řádili proti katol. gymnasiu na Vino
bradech. V 10. čísle „Hasa“ se sděluje: „Nový
školní rok počsli jsme v sobotu dne 18. září chrá
movou pobožností. Prostá slova žalmisty, že „Po
čátek moudrosti je bázeň Hospodinova“ — slova
letošního txtu promluvy s kazatelny učiněné,
mají nám býti podkladem školního učení evange
licky vychovávacího v ročnících i na škole cvičné.“
Ejhle — tedy zde se má pracovati na základě
křesťanství, které nazývá Macbar za potlesku evan
gelických volnomyšlenkářů „jedem z Judey.“

Vášná a těšká pokroková práce. Pan Hajn
při processu s hr. Sternbergem uspořádal veřejné
kázaní o úkolech cisku. Aby pak sam prakticky
dokázal, jakým způsobem má pokrokový tisk zu
šlechfovat, uveřejňuje proti „Orlům“ dane9. t. m.
rýmovačku, z níž vyjímáme: „Jsme supi v orlů
maškaře .. . jsme mrchoviště výkvěty a mluvou
je nám řev... nám měly by jen klacky kvést...
A naše drahé supice nám vérně stojí v bok, jdou
8 námi v boj jak dračice... . Vy, drahé naše
Bupice, Ó množte se jak štěnice! Vždyť řadu cud
ných paniců to blaží velice l“ Tak! To je tedy
postup k vyšším humanistickým horizontům. List,
který otrocky slouží rudé strané, pověstné pustým
řáděním a barbarskou, bezcitnou Burovostí, začíná
mluvit o — násilnostech „Orl4.“ Jen když budou
mít židovští kapitalisté radost!

Nekřesťan o křesťanství. Pověstný D. B.
Strauss, autor knihy „Život Ježíšův“, v níž se snažil
upříti Kristu Božství a útočil na základy víry
křesťanské, přece jen ve spise „Stará a nová víra“
vyznal upfímně t-to: „Pozbytí víry v prozřetelnost
Boží náleží věru mezi nejcitelnější ztráty, které
souvisí se zřeknutím se víry církve křestaneké.
Jest nám, jako bychom postavení byli do nesmír
ného stroje svítového 8 jeho železnými ozubenými
kolesy, která ae s hukotem otáčí, a jeho těžkými
kladivy a stoupami, jež hlučně dopadají — v tento
blomoz vidí se člověk postavena bez pomoci a 0
brany, nejsa ani okamžení jist, aby při nejmenším
nepatroém pohybu kolem zachvácen a roztrhán,
kladivem rozdrcen nebyl Tento pocit, že v Šance
vydáni jsme, jest vskatku hrozný.“ — Doporučoje
se, aby tato slova dobře promyslili osmnácti.etí
žáci syoa Heliova, kteří „luští“ největší zábadya
trampoty života lidského ihned bezmyšlenkovitým
papouškováním ubobých frazí. Vědeckého, sou
stavně promyšleného životního názoru posud De
stává, ale proto přece všude plno „spasitelů“,
chlubících se, že nalezli kámen životní moudrosti.
Je-li trapná nejistota největším štěstím, přejeme
těm „myslitelům“ krátkou radost.

Demaskovaný Wahrmund. Právnická fakulta
Da německé universitě v Praze při řešení Wahr
muadovy aféry dospěla k výsledku velmi překva
pujícímu, jenž nadšení pro Wahrmunda velice
zchladí. Fakulta ve svém memorandu vyžaduje
rozhodně potvrzení prof. Wabrmundem oznámených
přednášek, ale na tom nepřestává, nýbrž vyzra
zuje veřejnosti tajemství od Wahbrmanda pečlivě
skrývané. — Wabrmund totiž při své první aféře
své právo k přednáškám u ministerstva na dvě
léta napřed zaprodal za dovolenou a za stipendium
na cesty. Ministerstvo tento obchod schválilo a
cenu mu vyplatilo, ale nyní Wabrmund se zdráhá
své slovo dodržeti, ačkoliv ona dvě léta doposud
neprošla. Při obchodu tom ministerstvo dalo se
za nos voditi, ale i Wabrmand objevil se zde ve
špatném světle. Již není tím hrdinou, jenž by bo
joval za svobodu učení a vyučování, protože ji za
prodal. Muž takový nemůže se státi vůdcem uni
versitní mládeže, anebo vůdcem politickým. Vláda
prý musí Wabrmuodovi přednášky sice schváliti,
avšak strany svobodomyslné musí od takového br
diny odejíti, což již i jeho pražští kolegové učinili.
Wabrmund je jiš popraven. Do jeho kolegia nedal
se zapsat ani jeden student! — A teď si vzpo
meňme, jak k vůli tomu fanatickému pamfietáři,
který opisováním zastaralých anekdot bil vědu ve
tvář, masarykovští studenti stáli ve zbroji a spol
čovali se i s nenávistnými buršáky! Divné pod
porování „vědy“|

Rogdíl megi německými ve Vídní a
v Německu. Katol. „Kčln. Volkezeitang“ v článku
padepsuném „Vyučování náboženství a mateřská
řeč“ praví: „Nejbolavějším bodem pruské politiky
Jest fakt, že ve školách navštěvovaných polskými
dětmi také náboženství učí se německy, tedy cizí
řečí. O zvrácenosti tohoto opatření z ohledu pae
dagogického netřeba ani mluviti, neboť jest jasno,

když toto děje se v řeči dětem mesnámé. A nej
křiklavěji jeví se toto zejména při vyučování ná
boženství, při němě nejde pouze o to, aby se dí

těti iátka znázornila a učinila pochopitelnou, nýbrž
toto vyučoví...( zasahuje do cítu a vůle dítěte, a
má-li toto vyušoválí míti účinek, může se díti
jen v řeči mateřskt, neboť těžné problémy nábo
ženské nepochopí dítě nikdy, podávají-li se mu
slovem nesrozumitelným.“ List útočí na hakatisty,
kteří tím mohou Poléky jen demoralisovati. Tito
hakatisté tam, kde nejde o Poláky, uznávají vý
hody a přednosti mateřské řeči. Jen u Poláků
chtějí násilně zamezovat řádnou výchovu dětí. —
Kritika bakatistů p'iléhá úplně i k jednání vídeň
ských křesť. sociálu. Snad uvěří tito aspoň ně
meckému listu z říše, když českým stížnostem již
rozuměti nechtějí.

Za světlým vzorem. Zát syna Heliova mocně
prouiká. Na Mar. Horách před obecními volbami
volal na schůzi učitel Skýpala: „Pryč s klerikály,
odatřelit je jako škodnou !“ — Dušičko šlechetná,
zkus promluviti jen něco podobného proti kleriká
lám židovským! Ti by tě naučili moresům, že bys
na to do smrti nezapomněl.

Dodatek k tém šulovým charakterům. Pokro
kářská „Česká Škola“ píše 29. září o svých
vlastních též toto: „Je příznačno a známo, jak
málo je kritičnosti v řadách učitelstva. Hoříme pro
všecko, vzplaneme snadno a vstupujeme ochotně a
bez rozvahy do služby všeho možného. A sloužíme
ještě a hlásáme ještě hesla, když ani pánů již ne
máme a když hesla dávoo opušlěna a vyměněna.
My tak rádi potácíme se v extrémech. Tak rádi
dáváme za sebe mysliti jiné! 9oad že jsme k tomu
byrokratickou kázní (snad přece pokrokovými po
blaváry hlavně! I) vedeni, snad že jsme zapomněli
důkladněji a blouběji dívati se do věcí a osob!
A snadi proto, že nemáme té kritičnosti, která
se dostavuje z opravdového vědeckého vzdělání.
Máte právo býti nespokojenými. V tom je pružina
pokroku. Ale! Přáli bychom si nespokojenců ak
tivních, vzdělaných, humanním citem prodchnutých,
kteří vědí, co je lepší, kteří dovedou vzorem jíti
napřed v práci reformní. Ale nenávidíme nespo
kojenců otrávených závistí a záští, jimž 8 jazyka
i z péra kane pouze pessimistické skuhrání, ha
nobení poměrů, osob i věcí, kteří šíří zápach
v bombách jistých frásí, podezření, pomluv a U
rážek — a Bami nic dobrého nekonají. Takováto
mluva nespokojenců jest jako rozlévání močůvky
po cestách parků a p) Evětnicích. Tak pilně a
často rozlévají a (dle svého mínění) „zúrodňují“
půdu, že každý z daleka se vyhýbá místům ta
kovým. A „nespokojenci“ ti věří a celému světa
tvrdí, že konají práci záslužnou!“ — Dobře; alo
kolik pokrokářských učitelů bude se říditi ny
nějšími zdravějšími návrhy pokrokového štábu?
Vždyť přece v nezdravém pozérství, boucharon
ském papouškování a aebe přeceňování byli mladí
pánové vychování právě od ústředního vedení.

Rak učí pokroku. Když redakce orgánu po
krokových učitelů poučila, jak mají pokrok roz
myslně prováděti, hned se presentuje tentýž den
vlastoíni příklady. Uveřejňuje vymyšlené nevla
stenecké výroky katol. posl. Kadlčáka, ač mohla
dobře věděti, že Kadlčák ten tendenční klep od
razil. — Tiskne beze všebo studu stokrát vyvrá
cenou lež, že poslanci katolicko-národní chodí líbat
do vídeňské radnice dru. Luegrovi raku. Taková
lež byla troušena agrárním tiskem pouze o posl.
V. Myslivci. „Čes. Učitel“ však jest tak vysoce
charakterní, že tu nepravdu ještě stupňoje paušál
oím obviňováním katolicko-národních poslanců
vůbec.

Ukrutná vzdělanost poslaneů-reftormátorů.

„Pryčs hydrou klerikální, která dusí svobodu,
pokrok, která svým barbarským spárem...!“ Dost!
Vždyťužsnáte zevšednělou písničku mod. násilníků,
kteří mrskáním církve chtějí odvrátiti pozornoat
od vlastních otrokářekých a barbarských choutek.
V kraňském sněmu (v Lublani) dne 9.t. m. došlo
k tak pustým scénám, že kultara si musí sastřít
oči. Zpravodaj verifikačního výboru posl. Pegan
navrhl schválení voleb až na dvě vykonané v ku
rii městské. Na návrh dra Šusterčiče mělose hla
sovati o tom, zda zpráva verifikačního výboru má
býti přikázána výboru ústavnímu. Při takové pří
ležitosti každý slušný zástupce lidu, který neztratil
pojem aspoň o primitivních požadavcích kultury,
uplatní se věcnými návrby nebo hlasovacím líst
kem. Do sněmu přece není nikdo poslán tropit
zulakaferský řev.

Leč — co Be nedalo udolati ani rozumem
ani hlasovacím lístkem, to mělo býti snásilněno
čistě barbarským randálem. Slovinští liberálové
sešli se přitom svorně 8 německými velkostatkáři.
„Nár. listy“ samy dne 10. t.m. o tom píší: Posl.
Tnrk toukl pěstí na svůj pult a posl. Supančió
vytáhl trompeta a tronbil na ni. Potom vytáhli
oba jmenovaní poslanci sirovodíkové třaskavky a
bodili je do sálu, kde záhy se rozšířil hrozný zá
pach. Posl. Turk házel těmito „smrdouchy“ také
na Sten . Bouře v eálo rostla a na galerii
přívrženci svobodomyslných poslanců bouřlivě jim
aplaudovali. Zemský hejtmán Šuklje vida, že me
může udržeti pořádek, přerušil schůzí a svolal



disciplinární výbor. Za přestávky bouřlivé acóny
potrvaly 8 neumenšenou prudkostí. Mezi slovin
skými klerikály a liberály došlo k bouřlivým sráž
kám. Klerikální posl. Pegan sehnul se k zemi a
chtěl vzíti jednu z prskavek, kterými posl. Tark
házel Dostal eo za to do ostré srážky 8 liberály.
Četol posluchači na galerii opustili místnost, pro
tože zápach byl nesnesitelný. V přestávce sluhové
zotvírali okna, aby sál vyvětrali, proti čemuž posl.
Turk protestoval, poukazuje na to, že trpí dnou.
Také posl.Trilier podporoval obstrukci svých sou
drabů, stejně i posl. Tavčar, Novák a Lenarčič.
Slovinští liberálové volali: „Jestliže disciplinární
výbor posl. Tarka a Supančiče vyloačí, pak uvi
díte, co se stanel“ Disciplinární výbor skončil
mezitím poradu a usnesl se skutečné jmenované
dva poslance z dnešní schůze vyloučiti. Když zem
ský hejtman schůzi zase zahájil a sdělil usnesení
disciplinárního výboru, nastala na lavici slovin
ských liberálů ohlušující bouře. Vyloučení poslanci
odepřeli zasedací síň opustiti. Četní klerikálové,
nemohouce odolati pronikavému zápachu, odešli ze
sálu. Přes opětné vyzvání posl. Turk a Supančič
zůstali v sále hlučně protestujíce. Posl. Turk vy
táhl řehtačku a tropil pekelný hluk. Když bouře
nepřestávala, nařídil zemský hejtman důvěrnou
schůzi. Byli povoláni sluhové do sála a dostali
rozkaz, aby posl. Turka a Supančiče ze sálu vy
vedli. Slovinští liberálové obstoupili však své sou
druhy a vytlačili sluhy ze sálu. Bylo slyšeti vý
křiky: „To nestrpíme'!“, „Ven 8 násilatkyI“

Podobně se pokračovalo dále. Dobře si všim
něme! Smrduté třaskavky koupeny před zasedá
ním předem, aby „kalturní prostředek“ ihned byl
po race. Zlomyslný, sveřepý randál nebyl poubým
ukvapením, ale provedením dobře promyšleného
surového plánu. Házet amrdutými předměty i na
stenografy — to přece je barbarstvím naprosto ne
omluvitelným. A pak najednou jeden z nejhorlivěj
ších násilníků farizejsky křičí, že trpí dnou a proto
že se větrati nesmí! Jako když se nedbalý rozpu
stilec omlouvá učiteli, že byl „nemocný.“ Napřed
průkaz největšího siláctví a pak — bědování nad
chorobou| „Žádná moc světa mne odtud nevypudí“
problašoval v následující chvíli ubohýpacien. Tark;
a jeho kohorta snažila se potom fanaticky znásil
nit další rokovácí.

Postup kultury! Vlasy se ježí při čtení, jak
si taková „smetánka“ počíná v domě, kde se má
svoboda a autonomie co nejvíce podporovati. Kdo
má aspoň nepatrné ponětí o ústavnosti, o právech
lidových zástupců, 8 hnasem se must odvrátiti od
takových hrobařů lidové konstituce, kteří dávají
na jevo větší zpopnost než byrokratičtí mandarini
a pašové. Prostý nevzdělaný sluha má pak tako
vého liberálního pána odkazovati do mezí slušno
sti, má krotit jeho dravost, ohrožující svéprávnost
jiných!

Jenže právě tací štváči bývají největšími
bázlivci. Kdyby takový liberál se mobl domnírati,
že mu z uličnického řevu vyplyne nějaká hmotná
škoda, ztichl by jako beránek. Provádět kravály
pod imunitou, zoeužívati neomaleně imunity k vě
cem, k vůli nimž dána není — toť jest statečnost
hodoě laciná, ale naprosto nepřípastná. Purlamenty
se stávají pomalu jevištěm nejdivočejších vášní. A
voličové rázně nezakročí. Největší uličnictví parla
mentární konstatuje se v novinách jako „oprávněné
rozčilení“, „ukvapení“ a pod. Ajde se klidně dále
k dennímu pořádku, jako by zástupce lidu neměl
imponovati byrokratům avojí vzdělaností, ušlechti
lým vystupováním! Jako by se neměl doponštěti
věcí, jež se trestají u jiných lidí jako sprosté zlo
činy. Lidový, liberální (1!) zástupce chce luštiti
parlamentní spor —sirovodíkem. Znamenité ponětí
o zářných cílech svobodné lidovlády| Kdo 8e ne
sebne pod práskajícím plantážnickým bičem libe
rála, jest pokutován pochem. A „uvědomělí voli
čové“ ještě zatleskejí „neohroženému hrdinovi“,
který klackovitě házel třaskavkami i po lidech na
zápasu nesáčastněných a jenž chtěl konservovati
ve sněmovně sirovodíkový puchl

Hospodářská hlídka.
Hospodářská škola zimní v Kukle

nách zaslala nám svoji Jubilejní výroční správu,
v níž hned v úvodu nalézáme jubilejní črtu ředitele
školy p. M. Michálka: „25 let práce ve prospěch
českého zemědělství“ s příslušnými daty o založení
a působení školy za dobu 25 let a statistickými
tabulkami, z nichž zřejmo, že ústav v posledních
letech dospěl k značnému rosvoji a těší 8e neo
byčejné návštěvě. V posledním roce byl na škole
61 chovanec, tak že škola byla návštěvou žactva
prvá v král. Českém. Rovněž i veřejné působení
školy jest přičiněním ředitele velice značné. —
Ústav má bohaté sbírky Školní, pole pokusné atd.,
vůbec vše, Čeho k názornému vyučování třeba. —
Školné ani zápisné se neplatí. Méně majetným
chovancům půjčují se kaiby z bobaté knihovny
školní. — Nový školní rok počne dne 3. listopadu.
Přihlášky nově hlásících se chovanců přijímá ředi
telství školy, které veškeré dotazy ochotně zodpoví
a výroční zprávu zdarma zašle.

Mlymářská škola. Zemědělskárada (Čes.
odbor) uznává nalehavou nutnost zřízení řádně vy
pravené odborné školy mlynářské, stojící na úrovui
odborných škol středních, a to nákladem veřejným.
Novou tuto odbornou školu přála by sí míti zem.
rada v Bělé pod Bezdězem.

Dohoda řepařů v Čechách konečněu
jednána. Dohoda jest kompromissem, který vyho
vuje částečně oběma strenám, ale boj rolnictva a
oběti jeho za to „vítězetví“ opravdu nestály. Ře
paři upustili od svého požudavku, aby cena řepy
byla stanovena dle cukernatosti a dle cen suro
vého cukru aspokojili se stanovením pevných cen,
které dle polohy cukrovarů činí 220 až 230 K.
(U cukrovarů aejvýhodněji položených 2:30 K (loco
cukrovar) za 100kgfepy, 2.u cukrovarů se střední
konjnaktarou 2:25 K, 3. u cukrovarů ostatních K
220 a jen u 4 výminečně položených cukrovarů
sestoupí cena pod 220 b loco cukrovar. U cukro
varů, kteró json vázány nižší cenou, nežli 2:30 K,
bylo zůstaveno okresní řepařaké organisaci a do
tyčné skupině cukrovarů, aby dle místních poměrů
dohodly se na lepších ještě podmínkách pro řepaře.)
Cena řepy bude nyní stejvá pro velkého i malého
pěstitele a žádnému, mimo organisaci stojícímu
řepaři nesmí býti povolena vyšší cena, než jaká
předem byla stanovena. Dohoda ta platí pouze pro
rok 1910.

O významu dobytkářství poučujenej
lépe statistika o rozmnožení chovu bověsího do
bytka v českých zemích. V Čechách napočteno
bylo v roce 1890 celkem 2,022.305 kusů, kdežto
v roce 1900 již 2,258.338 kusů, na Moravě v roce
1890 645.199 kusů, v roce 1900 již 789.552, ve
Slezku bylo napočteno v r. 1890 celkem 184.287
kusů, v roce 1900 již 203 788 kusů. Celkem stoupl
počet chovu hovězího dobytka v zemích českých
běbem deseti let o 400.207 kusů. Číslice tyto zu
jisté ukazují, že důležitost chova dobytka nabývá
čím dále většího porozamění v kruzích rolnictva
a že hlavně v krajích horských stává se pravým
dobrodiním, poněvadž tam nelze 8 dobrým výsled
kem provozovati ostatní odvětví zemědělská. A ne
masíme ani mluviti o cenách dobytka chovného,
poukážeme-li jenom na tu ohromnoa a stálou po
ptávku po výrobcích zvířecích, jako mléku, máslu
a sýrech, nebo po mase, kůži, vlně atd. Záleží
dnes jenom na českém rolnictva, aby chopilo se
rukou energickou i tohoto odvětví acestou osvěd
čenou, t.j. zakládáním družstevních jatek, mléká
ren atd. získalo si nový nevyčerpatelný zdroj
příjmů. S tím ovšem zároveň souvisí zakládání
trvalých pastvin, pak jich ošetřování a hnojení a
zřizování na pastvinách pak umělá napájedls, ne
jsou-li tam totiž přirozená.

Družstevní pivovar hostinských.
Hostinští z okresů semilského, železnobrodského,
jilemnického, vysockého, novopackého, turnovského
a českodubského ujednali koupi pivovaru i 8 velko
statkem Malým Rohozcem od šlechtice s Uubgrů.
Pivovar v Malém Rohozci je nově strojově zařízen
na36 000 bi.

Zdravotní význam kozího mléka.
Aby se zjistilo, jak postižen je dobytek souchoti
nami, tuberkulosou, r. 1908 prozkoumáno v ně

meckém Rotenburgu 27.183doj: a shledáno, že289 kusů bylo postiženo souchotinami, 507 kosů
podezřelo £ tuberkuloay. Naproti tomu za 7 let

2jiěkěně jediná koza chorobou plicní postižená.uvedeného patrno, že lépe pochodí, kdo požívá
mléka kozího, a to platí zvláště o dětech. Vaře
ním sice zárodky souchotin se zničí, ale lehce zá
živné bílkoviny mění se v těžce stravitelné salou
čeniny, tudíž pro děti mléko to je nevhodné. Kosí
mléko jest netoliko prosté zárodků souchotin, ale
ono obsabuje též více stravitelné sýroviny, více
vápna, látek kostíkových, tudíš lépe dětem
slouží než nejlepší mléko kravské. Cboeme-li tedy
chrániti před nebezpečím nákazy tuberkulosy 8
tělesný vývoj zajistiti, dávejme dětem mléko kozí.
Lépe jim posloušíme než všemi těmi moučkami,
přípravkami a „dětským“ mlékem, jež obchod vy
počítavý nabízí lidem důvěřivým.

IKydání hnoje ze chlérů má býti wonáno
denně v ten spůsob, že všecek hnůj se vyveze na
hnojiště, ale nerozhodí po celém bnvjišti, nýbrž
urovná na jednom místě a ušlspe. Když dosaženo

výšky 15—2 metrů, ukládá se huůj těsně vedle
první hromady do výše stejné. Tak se postapuje
neustále, až celé hnojiště jest hnojem vyplněno.
Hoůj urovnaný a ušlapaný způsobem takto nazna
čeným občas náležitě se postříká hnojůvkou a po
sype suchou hlinou. Také mezi jednotlivé vrstvy
s dobrým výsledkem se hlína prosypuje. Uzrálý,
t.j. probnilý hnůj se včas vozí na pole a dle mož
nosti ihned zaoře. Čím dříve ge dostane do země,
tím menší jsou ztráty čpavku a jiných drahocen
ných látek hnojivých.

| Oejovon barvou natřené předměty
čistí se chladnou vodou, do níž přidáno salmiaku
(na 60 | vody 200g salmiaku). Po usušení vyleští
se vlněnou hadřicí. Teplou vodou, mýdlem neb
sodou nesmějí býti čištěny, neboť ge velice rychle
kazí uátěr a lesk mizí.

Zušitkování jitrocolového semene.
Maoobý ani neví, že by mohl semeno jitrocele pro
domácnost zužitkovati. Semeno toto svaříme po
menších dávkách a pak lze jím hovězí dobytek
krmiti. Mladéma dobytku a stelným kravám velice
svědčí; vykonává tu náhradu za lněné semeno.
Vedle toho semeno jitrocelové obsahuje v sobě
olej, jenž 8e snadno dá průmyalně vyrobiti. A
jitrocele roste plno v jeteli, po cestách a mezích,
tak že i děti mobou bo na podzi ,
bromádečku ... podzim vydrhnouti

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT

HRADEC KRÁLOVÉ,
STAVÍ

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,
MODERNĚ.

DÍLI
OD 1. SRPNA V ČELAKOVSKÉHO TŘ.

BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

Školský obzor.
Jak se časy mění. Roku 1891 přednéšel

v pardabské Budči p. Karel Bareš o zpěvu chrá
movém. Láska ku posvátné písni, porozumění pro
nejsvětější city českého lidu, upřímná snaba po
svorném působení a duchovenstvem na tomto poli
mile na nás věje z každého řádku. Čtěte jen po
čátek: „Uctívá-li církev Boha, inodlí se a pěje.
Poněvadž ctiti Boha jest jedním z nejvznešenějších
úkonů člověka, jest veškeru péči vynaložiti, aby
stávalo se to způsobem nejdůstojnějším. Protož
také usilajme o dokonalost zpóva chrámového jako
znamonitého prostředku ku poctě Boba, neboť jest
zpěv chrámový nejslavnějším tvarem modlitby cír
kevní; oslavovati Boba a vzdělávati věřící lid i
ku pobožnosti povzbuzovati jest jeho účelem.* Od
této doby neuplynulo ani dvacet let a učitelstvo
téže Badče zve na přednášku pro své členstvo
Machara! — Zpěv chrámový jest na moohé škole
popelkou a učitelstvo, majíc dozor na mládež při
službách Božích, povětšiné neotevře v chrámu úst
svých, leč — aby zívalo! Zpěv chrámový hyne a
nebude-li škola konati v této věci svých povin
ností, nedochová se česká zbožná píseň bodoucím
pokolením. A přece máme tytéž školal zákony a
předpisy jako r. 1891! Máme však jiné lidi na
místech, kde se zákony vykládají a kde se nad
jich plněním bdí. Masarykovci se nám usadili ve
školních úřadech a ti dovedou si zákony vykládati
již tak, aby nebyly na prospěch náboženské vý
chově katolické mládeže. Tím se vysvětluje, že
předpisy o pěstování církevního zpěvu vydané se
neplní. Bylo by zajímavo dověděti se, zdaž pp.
c. k. okresní školní inspektoři při svých inspekcích
o pěstování církevního zpěvu se přesvědčujía jak
v c. k. okresních školoích radách o něm referají.

Dvorní rada Wenig. Novinamiproletěly
v poslední době dvě správy z krohů školských:
Dvorní rada Wenig podalžádost za pepsionování
a drubá: Dv. rada Wenigbude jmenován před
postou české sekce zemské školní rady. Dojem
těchto správ narůzných stranách jest růsný. Muž,



který stojí na tak vynikajícím místě, získá Bi za
dobu 22letóbo úřadování přátelství i nepřátelství.
Se stanoviska náboženského nebylo by správné
dáti se svésti k unáhlenému posuzování na základě
toho, že zvláště kruby pokrokové kolem „Času“
se kupící s neobyčejnou vervou mluvili o kandi
datuře dv. r. Weniga na vicepresidentství z. šk.
rady. Zdá se, že v tomto „usilování“ jevila se příliš
předčasně a nešetrně snaba jistých krabů využiti
vhodné nálady, jež v kruzích českých vůbec jevila
se pro kandidaturu dv. rady Weniga na vicepre
sidentatví z. č. rady a tak dokomentovati vliv svůj,
který v poslední době byl značně seslaben.

Jisto jest, že dv. rada Wenig stál vždy jako
zemský inspektor mimo strany a nad stranami a
v úřadě svém byl mužem zákona, spojuje vždy
přesné vykonávání povinností s neobyčejnou laska
vostí a lidumilností, která mu získávala srdce všech,
kteří s ním do styku přišli. Proto odchodu jeho
stejně by litovali jax učite.ové světští, tak i du
chovní,jimžbylopravdudobrýma laskavýmpřed
staveným. Na náboženskc-mravní výchovu kladl
důraz a kdo zasvěcen jest v dějiny zřizování 80u
kromých ústavů katolických, neodepře uznání, že
dv. r. Wenig počínal 81 8 nestrannoo spravedlno
stí, jakkoliv v době té vál z Vídně vítr snahám
katolickým nepřátelský.

V obledu národním byl upřímným národov
cem starého zrna. Jako učitelský syn propracoval
se vlastol silou k vysokému postavení a viděl jen
v poctivé práci bud:.ucnost českého národa. A
byla to také jeu poctivá práce, kterou plně oce
ňoval u svých podřízených a která také roz
hodovala.

Bylo by žádoucno a k prospěchu nušeho škol
ství, kdyby mužové tak osvícení a nad vřavu stra
nických bojů povznešení stáli v čele našeho škol
ství. Dv. rada Wenig nebyl naším straniíkem, ale
byl spravedlivým u spravedlnost žádá po té stránce
plně ho oceniti.
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Mřeséní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabísi

Biskupská knihtiskárna.

Do domu
duchovního na venkově

přijme se

starší služka,
jež má obstarat domácí úklid, prádlo a žeblení —
bospodářatví není. Služné 16 K měs. Nastonpit
1. listopadu. Přihlášky do téhodne do admin.

Obnovy pod značkou A. B.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 98 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

č..= V HUMPOLCI, =
dodavatel pro klášter král. kanonie [raemonstrátů
v Želivě a pro četné důstojné farní úřady

v Čechách.

Vína mešní.
stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nejlépe
— — — anejlevněji u — — — —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařství a zastupiteletví předních vinařských

firem v Novém Městě n. Met. :
Zasílám franko na každou stanici za cenu

dle jakosti červené a bílé, 1 litr 2a 60 h, 65 hb,
70 bal.

Koberce ] m| Záclony:

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. — Plášťě do deště.
Přikrývky

Nanelové, se srsti velbloudí.

Pobrýrko
na stoly a lůžka,

Župany v každé voli osti.

Deštníky. — — — Železný nábytek.
v Zbytky koberců

výběru| „ižeiíny | |sejlovnějšh

SOCHY, RELIBFY,
OBRAZY (x PLÁTNĚ,DŘEVĚ,

PLECHU)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE

DLE PŘEDPISŮ CÍRKEVNÍCH, VE SLOHU

SPRÁVNĚ, SOLIDNĚ, VKUSNĚ A LEVNĚ

FOTOGRAFIE

nejlepší při cenách nojpříznivějších dodává

cís.kkrál. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
== Hradec Králové, Adalbertinum.mmbs
Velkéy obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Bkupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

—————

u
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórůt 1564. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —
Vídeá-VII., Mariahilferstr,

86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody. JE

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčimí ve výrobnách [nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné 80 vyprošuje.

akademický malířF. J. DYCK, voSmidarech.
Atelier pro malbu obrazů figurálních, podobizen, krajin

atd. nabízí se k provedení nových a

opravě a čištění starých kostel
ních obrazů.

Atelier založen r. 1875. Odporučení k nahlédnutí.

Nejstarší pražská, křesťanská, výhradně česká továrna
na železná kamnaa stol. sporáky firmy

Horák a Ullmann
(maj. MUDr. Vend. Šnopl 4 F. Movák)
vjnaze I., Vyšehradskátř. 49.

doporučuje savéuznaně nejlepší výrobky mo
derního hygienického úsporného topení a

větrání.

Kamna původní Meidingerova.
Kamana regul. másypné se šamot.
vleškou. Nepatrná spotřeba paliva.
OI“ Osvědčenáškolní kamna. "ij
Železnésporákyjvšech velikostí.
Ceny levné, Cenniky zdarma,

podáB zs
K dziH E“ |
UW z jčě GOT.=ji



Doporučujeme

MEP XCEIKGB XCBIXse5Jan Horák,x
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekcí
nejmovějších druhů pravých

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

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

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velojemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XGSDBEDX 663 X CODX G63X

Odeblrejte a rozšiřujíe všemožné

KVÍTKY
obrázkový časopis katol. školní mládeže, redakcí
a nákladem P. Františka Svatka v Praze-IL., Li

pová ul. č. 5. Vychází 10krát ročně.

Boční předplatné:

na 1 výtisk poštou 60 bal., na Ó výtisků na jednu
společnou adresu 2 K 60 hal.„„»Da 10 předplace
ných výtisků jedenáctý zdarma. Na nepředplacené

výtisky se nádavky nemohou dávati.
Premie pro předplatitele II. ročníhu£

Předplatitelé v měsíci září a říjnu (tedy jen
do 31. října 1909) obdrží zdarma jako bezplatnou
premii krásný kapesní „Kalendář českých dítek
aa Školní rok 1909—1910“ v krámské ceně 30
hal., poštou 36 bal.

Kalendářík se zajímavým obsahem má veli
kou výchovnou cenu. Zápisníková část nabádá
majitele ku všestrannému pořádku.

Dalešitá poznámka. Kalendářík bude zaslán
předplatitelům jako příloha čísla, ješ po dojití
předplatného nejprve sasíláno bude. Nejlépe jest

předplatné hned s objednávkou saslali; pak bude
kalendářík saslán hned s první sásilkou.
Premie pre příznivcea sběratelole Kvítků:

Každý,kdo získápředplatitele,obdržísakaž
dých do 31. října 1909 po 50 haléřích společně
předplacených 20 výtisků sdarma a franko po 1
výtisku oblíbeného účetního zápisníku a rádce křes
tanských žen a dívek „Šťastná Domácnost“ oa rok
1910, jež vyjde v listopadu tohoto roku. Pro prak
tický obsah bude vhodným dárkem pro matky,
sestry 8 příbuzné činné u vedení domácnosti.

Objednávky a předplatné přijímá:*

Administrace „Kvitků“ v Praze II,
Lipová B.

ETúvěrníspolečnost,

63SEDIze5KXRESIKEBDXEBI
65663MGSHMIX8DMXMGx
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zapsané epolečenstvo s ručením obmezeným
v Hradoi Králové,
: (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky
==za 449 až 59, =

úrok a to dle výpovědi.

SHP“ Složní lístky na požádání zdarma. “U

Uhlí nejlepší aco nejlevněji. :

E

ZORUČENĚNSŤMONNY DRÁSÉMELYi- L) a
K

SLÍBEZNOUVU 2 DO OsPL

OAK VE
TOU 96 80.00-009 00 0.00-000ufidnf0 del

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře vo Yýprachticich) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvn |:

„První český katolický zárod ve,Vidni

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chýnů), nebes a
:spolkových prapo
rů; na požádání

„obstarám též ko
„vovénádoby, křížea td.'
Vade No

« VEL o., Kaiser
strasse5.,vedle La

zaritského chrámu
Páně.

-Na ukásku sasílá
se vše franco.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
ručíti veškeré kostelní nádobyaa
nášinía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,

svícny, lampy, aditelnice, kroopenkyatd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci A
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závsznosti koupě.

zlatých © sttůrnýh Blomotů Pyrdesruční.
Sbled sedkorých« a stříbrných klenohů,jako:

Kom nků, náramkůatd. ::Notářské
protony, abo v, jídelní náčiní zestříbra pravéhoPÝělnakéhorádyna skladě,
Bleréslale, stříbro adrahobomybupujesa nejvylšíceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čis 19. n.

O00000000000000000000000
* +

« Modní a galanterní :
* závod pro dámy a pány 3
Š Fejgl 4 Byčiště 3
$ Hradec Králové. 3

3% Divadelní ulice. — Proti kostelu P. Marie. 3

$ | Turistické košile a půlvesty. — %

$ Prádlo —Deštníky. — Šněrovačky. %

2 Přípravy pro švadleny a krejčí 3

: Kněžské„kolárkya náprsenky. :

200004000000000000 o00000

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každou stanici za K B0-—

dodává

c. k. dvorní továrna nábytku

KV. okuherský, Aradec Králové,
Zástupci na všech místech hledáni.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho=
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámovýchpfedmětů, jakoži

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros sbotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavímse na požádánítaktéš

bez nároku na cestovné.

Mnobono„pe alných usmání po race a bronzovémusite z výstavy v Pardebiejch.
- Závodzaloženr. 1808."B
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Ve jménu humanity a bratrství ?
Sledujeme-li randály, které se dějí po po

pravení španělského zednáře Ferrera ve vět
Šině států evropských, nevíme, máme-li zed
nářskou homanita nazvati čirým švindlem či
nejpošetilejším fanatismem, který zašlapoje
poslední Špetku lidského rozumu. Titéž lidé,
kteří nyní se vší okázalostí pronášejí kletby
proti kratosti vlády Španělské, jásali zcela ve
řejně, když barcelonští anarchisté páchali ná
silnosti zalakaferské i proti bezbranným ženám.
Barcelonští revolucionáři odsazovali hromadně
i osoby úplně nevinné zcela bez výslechu,
vraždili katolické ošetřovatelky ubohých ne
mocných, prováděli paličství v místnostech,

"kde ubozí pacienti zápasili s těžkými chorc
bami, takže ti ubozí tvorové hynuli v plame
nech. Revolncionáři snížili se k byenisma nej
pustějšímu, neboť nedali pokoje ani mrtvým
tělům jeptišek. Rvali inrtvoly řeholnic z brobů,
aby s nimi prováděli sorové kratochvíle, ha
nobili bezduchá těla tak zvířecky, že by sii
divoch při tom řádění zastřel tvář. Neušetřili
života ani těch řeholnic, které s nadliskou
silou odnášely z plamenů těžce nemocné, chtě
jíce je zachrániti před kutanstvím bescitné
hordy.

Na uměleckých památkách tito zběsilci
napáchali tolik škod, že ztráty utrpěné nedají
se nahraditi ani třiceti milliony. Jednání sve
řepé vášně bylo odstrašujícím příkladem, jak
se nikdy homanita a svoboda prováděti nesmí,
nemá-li skytati Evropa scenerii tygřích džooglí
asijských. Základuí zásady kultary byly fackc
vány tak neomuleně, že vlasy vstávaly lidem
nestranným, v niciž aspvň jiskřička lidského
cita zbyla. To se dělo ve chvíli, kdy zájmy
žebrácké vlasti byly v krajním nebezpečenství,
kdy afričtí barbaři sabali španělskému žebrá
kovi na mošna. A přitom — v radých listech
českých i cizokrajných veliký jásot, jak 8e
rudí soudruzi Španělští s anarchisty činí, jak
bojují za svobodu, vyšší kaltaru!

O Ferrerovi dobře se vědělo, že jest
jedním s hlavních strůjců revolučního kvašení.

' Když však byl dán do žaláře, židovský tisk
vylítl jako jankovitý, upadal do hrozných křečí;
lbal křiklavě, bezazdně, jak Ferrer jest vlastně

FEUILLETON
Výnosný podnik.

Kloboučník Nehet v mladších letech si příliš
* hlavu starostmi o svůj závcd nelámal. Vyženil

dva tisíce a oddal se kartám a hodování. Mladá
" žena z počátku jemně upozorňovalá, pak napo

mínals, hubovala, kři ela. Všecko marno.Mistrovi
se líbilo v hospodě víc než v krámě, Již bylo

* skoro celé věno v kapse hostinského +U rakas« a
v tobolkéch spolubráčů, když došel ženě Terezce
list od bohaté tety z Ječmenova; teta chtěla vidět
svoji neteř i s jejím maličkým synkem Františkem.

Co dělsti? Tetě bylo již 78 let, peněz měla
jako třísek. Terezka před odjezdem proslovila

- k muži čtyři velice důtklivé a delší řeči. »To ti
povídám, Franc, pamatuj na zadní kolal« tak
končila každé kázení, — »No, vždyť mám, Tc
rezko, přece rozum a víc než ženské; jen se
neboj!«

-Právě do týdenní nepřítomnosti Terezčiny
padl v Kvíčalově trh. Tři dny se Nehet statečně
držel, rovnal klobouky, kartáčoval, probližel, po
čítal, jaký asi bude zisk. Leč večer před trhem
už se nezdržel. »Musím se jít na zítřejší starosti
trochu posilnit, rozptýlit z hlavy trochu těžké
existenční myšlenky«, tak uvažoval — a už seděl
» raka«, Společnost byla tentokráte trochu větší.

- myšlenky z hlavy tak. dlouho, až ji měl třikrát
těžší, než pře vstupem do hostinského lokálu,

„Teprve k ránu bral se domů, zápase těžce
se zemskou gravitací. >A co, jaké starosti! Tetka
má, ať jen hodně dá! Stejně jsem pil ze zlosti

- nad-tou kloboučnickou mizerií. Go po všem ?« —
A když uf se na náměstí vesele prodávalo, Nehet

V Hradei Králové, dne 22. října 1909.—ěŽ—

tichým, mírumilovným geniem, šlechetným vla
steocem, jemnocitným lidamilem, prý úpí ve
vězení, jež jest nejhorší mučírnou středověka
atd. Svolával velikým, dryáčnickým bubnem
celou Evropa k záchraně anarchisty, který při
surovostech barcelonských zákeřaíků ani prstem
neboul na ochrana zcela n "inných obětí. Přes
křiklavý alarm židovakc-zr „nářského tinka však
se dostávaly do veřejnosti zprávy, které do
pravého světla postavily vzlykání a ohlašající
povyk zednářské internacionály a jejich pc
mccníků. Dokázalo se, že na bouřích barcelon
ských má kapitalista a zakladatel „volných
škol“ podíl lví. Ferrer účastnil se hor.ivě při
vydávání školních knib pro anarchistickou
mládež. V čítance pro tato mládež čton se fa
natická a0va : „Všech scciálních zlořádů, blavně
však nerovného rozdělení statků, jež statisíce
lidí odsuzoje k hladu, k práci a pohrdání vším,

níky. Kněží jsou ještě nebezpečnější, nežii divá
zvěř, protože lidi od dětinství již mravně o
travají, aby je tím spíše ovládati mohli. Sa
veréni, kteří udržojí armády, jsou k....

výsada k zabíjení od lidu velebení. Prapor je
barevným badrem, je symbolem bídy, vraždy
a tyranie. Zbraně mají býti namířeny na ty,
kteří je dali možům z lida. Všeobecná stávka
vojáků jest jedinou odpovědí na vypovězení
války. Z pouhé chcutky po vraždění evropské
vlády každého měsíce abíjejí tolik lidí, kolik
je hvězd na nebi. Všecky nespravedlnosti opí
rají se ota blbon a bratální smyšlenka, kteréž
se říká vlast. Všecko, co slouží k vykuřisto
vání chadiny, všecky zákony a nařízení, po
licie, žandarmové, vězení a Šibenice spočívají
na emyšlence vlasti.“ Co ta otravy a lží v ně

Ferrer sám svými úmysly se netajil. Vlistě
k příteli pravil (viz „KoóloisobeZtg.“): „Abych
lidi nesalekl a vládě nedal příčinu k usavření mých
škol, nasývám je „moderní školy“ místo „školy
anarchistů“. Učelem mé propagandy jest, dc
znávám to přímo, v mých školách odchovávati
anarchisty s přesvědčení. Mým účelem jest,
připravovati revolaci. Přítomně však masíme
se spokojiti, ve blavách mládeže ideu násilného
vyklizení vypěstovati. M.ádež musí se učiti, že——————-———-—
ješté spal. Teprve o desáté se strojil. Filosofoval:
»Jaké vykládání? Hádat se do krve se sedláky?
Ti smlouvají třebas hodinu a mně se do toho
nechce; stejné moc chraptím. Však ostatné lidé
vědí, kde mám krám. A trápí mne žízeň. To abych
svázal uzle; nějakým likérem si musím spravit
žaludek.«

>To jsi brzy, Nehte, otevřele, smáli se jin'
kloboučníci, kteří již měli na náměstí krámky
v plném pořádku.

»Alsi, aspoň vy budete tržit více, odbýval
je Nehet. >»A ty, kluku, tam, cn máš tady na
práci? Dej ruce z kapes a nečum tam líně na
krámy| Stejně nic, lenochu. nekvupíš. Pojď sem,
dám ti práci; tamble se postavíš k mému krámu;
já jdu k »Raku«. Až by některý kupec přišel,
oznámíš mi to v hospodě, rozumíšl Dostaneš za
to šesták. Už mašírujl«

Právě když pil Nehet třetí sklenku kmínky,
přišel mladičký dozorce závodu, že prý dva mužští
by ai chtěli něco koupit. »I to je sturostí, sotva
člověk sedne . . . No už jdu — na, kluku, dopij
tole Po skončení obchodu udělil kloboučník nový
rozkaz: »Hochbu, stůj tu ještě. Mám v hospodě
s dobrým známým důležitou poradu. Za každé
ozoámení kupce dostaneš pětník.«- — Hoch přišel
už po šesti minutách. +A kolik je kupců? To si
nemohu ani chvilku odpočinout.« — Jen jeden.« —
»Teda ať si počká, až jich bude víc. Bodejt,

křičet a k tomu všemu neutržím třebas nice —
Takhle prodával Nebet ještě odpoledne. Hoch si
odnesl dvě koruny s kloboučník utržil sotva
desítku.

Terezka sefvracela domů vesele; nesla si
od tetky pět stovek. Doma však spráskla rukama,
když poznala hospodářství svého muže. — »No,
no, děláš rámus, jako by mi dávali krám na buben.

[ntarty se počítají kkvně,
OJmova vychásí v pátek v pels/ne.

Ročník XV.

proti četníkům a policii jest jem jediný pre
středek puma ajed.“

V bytě Ferrerově nalezeno provolání, vy
zývající k odstranění všech úřadů, vojska a
válečného loďstva, k zabavení banky a ma
jetka všech o30b civilních i vojenských. Nech
se mládež učí hlavním zásadán anarch:stickým
z paměti. Provolání končí: „Aťžije ravolacel“
Připojen návod k hotovení pum. Ferrerovo knib
kopectví zásobovalo Španělské nepokojné živly
anarchistickou literaturou, u Ferrera nalezeny
při prohlídce dopisy a pozdravy ze všech
končin světa.

Teď se ukazaje stále víc, jak Ferrer před
soudem lhal. „Oničem nevím, byl jsem akryt,
neschvalaji násilí, starám se jen o školy“, tak
se odvažoval tvrditi muž, který byl v Barce
loně nejhorlivějším Šiřitelem násiloické lite
ratary. Chtěl snad těmi spisy krotit, mírnit,
odsuzovat násilí? Založil a podporoval 900
„svobodných škol“, jichž žáci hltali pamovou
literatara z jeho sklada. Revolace se súšastnil
osobně. Tato okolnost však jest malicheraostí
proti tomu, co spáchal soustavným podaěco
váním. Kdo hodí pumu, nedopouští se tak vc
liké viny jako ten, který promyšleně očí celé
valné zástupy pumy vrhati u k těmto činům je
podněcuje.

Uvážímc-'i tat) drsnou skatečaost, ne
víme, jak nazvati kogf židovského a jemu při
slubujícího tisku, který honem nastrčil obratně
před tvář veřejnosti dceru Forrarovu, kterí
prý prohlásila: „Přísahím, že otec nic neudělal.
Nerozamím politice, ale znám dobré srdce
svého otce; jeho jediným (!i) neštěstím jest,
že je apřímný človék. Nesouhlasím 3 jeho ide
ami; jsem rogalistkou a měla jsem se stát
jeptiškou. Plakala bych, kdyby se maléma
králi mělo stát neštěstí.“ — Opravda volice
cbytrá sít! Buď vědomě lhala dcera nebo ti
lidé, kteří jí tyto výroky připsali. Soad jí tahle
slova napověděli, aby se dostavil kýžený efekt.

Jak mohla dcera s tak velikou určitostí
tvrditi, že otec jest naprosto nevinný? Když
byly zvířecím způsobem odpravovány v Barce
loně jeptišky, nečetlo se v novinách ani slovo
o nějakém pláči dcery Ferrerovy, která prý
najednou už předem nabízela svůj pláčpro
případ, že by se stalo neštěstí člověku jedi

Peníze teď máš; teda proč zpíváš takový smu=
teční koncert ?«

U Nehta se nedostavila náprava ani v pc
zdějších letech. Někdy dělal dobrotu třeba celý
měsíc, ale pak si vynahradil újmu až třídenní
útratou. Krám bynul, kupci se mu vzdaloval;
malý Francek chodil do školy ve vetchých, zá
platovaných šatičkách. »Ty to přivedeš tak daleko,
že ten hoch bude chodit na jídlo po numerech«,
bědovala Terezka. Zatím Francek, který se stával
postrachem zahradám i polím, nalezl si sím pre
men skrovňoučkých příjmů. Běhal po numerech —
ale s oběžníkem a plakáty divadelním ochotníkům
a vysloužilcům. Pomáhal při kulisách, nosil re
kvisíty atd., tak že přece několik šestáků měsíčně
si vydělal. Jako dobrý znalec administrační čin
nosti spolkové nevzdal se svých drobných funkcí
ani jako učedník. Tatík se moohokrát chlubil
v hospodě, jakého mé cbytrého kluka.

Dívalo se divadlo «Chytrý kos.« Drubý den
měl režizér doma nemilé nesnáze. »Nestydíš se,
starý? Přijít domů bez I.lobouku! To's měl blavu
v plameni. Dívno jsem ti říkala, abys už těch ko
mediantů nechal.«

»Ale když ti říkám, Mančo, že jsem cestou
klobouk neztratil, Zkrátka hledal jsem za jevištěm,
u šenkyše. .. .«

»Aha, u šenkyše! To bych ještě věřila. Jen
se tak hloupě nevymlouvejl Přiznej se, že's byl
namotaný. Však jsi šel domů tiše jako myš na
špek, že jsem tvůj příchod ani nepoznala. Je to
hanba... .«

Když se končil hasičský ples, nastala v sále
hádka dvou občanů. »Vy máte klobouk a já ne
mám.« — »Co z toho? Vždyť každý přece má
mít klobouk.«e — +Ano, já mám mít, přinesl jsem
si jej, ale vy nemáte lít — asspoů ne tenble,
rozumíte le — »Cožef Já svůj klobouk přece



němu. Ferrer upřímný! Zasle ho nejlépe jeho
rozvedená paní; Ferrer byl zachráněr před
těžkým trestem v processu proti útočníkům na
královské manžely jen proto, že soud svědectví
rozvedené paní odmítl. Ferrer epekuloval zcela
byrokraticky na burse, zednářská činnost uči
nila jej millionářem. Katolická dáma Arnoštka
Meunierová odkázala Ferrerovi pařížský dům
v ceně 750000 franků, ab založil asyl pro
oborobné dítky. Leč chy založil místno
toho soukromý podnik pod titalem „moderní
škola“. Ten „upřímný“ Ferrer jen velikou pře
tvářkou získal si přízeň bohaté katoličky. Hrál
si na nábožného; jednou daroval docela Meu
nierové sošku Paony Marie e Ježíškem. Není
tadíž divo, še tento muž, jemuž poskytly zed
nářeké listy slavozář hrdiny-močedníka, snažil
se podváděti i svad. .

A teď ty uměle vydapané kravály ! K vůli
emrti Ferrerově zoovu muosily trpěti tisíce a
tisíce zcela nevinných lidí. V Barceloně vybu
chaly nové pumy, v Toulonu seštvaný dav řádil
v katbedrále, jako Vandalové v dobytém městě,
v Terstu při randálech zranění policejní stráž
píci, ve Florencii bylo nutno proti demonstran
tům povoiati jízdu, římětí Ferreristé očinili
stávka v plypárně a elektrárně, čímž poškozeny
tisíce osob stojících mimo zednářský zápas,
v Pise založen v kostele oheň, jinde trýznění
kněží atd. Tak tedy snad chtěli „přátelé vyšší
kultury“ Evropě dokázati, jakou koltoru, vo
bodu a bomanita by začali šířit, až by je
vojsko a policie pastily k voloému jednání|

Ferrer popraven. Ačkoli byl intellektnel
ním původcem strašného krveprolití, ačkoli
měl na svědomí krev celých zástapů svedených
anarchistických mladíků, jeptišek atd., přece
ani při této příležitosti není potřebí činiti vý
jimku od pravidla: „Milojte nepřátely svél“
Zabití člověka kteréhokoliv nemůže býti re
formním ideálem křestaneko-humánním. Lépe
jest, podaří-li se státu přísnou avědomitostí a
důkladným poučováním popraviti vdaších ob
čanstva otravné, zhoubné býlí převrácených
názorů. Leč — v jakém světle se jeví ti, kteří
fanaticky vyčítají vládě Španělskékrvelačnostř
Hotová bestialita revolacionářů od nich odsou
zena nobyla. Pro Ferrera uměle vyvozený pláč
usedavý, křik až k oblakům. Když však v Tu
recka bylo pobito na 30000 křesťanských Ar
ménů, tu ti dobrodinci konstatovali příšerný
ten zjev několika řádky, jako by 80jednalo jen
o malý úraz na dráze, na stavbě a pod. A přece
krev novinných muočednoíkůsama volala k ne
besům. Mladotorci, nad nimiž nedávno syn
Heliův zapěl bymnas, odpravají beze všech
překážek šlechetné Jiboslovany, kteří touží
aspoň po troše lidské svobody. A „Neue Freie
Presse“ jakož i jiné volnomyšlenkářeké listy
jen konstatují — a pak zase hrobové ticho.
Tytéž německo - židovsko - volnomyšlenkářské
listy, které velebí „Šlechetnost a svobodomy
slnost“ Ferrerovu, které nechtějí pochopiti, že
gemusi stát bránit proti krvelačným zákeřní
kům, mají radost z protičeských Štvanic vídeň
ských, dráždí německé davy proti lidským
právům vašich krajanů. A najednou pro Fer
rera tak srdcervoucí pláč! Ten alarm pro svo-=
bodo ozývá se zde výbradně tenkrát, když se
má útočiti proti krohům křesťanským. A naše
rudé a polroukářeké listy vždycky v takovém
případě se dají aseontovati za slohy despoti
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smím a mém mít.« — »Ale tenhle nemáte mít,
já mám mít, to vám opakuji znovu, protože ten
klobouk je můj « — Slova byla stále ohnivější,
ostřejší. Pak se šlo ješté k soudu, kde nastalo
pracné luštění, »kdo měl míte a kdo urazil.

Bylo už k ránu po zábavném večírku »u Raka.«
— »Tchle visel můj klobouk; nevypůjčil si bo
někdo?« tázal seúčetníLamač.—Tázavé pobledy.
»Nespadl vám za podium, pane účetní?e — »Taky
jsem se díval. Což se mi zde ztratí klobouk už
potřetí? To je škandál, taková bospoda.«— Pra
sim, neurážete, ozval se hostinský. »Po těch legra
cích nikdo na podiu nebyl mimo toho kluka bli
kavého Nehtova, který odnášel pulty.« — »Který
to je?e — »lnu ten všudybyl, co má nosíček pi
hovatý jako švestkový rampouch. Trocbu šilhá.«
— sAha, ten kluk v tom bude mít přece prsly.
Pokaždé při ztráté klobouku jsem toho kostrouna
viděl v hospodě. Počkej! Pane hostinský, snad mi
zspůjčíte klobouk, abych nešel domů jako z pu
tyky ?l«

Pan účetní kupoval si u Nehbtů o 11. hodině
klobouk nový. »Výběr máme velký, zboží nejčer
stvější, jen poroučejte«, klanél se Nehet, mžikaje
zrudlými víčky očními.

»Chci mít zrovna takový, jaký jsem měl do
posude, odvětil účetní. »Prosím, tuhle je ta sorte.«

Kupec vybíral, až si jeden ponechal. Na
cestě si řekl: «No —šelma, jak dovedl rychle při
šít novou podšívkul
jsem měl! svůj monogram, zupomněl odpárat. Po
čkej, ji ti tvůj kšeft přetrhnu le

Francek s tatíkem stáli před soudem.
Frenta brečel, Nehet zlostí zatínel pěsti. Starý
dostsl měsíc, hoch dvar.éct dní, To všecko za to,
že učedník nosil tatíkovi z hospod zánovní klo
bouky k opravě,

B=s:
ckého tiskufzednářského. Bveřepý Turek
všech ukrutsostech má pokoj. Tak se pro
humacita a bratratví!

Volné listy,
Pravda v Macharových „Komfessích.“ Minule

ovedli jsme vypravování, v němž Machar líčí
sám sebe jako filosofa již ve stáří šesti let.
Nemožnost úvah uvedených ve věku tom kde
koma bija do očí, a kromě toho vzpomenuli
jeme, že strana ta zazněla v „Rozhledech“ po
prvé, když Macharovi bylo jiš asi třicet rokův.
Hned na počátku „Konfessí“ tedy přistihován
jest spisovatel při neopřímnosti, která čtenáři
dává právo obrniti se nedůvěrou vůči celému
ostatníma obsahu. Slýcháme sice o neobyčej
ném hudebním nadání projevujícím 8e již u
dítek, ale nikdy nezpamenáme u nicb vyspě
losti filosofické z té jednoduché příčiny, že
činnost rozumová rozvíjí se teprve ve věku
dospělejším.

Pojem „životních vysnání“ sám sebou již
vnuká čtenáři očekávání, že v nich člověk při
rozeně líčí, jak bral se cestou svého života, co
všechno činil a zkusil. Řekli bychom, že z ži
votních vyznání má vyzoívati ona pravda,
kterou vyslovil latinský básník: „Jsem člověk
a nic lidského není mi cisím.- Na místo této
pravdy o Machara však vztyčaje se pó:a boed
na prvých stránkách jeho „Konfessí“, dokazu
jící, čím by rád byl býval, ale čím nebyl.

Jak Machar okaté přenáší nynější své
protináboženské myšlenky ve své mládí a jak
je sohyzďaje, vysvítá z této jeho chlouby: „A
po zpovědi cítil jsem se čistým a vznešeným
a přemýšlel jsem hned, co mám provésti jako
prvý hřích na nové konto — to byl facit prvé
zpovědi.“ Zase odporný divadelní výstup a
k tomu ještě hmatavě nelogický. Machar jest
ve svých protináboženských posměšcích tak
nedočkavě horlivý, že ca svůj neprospěch za
pomíná hned v druhé větě, co řekl v prvé. Již
jako šestileté dítě, jak vypráví, vypořácal se
„S pánembohem Starého Zákona“ a jako pěta
třicetiletý spisovatel láme logika přes koleno,
jsko by koní nebyl posod přičichl. Dle kterých
sákonů zdravého myšlení lze připustit, že dítko
cítíc se po prvé zpovědi čistým a osnešeným,
hoed by zlomyslně přemýšlelo, co by spáchat
mělo jako prvý hřích na nové komto?| lento ro
batý rozpor netrkl filosofickou duši Macharovo
hlavně proto, že jeho eamolibost a touha po
originálnosti jsou větší, neš láska ku pravdě
a upřímnosti.

Ba nikoli! Jest nám vzíti maléhoMachara
voochranupřed Macharem dvspělým, neboť tehdy
o takové skaženosti ditek nebylo možno ještě
mloviti, a ani dnes by žáci takových myšlenek
neměli, kdyby k nim nedonikaly od chvásta
vých a hloupě frivolních novinářův a spisova=
telů. Jest ještě mnoho pozoruhodného v uvede
ném vyznání Macharově, ale, nemohonce se
dloubo oa jednom místě zdržovati, podotýkáme
jen, že jest jakýsi způsob vypravovati evé chyby,
jenž jest ošklivější, než vymyšlená cbyba sama.

Bylo by možno zastavovati se u moohých
věcí v Machbarových „Konfessích“, ale pro dů
kaz neopřímnosti spísovatelovy několik jen
míst zajisté postačí. Machar vyličoje tam všade
sám sebe jsko člověka reálně myslícího, jenž
o svém okolí mé ovůj určitý úsodek a jenž
nedá se opřísti zbytečnými romantickými fan

, taslemi. Proto velmi překvapuje, když s ničeho
nic chtěl býti vrahem. Četl koibu Dostojev
ského „Zločin a trest“, a za četby pořád ho
nechávalu 0a pokoji, až ne konec ho divě po
padlo, o čeméfvlastnoračně píše takto: „Dočetl
jsem — a najedaou bylo ticho. Cítil jsem, že

' musím zavraždit člověka“

Nastojte a nadívno vám olucha! Machar
vyhlídl si stařena ša Steromedstském náměstí,
a posnamenávámů, že tato matka neprodávala
jablek, nýbrš y. Vrašedný nástroj také byl
jiš přichystáh. Byla to dobře nabronšená se
kera, kterou strůjce pláno štípl kdesi v ku
chyni. Po té český Raskolnikov pátravě pro
blížel místo budoucího svého čina. Když vše
dobře okoukal, byl velmi spokojen a vrátil ce
do svého bytu, kdež, jak povídá, chladně roz
važoval. A jelikož již tehdy v Macharovi bylo
kos Sherlocka Holmesa, staral se, aby vše bylo

připravené důkladně; proto asi prolétla mulavou otézka, je-li u dveří krámových zvonek.
I vrátil se, vešel do krámu koopit šálek na
čaj a uslyšel, jak mu zvonek zadrnčel nad hla
vou. Však co to? „Stařena podívala se na mě
a zdálo se mi, še taší, co nesu v duši. Připa
dal mi tak ostrým a zpytavým její pohled.
Vyšel jsem ven a zastavil jsem se před krá
mem. Stařene mě pozorovala... za chvíli ote=
vřela dvéře a utkvěla dloubým pohledem
na mě.“

Řekli bychom, že snad ona matka byla
epiritistkoo a četla v badoucnosti, ale tak to
mu nebylo, neboť český Razkolnikov pro vra
žednou svoji historii potřeboval jiné domněnky
stařeniny. „Odešel jsem jaksi zahanben“, praví,
„připadalo mi, že ta žena taší ve mně — slo
děje, obyčejného krejcarového zloděje.“ Kdyby
byla stařena v Macharoví tašila vraha, byl by
čin svůj jistě provedl, kdežto hádání její na
zloděje tak ho urazilo, že toho všeho raději
nechal. Macbar chtěl zavražditi, ale nezavračdil,
a můžešsi tedy, čtenáři, spokojeně oddechnouti.

Uvedli jsme toto ukázku z Macharových
„Kopnfessí“ obšírněji, aby bylo zjevno, jakých
nepřirozeností se neleká a jakých odpozojících
nevkosů 86 neoštídá. Z novin se leckdy dočí
táme, že zanedbané duše čevcovských učeníků
z Bambasových krvavých románů se pobláznily,
a vraždily knejpy, ale nikdo zajisté ae nena
dál, že český spisovatel na tukovou úroveň
etrbne slavnou kniha Dostojevského. Tento
ojedinělý čin stal se úlohou jednoho, a odsou
diti tuto nekultarnost, stává se záslahou všech
rozumných. Tolik českých studentů četlo koihu
Dostojavského, a nikdo s nich nebyl přiveden
na myšleoku vraždit, až Machar, To proto, aby
ukázal, že nebral se vyšlapanou cestou oby“
čejného studentského života a že daše jeho
měla své obdivuhodné gigautské zápasy. Na
pněte jen svou obraznost, a změřte náležitů
rozsah toho, že Machar byl by málem zavraždil
stařena sekerou jako Razkolnikov! Macbar
jest toho minění, že pouhá originálnost does
nestačí a že jest třeba originálposti nadobyčejné
a čím člověk napíše vétší nehorázaost, tím že
jest lépe. Vždyť na světě pořád jest ještě dosti
lidí, kteří v absordnostech vidí velikost.

Celá ta vražedná historie jest patetická,
a když pozoroje ce 8 blediska ©macharského
blado, že takovými věcmi možno 8e oslavovat,
stává se kon.ickou. Ano, Machar jest tady ko
mický, protože choe osmířiti nepřirozené vra
žedué hrdinství 6 pravdou a protože dává věcem
jména, kterých nemohou snésti. „Připočetli
Dostojevakómu za záslahu, že „Zlučíinem a
trestem“ varaje před vraždou. Ne, pánové, eto
krát ue. Takovým paedag-gem z obecné školy
Dostojevskýnení.Já jej poznal jinak...“ Zdráv
povídal! Macbar myslí, že takovým prohláše
ním přinutí nesmysl, aby se stal méně ab
surdním, ale v tom se velmi mýlí. Ooo 8e jak
z kterých knih vybírá a na avůj život nale
puje a aby to nekříčelo, poví 8e na konec
mravokároé naučení s jemným přídechem
vyčítavosti.

Ukázka jioou. Syo Heliův nyní jest ofí
ciálním řečníkem o krásách života pohaoských
Řekův a Římanů a oficiálním banobitelem'kře
+fanského náboženství, kterým dle jeho rozamu
o antický život člověčenstvo bylo okradeno.
Pokrokářaká strana, přijímajíc agitaci Macha
rovu zásadně a vážně, vypomahá mo tiskem
a slovem. Proto jest nutno, aby naše veřejnost
posvudila Macharovu opravdovost i s této
stránky a dověděla se u jeho mínění, které
jest takořka od včerejška.

„Konfesse“ Macharovy vypravojí: „Iý
kala-li se česká úloha starého Řecka, sačínával
jsem: „Šťastná Hellado! Věčně ověžím lanrem
ozdobili básníci tvou skráň, dláta tvých oměloů
dala stadenému karnení nesmrtelné tvary atd.
atd.“—avlastněmíbylaceláta stará Hellada

pz jh neš vání národůa křišácké
„Nejen starou Helladu jsem memělv lásce,

ale 1 její řeč, její umění,její dělí. Ta řeč byla mi
tuze wěkká, badovitá, nemužná — jaký to
rozdíl proti latině, kterou jsem miloval pro
její úsečnost, mužnost a ostrost | Xenofonmě
přímo trýzoil, Homér se mi absolutoě ne'íbil,
Demosthenu jsem nerozuměl, Sofoklova Anti
GoDa,kterou jsme četli v oktávé, nechala mě
úplně chladným. K tomu ovšem slovíčkářetví,
kterým by byli dovedli zhaasiti i krásnější vdos,
neš ty, které jsme četli, nesapudilo ovšem vrosený
odpor k duchu A řecký národ? Zba
dělým, podlým adál sa mé, jako Šádný druhý na



světě.Boje proti Poršaném? Pobtjení bobého
topého asljského stáda v Tbermogylách a u
Platei plailo mě odporem. Bitva u Salaminy
křičela mé přímo o zbabělosti a stracbu, vždyť
Themistokles masil vskásat Xerxovi, sby ob
kHčil Řeky, než ce ma rosotekou. A tak to
jde dál. V Athenách odsoadí luza Sokrata, Pe
rikles balaneaje celý život mezi závistí a ne
návistí svých spoluobťanů, nástapcem jeho jest
Kleon, jirohář — a tea jest bvěsdou Athen.
Ještě slovo o tom brdinství; 4 Maničií Iháří
měli dobřepsáti o sobě — kdo ví dnes, jaké to
byly bitvy, jaká vojska v nich, jaké porážky?
Peršané o tom nepsali“ ....

Machar před nedávnem tedy nebyl ta
kovým dobyvatelem antického světa, jako jest
dnes. Tehdy spílal řeckým episoratelům Ibářův
A dnes je velebí. Jest tedy podoben onoma
myslitelé, jeně danou otázka ze strany 08
stranu obýbal jako voskový nos. Herec také
masazuje vi dnes tuto maska a zítra dle pc
třeby zase jinou. Dvě tvářnosti, s nichž žádná
o sobě není snad směčna, ale přistrčí-li se
k sobě, veniká z jejich sousedství poměr, jenž
ke smíchu natí.

A jak vypadá oyní slavná zpokrokářeká
strana s ostatními trabanty? Co sonditi o in
teligenci této společnosti, která vzula na 80
péči, Macbarovo antické mínění šířiti jako nový
názor životní? Nevtírá-li Be ta představa o
principálovi loutkového divadla, jehož každým
zatáhootím figarky 8m tam poskakají? Pa
schal, taším, řekl una pravdu, že lidé duševně
oesamostatní vybírají ei obyčejné to, co slyšeli
chváliti a tak přijímají ochotné nastrčený jim
podpatek. Pokrokáři dělají se napořád nezá
vislými od toho, co by 86 nasývalo cizím
úsudkem, ale sem stím, jmenaje-li se to hezky
jadrně podpatkem! Ostatuě nad podpatkem
moboa býti také pořádné boty z teletiny a nad
botami může býti dřevěný panák na Šaty, vy
strojený pro výklad krejčího. Nezbytnoa pod
mínkou však jest, aby panák byl vystrojen od
Macbara, jinak pokrokáři by 80 s ním ne
spřátelili.

Před několika dny kterýsi pokrokář psal
do „Času“ o klerikálech odsuzujících balamu
cent Macharovo, že „neumějí ani pět počítati.“
Jobrá, napíšeme hned kvitanci. Dokázali jsme
v předchozích řádcích, že o antickém životě
pronášejí soudy dva zásadné různí Macharové,
o kteróž skutečnosti není u pokrokářů posud
ani vido, ani slechu přes to, že od nepámětných
dob jedna a jedna jsou dvě. Jelikož pak dle
Goetheho žádný člověk není tuk všední, aby
moudrý mož něčeho od něho nemohl získati,
opozorňojeme p. t. pokrokáře, že oni sami cd
nás mohou se naučiti počítat aspoň do dvoa...

Křesťanská mravouka a moderné člověk. Dr.
Lederer odpověděl na mé články v „Osvětě
Lida“ dne 8. října. V něčem názory své v „Pře
hleda“ vyslovené zmírnil, zásadně však se ne
dorozamíme, protože si osvojil myšlenky mo
derního člověka, jenž se domnívá, že dnešní
protiuábošenský směr má absolutní pravdu.
Tato pravda však oslabuje již sám pojem „mo
dernosti“. Nepředpok.ádal jsem, že by dr. Le
derer snad chtěl zaváděti v dnešních chrámech
kult olympských bohův, ale zdůrazňoval-li před
nost antického člověka, že tvořil božství svým
člověčstvím, bylo mi notné ukázati, že ta tvorba
za nic nestála a důsledně že v ní není před
nosti.

Dr. Lederer opětoě ovádí své oblíbené
mínění, že člověk budononosti utvoří své mravní
názory £ ducha židovského, křesťanského u
antického, kterýž antický očí kladu a radosti
z tohoto života. Nepopírám, že mnozí přicbytí
se antiky, což se ostatné po jisté stránce děje
již dnes, ale tvrdím, že v tomto průvoda ce
ude místa pro mravouku křesfánskoo, která

naturalisma antickému zásadně odporuje. An
tický oatoralism popřává volného průchodu
tělesným vášním a vůbec emyslnému ge vyží
vání, kdežto křestaneké náboženství, vypově
děvši boj hrabým těmto podům bned na po
čátku, nemůže ani dnes zraditi to, co jest
jednou z jeho nepopíratelných mravních sil a
co dnes nemyelivě jmenoje se opovrhováním
přírodoo a tělem.

Také o sv. Františku dr. Lederer poněkod
ové mínění opravuje, ale nicméně leká se dů
sledků, které sv. František z křesťanské po
kory učinil, neboť znamenalo prý by to sebe
zoičení. Moderní člověk ovšem neví, jak život
ev. Fraotiška působul i sociálně. Nehledě k tomu,
že taková krásná dokonalost křesťanského ži
vota, vyvrcholená ve av. Františku, žádá veliké
mravní síly, přece pokora křesťaneká nestrácí
svého významu a ažitečnosti jmenovitě dna3,
kdy. báječná ctižádust, pý ba a sebevědomí etaly
0+ morem, jenž vědy víc zachracoje moderního
člověka a připravuje mo doševní moku, kun
čící se nezřídka agtaetrofami. Právě muderní
náboženství buď člověka nešná, nebu nechce
mu říci jebo rady, ale náboženství pravé oka
saje naše povinovati i naše slabosti: pýchu a
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žádostivost, a podává léků : pokora a sebekázeň,
bez kterýchž dostavoje ee nevázanost a snar
chie, čehož doklady množí se každého dne.

Dr. Lederer opětoě poděkrtl krásu anti
ckého života. Jelikož o této věci promlovím
v příslušné partii proti Macharovi, upooštím
pa ten čas od širšího výklada. Podotýkám jen,
že to svědčí o podivné moderní přemýšlivosti,
když se dnes doporučaje obnovovat krásu an
tického života a zárovež se zapomíná, za jakých
podmínek, jichž dnes právě moderní nádory
nemohou přijati, ona krása byla oskutečhována.
Mlaví-li se také o povahové hrdosti antického
člověka, mělo by se také již jednou orčitě o
značiti, v čem a jak ona hrdost 80 jevila a
proč má takovoa cenu. Jest toho potřebí z toho
důvodu, že leckdo by 80 mohl domýšleti, že
ona hrdost jest zatemoěna a těsně sonvisí 8 0
povrbováním lidskými bědami, bolestmi, s 0
povrhováním prací a otroky.

„Moderní člověk“, praví dr. Lederer, „spěje
k uplatnění se, k vyžití se individuálnímu,
podle vsora antického.“ A hned dokládá: „Při
Snaze té jest mu ovšem vůdčí zásadou, že
nesmí svoje osobuí štěstí uplatnit újmou na
štěstí druhého. Protoono: „Co nechceš, aby ti
jiní činili, nečiň jiným,“ proto ono: „Miluj
svého bližního jako sama sobe“. Jak inožno,
aby moderní člověk, zachovávaje křesťanskou
lásku ka bližnímu, se vyžíval podle vzora an
tického, když vrchních deset tisíc lidstva an
tického mohlo se vyžívat jen proto, že bez
lásky ku bližnímu a proti ní dalo za sebe pra
covat milionům otroků? Vždyť přece otroci,
chtějte, nechtějte, musili se starati o to, aby
antičtí lidé mohli celé dni se baviti, tělocvikem
se tužiti, dívati se hrám, rozprávěti o litera
taře, neboli individuálné se vyšívati.

Dr. Lederer o tomto individuálním vyší
vání se mlaví neorčitě, a proto mám obavu,
bovoře o předmětu tomto, abych jím nebyl
podezírán, že jeho slova chybně nebo úskočně
vykládám. Dotknu se věci tedy jen obecně. Ze
spisů Nietzscheho a moderních proroků rozši
řuje se povrchní pojem osobnosti a osobního
stupňování života. A přece osobnost lidská
probouzí 8mprávě jen bojem proti smyslnosti
a jejím všem rozmarům a náračivostem. Tady
platí slovo Krista Ježíše: „Zrno pšeničné ne
vykvete, dokud nezbyne.“ Goethe hájil důsledně
tohoto pojmu: „Zemři a staň se“, neboť věděl,
že vyšší člověk může se teprve tehdy ušlech
tile vyšiti, když člověk obyčejný se oskromní
a sebe ukázní. Kdo zamítá křesťanské sebe
káznění, jaku by bylo pobrdou tímto životem
a přírodou, ubíjí člověka a seslabuje jeho vůli.
Tím právě rdousena jest osobnost, protože
vnější půvaby a smyslné náruživosti nabývají
moci nad vnitřním člověkem. A proto moderní
člověk, který dle dra. Lederera nevěří v zá
světí, nikdy nemůže vypěstovat silnou osobnost,
nýbrž nůsledně pohlcován jest materialismem,
pod jehož vládou hyne veškerá mravnost. Ta
kové jsou důsledky onoho hesla: „vyšívati se |“

Dr. Lederer vytýká mi, že jsem mluvilo
autoritativném sepoutání, o pevném mravním
měřítko. Libuje si náramně, že prý může tento
rozdíl mezi hlediskem římaoským a moderním
poděkrtnoati. Řím prý má boed pohotové auto
ritu, kdežto moderní člověk v otásce mravní
žádá svobody. Vím ovšem, že vešlo u velikou
oblibu pokrokářů, kde jakou autoritu přezí
nati jako věc dávno prošlou, ale skutečné po
měry dívají ee na toto velikášství jako na dě
tioskoa hra, Pokrokáři sami následojí autorit
více, než si uvědomují, a není spořádanéhu
společenského života, neposlouchá-li se pří
slušných autorit. A v mravních zájmech jest
jich potřebí předem všeho. Má-li příroda pod
robena býti dochu, masí tu býti poslušnost,
mosl tu býti antorita mravních pravidel. Jest-Ji
mravní pravidlo bez autority, ztrácí účinnost;
a potom o nějakém mravním měřítku jest zby
tečno vůbec mluviti. A to jest právě ten vti,,
který vězí ve slově „autorita“, kterého jsem
ušil.

Ostatně jsem v dobré společnosti. Všichni
vážoí muži, mlavící o dnešní otázce mravní,
ušívají slov, jako jsou: naprostá poslačnost,
přísná podřazenost, pevné určité příkazy, kteréž
pojmy ovšem také ee svobodou páně Ledere
rovou hodně se rozcházejí, ač nevycházejí ani
z úst římansaých.

Nu konec nemobu zamičeti, te dr. Le,
derer pronesl mínéní, že židovská mravouka
jest dokonalejší křesťanské. Mohl bych tu ne
psati několik ironických poznámek o zbytečném
rozběho páně Ledererovu proti meči, ale opo
toljím tobo. Vzbledem na náboženství křesťanské
jest stejně důležito, aby je lidé znali, u jest
stejně nebezpečno, ueznají-li bo. Kdyby o mra
voace židovské měl pravda dr. Lederer, bylo
by pak notoo sa hlupáky považovat veliké
filosofy, kteří mravouka křestanskou uznali za
nejdokonalejší.

Kousek praktického cvičení v českémpravo
pie. K několika témto řádkům dal podašt
J. K., jenš v „Čase“ dne 8. října tepe Ludvík
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Tošnera, překladatele Hedinova „Tibetu.“ Stě
žuje ei p. J. K, že domorodá česká fráze po
zbyla domovského práva a že ujaly 8e v jazyce
českých spisovatelů fráze německé. Radí Lud
víka Tošnerovi. aby se podíval do mluvnice pro
nižší střední školy a podotýká: „A snad si
také při tom už uvědomí, že slýchal v dětství
říkati doma: maminka jest nemocná a tráva
jest zelená; snad přestane potom psát: zůstal
trvale přívětivým.“ Pan J. K., jak patrno, do
mnívá se, že v uvedeném příkladě nemá býti
výrokového instromentála: přívětivým, nýbrž
oominativ: přívětivý. Oprávoci však stala se tu
nehoda, neboťinstramentál jest ta správný, pro
tože sloveso „zůstati“ instramentálu žádá. Pan
J. K. kromě toho opravuje: „A snad dospěje
k takovédokonalosti, aby věděl, že tohle je jedna
věta: bylo mojí povinoostí podati výkon co
nejlepšt.“ Dovolujeme si opraviti samého pana
oprávce, že by nepostačilo, aby p. Tvšner jeu
kdokonalosti dospěl a zůstal před ní státi, nýbrž
natno jest, aby si ji skutečně osvojil. Jest tedy
potřebí odhoditi předložku k a dokonalosti do
spěti, protože slovesa dojíti, dosíci a dospěti
spojují se 8 genitivem. „Můj hoch“, praví pan
J. K., „na takové chyby (kterých dopooští se
p. Tošner) propadl v sekundě, což budo do
smrti pokládat za velikou nespravedloost.“ A
tatínek by „na takové chyby“ nepropadl? C
souditi o té hrozné frázi? Jazykový cit ta
vnoká, že česky se musl říci: pro takové chyby.

„Měl bych ještě mnohá přání, ale bylo by
to pro ponejpro nadlidské vůbec“, vzdychá p.
J. K Toto: „pro pomejprv“jest také podařená
nestvůrka, a nezbývá jiného, než aby p. Tošner
stesky oprávcovy obrátil proti p.J.K. samému.
Mobl by ho chytiti na příklad v této větě:
„Tento ždibec se však roztahuje pomocí dvou
titalních listů a překladatelovy zbytečné před
mlavy oa 36 stran.“ Netřeba psáti pomocí(mit
Hiife, vermittelst), protože máme český iastru
mentál, jímž se nástroj a prostředek zcela jasně
a vrčitě vyjadřuje. „Konečně severočeské men
šinové oakladatelství má snad jiné úkoly než
pěstovat literatura fohodruhu.“ Proč užívat ne

čkného: čohodruhu, když češtěji zní: takovou
jteratora? „Neboť tomat> drsnému, kostrba

tému, sáhodlouhémujazyka“ .. . praví p. J. K.
V našem jazyku mooží se neelovanské slože
piny napodobením a překládáním složenin ně
meckých, ojímají se tedy chyby, na které p.
J. K. míří, ale sám v ně obíhá. Na místě: sá
bodloubý snad by lépe bylo: rozvleklý.

Nechceme týti pantičkáři a víme, že v rych
lém psaní leckteré chyby se vtiskují a že jich
sami nejsme prosti. Ale upozornili jsme na u
vedené svrchu nedostatky proto, že realistický
„Čas“ rád katolické noviny jazykově opravaje
uže, otevře-li řádky své pravopisnémuo horlení,
mělo by se tak díti s opravdovým porozumě
ním. Když opravovat — tedy opravovat!

Obrana.
Na pramýř! „Lidové Proudy“ dne 15.

t. m. doslovně napsaly: „Pokladník záložny ve
Btaúkovech a sloop tamnější posvěcené orga
nisaceklerikální,J.Holab,zpronevěřilv těchto
dnech 101.000 K a při předsevzaté neočekávané
revici ústavu — otrávil se opiem.“ — Kdyby
bylHolubve stravěnaší,tu byrudýa agrární
tisk vytruboval na Irombóny „klorikálné skašenost“
do celéhosvětu. To přece mohou „Lidové Proudy“
dobře věděti. Proč však agrární tisk, který tak
ochotně vytiskl zákeřnou lež o posl. Kadlčá
kovi, chová se k zlodějství Holubovu nápadně
zamikle ? Protoše sišíný mlynář Holub byl velice
horlivýmagrárnímstoupencemaagitátorem.Ovšem
Lidovým Proadům“ na nějaké lži nezáleží.

Jestliže dovedly drze lháti ve tvář tisícům a
tisícům očitých svědků, že se nedostavily na
katolický sjezd ani2000 lidí, pak ovšem si do
volí také vnadno směnit politickou barvu de

fraudantovu. Mají-li soc. demokraté u nás zkra
chovaných „svatováclavských“ 85 mají jich
agrárníci 11.

Kradl něltel Kudrnáč z choromy
slmosti ? Soc. demokraté by to velice rádi do
kázali. Zvláštní však je, že v účetních kni
hách se Kudrnáč nikdy nespletl na vlastní ae
prospěch. Kdo mu do raiffeisenky dal 2800 K,
tomo zapsal 280 K, koma půjčil 200 K, tomu
zapsal půjčku 1200 K. Buď jedna oullu při
psal nebo abral dle toho, půjčoval-li či přijít
mal. A při tom řádění měl ještě před smrtí ob
jednaný automobil v ceně 12.000 K. Snad, aby
mob] snadno zmizet.

Drozd-Kudrmáč. Naskytuje se příleži
tvst k zajímavému erovnání. Když propukla
na veřejnost afóra Svatováclavské záložny, od
soodily naše listy hospodářství Drozdovo a to
hodně přísné. Zato však soc. demokraté de
frandantovi scbystali veliké pocty jako muži
nejšlechetnějšímu. I když pravda přímo cední
kem pršela, ochlazojíc horká čela soudruhů,
ještě o Kadroáčovi radý tisk psal jako olidu
milném dobrodinci proletariáta. Drozd sám
nekradl; Svatováclavskou záložnu rozkradli
husité. Kadrnáč však bral z kasy lidí nejchnd
ších peníze na přepychový život. Z1 Drozda
však snášeli karabáčové rány i lidé zcela ne
vinní, a to cd těch, kteří v záložně ani 0 groš
nepřišli. Soíšelo nízké potopy kněžs*vo vůbec,
ačkoli těžce uspořené groše skládalo na oběti
zkrachované záložny. Sociální demokraté však
místo úznání velikých přebmatů Kodrnáčových
ještě se rozkřikovali v tisku na ty, kteří 8e
odvážilio poctivosti onobo učitele pocbybovati.

Kadrnáč slízl med, ale do hořké kaše se
mu nechtělo. Tento „udatný a rázný“ muž vy
hnul se zaslouženému trestu, neboť se oběsil.
Drozd však, ačkoli byl při krachu již starcem,
přece se podvolil přísnému adlouhotrvajícímu
trestu.

V Drozdově záložně akradeny obnosy 0
brovské, protože sloději měli hrabat z čeho.
Z raiffeisenky rokytnické vyvlastnil Kudrnáč
obnosy menší, protože se z ní milliony krásti
nedaly. Ale chuť k brabání byla stejná u Ko
houta jako u Kudrnáče.

Drozd nechodil po schůzích bouřit proti
vyssavačům; zato však Kudrnáč měl na schů
zích stále v ústech Drozda a Svatováclavskou,
čímž projevil far.zejství největší. Vždyť vytý
kal prudce defraudace jiným právě v ten Čas,
kdy sám vykrádal kapsy lidí nejchudších, lidí
těch, jimž s přetvářkou líčil svůj soncit.

Neclální demokraté a márednost.
Na sjezdu „českoslovanské“ sociální demokra
cie v Praze dr. Šmeral měl řeč o národnostní
otázce a vyslovil se rozhodně proti státnímu
právu, že by prý poškodilo Něsoce. Při debatě
pak padly tyto „vlastenecké“ nápady: Předák
Graocl: „Důležitější, nežli nár. právo, je třídní
boj.“ — Koranda: „Ne svůj k svému“, ale „S0ci8
lista k eocialistovi'buďnašímbeslem.“—Kdyby
jen něco podobného vyslovil český katolík,
přímo by sršely klatby pancovaných vlastenců
proti celéma táboru katolickému. Před sou
druhy však se smekne klobouk. —-Jihoslovan.
soudrah Kristian pozdravil soc. demokratický
sjezd takto: Nepřicházíme v prvé řadě jako
Slovioci k Čochům, ale v prvé řadě jako pro
letáři k proletářům. A dále pravil: Víme, že
nacionalismas jest posledním opojným pro
středkom, kterým Jid má býti otopen a přive
den k bezvědomí. Poslanec soudruh Kaclerovič
ze Srbska zvolal oa konec svého pozdravu: Ať
žije mezinárodní iuternacionála! — A v patách
za- ten voláním odměnili se němečtí soudruzi
doloorakonšti českým 800.demokratům tím, že
hlasovali na zemském sněmo pro uzákonění
protičeského, nelidského návrhu Axm no-Ko
liskova. Soadruti naši vyslovili proti jednání
toma formálně protest, ale zachovají se nadále
tak opatrnicky a nečinně, jako obyčejně.

Politický přehled.
Zahájení říšské rady 20. t. m. provázeno —

jest brozivým napětím, jež způsobeno odroče
ním spěmu království českého a přijetím zná
mých protičeských zákonů na sněmích dolnc
a boroorakouském, solnohradském a vorarl
berskéru, jež prý bar. Bienerth obystá předlošiti
k sankci. Toto vyvolává v cel:m českém ná
rodě živelní odpor, který projevaje se voláním:
Pryč s Bienerthem! Radikální české skupiny
nechtějí ani připastit, aby 8e poslanecká sně
movna astavila. Naproti tomu všichni vážní
slovanští činitelé zajisté právem žádají, aby
Slovanská jednota, k níž upírá se zrak celéb»
Rskouska, zachovala klid a s čelem hr
dým ucelená vyšla nepřátelům vstříc, a tak
v klidu dala pocítiti svůj vliv a moc. Předseda
minister. bar. Bienerth i vůdcové jeho stran
sklíčeni jsou nejistotou, jak se zachová Slo
vanská jednota. Vládě na p»moc přichází zvláště
křesť. soc. strana něm., která má dosti dů
vodů k zachování dělnosti parlamentu. Jí po
bok staví se soc. demokraté, kteří ve Vídni
svými řečníky dokazají, že stát potřebuje par
lament, a sebe prohlašojí za ochránce státa. A
tak n jednon rovoloční sociál. demukracie
stala se „živlem stát ndržajícím“. A do těchto
projevů za dělnost pirlamesta boaří alicemi
vídeňskými volání: „Ať žije císař Vilém!" a
„Sláva Hohenzollerůml“ . . Olekává se, že
čeští ministři zadají za propuštěnoa, jakmile
8e v ministerské radě stane asnesení o sankci
protičeských zákonů. — Parlamentární komise
Slovanské jednoty usnesla se v úterý všemi
proti dvěma hlasům ra likálů zachovat naprostý
klid. Pozoruhbodno, že pro tuto schůzi Slova:=
ské jednoty odložena porada klubovních před
sedů, kteráž se měla konati téhož dne, a or
čena na středu. V této poradě klabovnich před
sedů na návrb posl. dr. Kramáře asnuseno, aby
se volba předsednictva posl. sněmovoy konala
až v pátek a volba výborů v pondělí. Minist.
předseda bar. Bienerth kojf+roval také 8 po
olanceím dr. Kramářem a už se také mlaví,že
prý se jedná o atvoření nového koaličního mi
pisterstva pod předsednictvím bar. Bienertba.
Slovanské jednotě pomoc slibuje vůdce polské
strany lidové posl. Stapiňskí prohlášením, že
Poláci jsou rozhodně proti saakci známých
gormanigačních zákonů a polská strana lidová
prý neustane, dokud celý Polský klab neza
nechá své nynější oportanity a dokud nevrhne
se celý na vybojování úplné autonomie všech
zemí a národů.

Poslanecká sněmovna první schůzi svou 20.
t m. měla krátkou. Hned po zahájení byla
předsedou dle stáří dr. Fankem přerušena na
48 hodin. Čeští radikálové jak obyče,ná vy
znamesali se: povykovali po celou schůzi.
Vláda podala sněmovně novou předlohu o do
movní dani a předlohu o pracovaí době a o
uzavírání obchodů vobchodní živnosti a v pří
bozných obchodních závodech.

O krisi uherské nestalo se rozhodnatí ani
v koronní radě, kterou svolal císař 20 t. m.
do Vídně, aby ta každý člen vlády úher. pro
jevil svůj názor, jak by se dala krise rozřešiti.

Všeslovinská strana lidová založena bylu
17. t m. v Lublani va schůzi 3500 důvěrníků
slovinských crg+inisací ve Štyrska, Krajiné, Ko
rutanech, Terstu a Istrii. Zase kus síly slovan
ského živlu.

Car ruský nastoupil cestu do Italie k ná
vštěvě krále Viktora Emanuela, Cara provází
ministr zahraničních záležitostí, ministr car
ského domu a jiní hodnostáři. O politickém
významu této cesty není pochybao ti.

Turecká studijní výprava. Z Turecka do
stává se Rakoaska návštěvy na 230 účastníků,
kteří tu chtí stadovati poměry naše, ovšem
ujišťaje se, že cesta nemá politického účelu.

Z činnosti katol. spolků.
Jásená u Josefova. Dne 17. t. m. před

nášel v vaší organisaci dp. Jiří Sahula o zlaté
době českého národa za panování Karla IV. Shro
máždění vyslechlo 8 napiatou pozorností důkazy,
jak v onom čase vyvíjelo se zdatně České hospo
dářetví, naše kultura, ruch národnostní 8 bohatství.
S velikým zájmem nasloucháno, jak tebdy byla
zvelebena Praba a jak znamenité bylo utvrzeno
Bpravedlivé státní právo zemí koruny české. — Jen
dále ku předu, milí katolíci! Pravá uvědomělost
bade naší nejlepší zbraní proti nepřátelským igno
rantům.

Swalřiee. Dne 24. října t. r. o 3. bod. odp.
přednáší v křesť. sociálním lidovém spolku pro
Holoblavy a okolí se sídlem ve Smiřicích al. M.
Košářová s Dobrušky o organisaci mládeže v měst.
hotelu ve Smiřicích.

Kelím. Dne 17. t. m. pořádal křest. soc.
spolek opět svou zdařilou schůzi čtraáctidenol, při
níž s nevšední obětavostí promluvil vdp. farář K.
Toman = Hloubětína na thoma: „Jakou láskon

Sukna, modní páneké látky, soukenné

zbytky, hedvábné, plyšové a prací vesty
Hynek Ryba,

Hradec Králové, vedle pošíy.

veškeré přípravy pro krejčí a švadleny
v nejbohatším a nejlevnějším výběru.



k vědě vírou pouvěcenou vyzDaMenDA| 6© národ
deiký.“ B nadšením promluvil vdp řečník a jasně
dokázal, že právě v dobách, kdy byla živá víra
mezi národem českým, tehdy též věda a umění
zkvětaly. Rozkvět věd a umění klesl vědy u nás
tebdá, kdykoli povatávaly 8 zabnizďovaly se dábo
ženské bédky a rozepře. Řečta byla s napiatou
pozorností vyslechnule od atonpeuců našich i pří
s!'ušníků jivých stran a několikráte bluěným 800
blasem přerušena.

Zprávy místní a z kraje.
Sebůze městské rady dce 18.říjoa£.r.

Výlaz pokladní botovosti ze dae 11. října t. r. a
výkazy o činnosti policie v měsíci září t. r. vzaty
byly na vědomí. Ku zprávě policie o shledaných
závadách v domech výzvou ee majitele domů k jich
odstranění. Udělena byla jedna chudinská pod
pora. Městskému zabradoíku p Jos. Valešovi Be
uloží, aby okrašloval nadační hroby na břsitově
Poucbovském. Vyborěno bylo žádosti p Ant, Lob
nického, hostinského v domě čp. 106, za prodlou
žení policejní bodipy. Městské Klicperovo divadlo
propůjčí se na den 30 Hfjna t. r. p. Adolfa Ka
beláčoví z Král. Vinohrad pro nap-řádácí koncerta
ve prospěch Českého zem. pomocného spolku pro
nemocné plicními ch robami v královatví Českém
v Praze. Tělocvičné jednotě „Sokol“ v Hradci
Králové se doporučí, aby ve příčině propůjčení
měst. divadla Klicperova pro uspořádání akademie
dobodla se s jednotou divadel. ochotníků „Klic
pera“. Vybověno bylo žádosti p. Ant. Hanuše za
připojení vodovodu k jeho novostavbě. Podmínky
o dodávání elektrického proudu postoupeny byly
plynárensakému a vodárenskému odboru.

Schůro městského zastupitelstva
v Hradci Králové koná se does o 3. bodině
odpolední v zasedací síni. Rozhodne se o udělení
příspěvku k Svatováclavské milionové sbírce „U
střední Malici Školeké“, spolku „Komenský“ ve
Vídni a jubilejnímu daru „Národní Jednotě Pošu
mavěké“. — Zpráva o výsledku konkursu na do
plnění regulačního plánu městu Hradce Králové a
návrhy ua další postup — Vyžádá se svolení kdo
časnému věnování domu čp. 62 pro zřízení ehla
pecké výchovny české zemské komisse pro ochranu
dítek a póli u mládež v královatví Českén
Zpráva o postupu prací na elektr. centrálea návrh
stran poduínek dodávání elektr. proudu a stran
dalšího postopu práče. — Rozhodne se o aktivo
vání drubé stadny pitné vody v Pl tištích.
Volba reklamační komisse pro volby do městského

zastupitelstva. Návrh na koupi domu čp. 6
v Malšovicícb. — Návrh va koupi pozemků č. k.
298, 299 a 300 ve Věkoších. Vyjádření o žádosti
p. Jos. Ratíma za konceasí k výčepu a prodeje
nápojů lihových v domě čp. 385 v Hradci Král
a p. AL Hofbanera za tutéž koncessi pro dům čp.
236 v Hradci Králové. Žádost pravovarotho
měšťanstva za přidělení pozemku na pravém břebu
Orlice proti vojen. plovárně ku zřízení atodoy a
ne povoleni ku vedení rourovodu ze studny té do
pivovaru. — Udělí se nadace manž. V. a Al. Pon
cových pro 4 chudé. — Udělí se 1 mužská a 1
ženská porce Špitálská. — Verifikace protokolů.
— Dotasy.

Vyhláška. Podle 5 18 řádu volebního
v obcích království Českého pe vyhlašuje, že jenu
seznamy voličské pro volbu nového městského za
stapitelstva v Hradci Králové u podepsaného úřada
parkmistrovského v hodinách úředních veřejně vy
luženy a sice na dobu čtyř neděl, počinsje dnem
18 října 1909 a konče dnem 16. listopadu 1909,
aby v ně každý mobl nablédnonti. Kdo by proti
těmto sernamům nějaké námitky podati chtěl,
nechť tak učiní u purkmistrovského úřadu v ne
překročitelné lhůtě osmidenní, jež počíná dnem
16. listopadu a končí dnem 23. lis'opadu 1909

Vyzmamonání. Pan Václav Rosa, majitel
renomovaného moduího velkozávodu v Hradci Kr.,
vyšinal se svojí pílí a velice svědomitóu obslabou
tak, že zlskal mooho čestných cen za svou vzác
nou dovednost. Nyní pak jest mu udělen 04 Jeho
Veličenstva tital c. a k. dvorního krejčíh>. Mnoho
zdaru snaživému závodu!

Kezcert ve prespéch lidového sa
materia ma Ploši uspořádán bude v Hradci
Králové + městském divadle v sobotu 30. října.
Laskavě účinkojí: člen vinohradského divadla slč.
Důrasová, dále p. Dr. Richter — Decortl a trio
pp. Sregy, „Kefurta a Šimáčka. Záznamy a před
prodej vstupenek v knihkupectví p F. Píši.

Beseda v Hradel Králové pořádá
v sobotu 23. října 1909 v nově upravených apol.
místnostech Šestý společenský večer Mezi jedno
tlivými člaly slosování knih. Začátek určitě o '/,8.
hod. več. Vstup pro členy, jich hosty a zvané.

V závodě ce.a k. dvor. fotografa
p. cís. rady J. F. Langhanse vystaven ve hlavní
výkladní skříni proti (trand-hotelu velice zdařilý
portrét | c. k. škol. rady p. J. Klumpara.

“ Prrmí hudební matimée pořádajíc. k.
místodrž. konc. pěvecko-hudební škola Ludrika
Knepra « konees. klavírní Škola Ferd. Knepru
v Hradci Králové v neděli dne 24. října 1909 ve
dvoraně uěšťen. besedy. Účinkující žactvo: M.

Laichterová, A. Kořínková, Mil. Vognarová, K.
View gh. Začátek nrčitě v 10 hodin dopol. Vstup
volný. Klavír „Petrof“.

Před obocními volbami. Dle seznamů
voličů pro volby do městekého zastupitelstva, které
jsou vyloženy od 18. t.m. u porkmistrovského ú
fadu na dobu čtyř týdnů k veřejnému nabléinntí,
jemt: v Hradci Králové všech voličů 1483, kteří
platí úhrnem203.680 K 80b daní. Ve sboru I, 76
voličů se 67.071 K 94 h daní, je 5 čestných měš
ťanů, 2 právní osoby, J. Exc. p. biskup, městský
děkan, rabín a evang farář. 2 živnostníci a 6Ď
salaristů. — Ve sboru II, 226 voličů se 67.873-17
K daní, jest 7 advokátů, 1 c k. notář, 1 právní
osoba, | soukromnice, 8 léxařů,60 majstelů domů,
14 živnostníků a 144 salaristů. — Ve sbora III,
1181 voličů se 68736 K 69 b daní, js 590 živ
nostníků, 232 majitelů domů a měšťanů, 184 sa
laristů, 94 soukromých úředníků, 27 soukromníků,
18 samosprávných úředníků, 16 osob různého
povolání, 6 osob stavu duchovního, 6 majitelů po
zemků, 4 advokáti, 3 lékati, 2 právní osoby. —
Tištěné seznamy voličů prodávati se budou pol K
u porkmistrovského úřadu.

Z pokrokové schůze. „Lidnovzdělaný,
prostý obrací své roztrpčeni proti výkonným or
giuům vlády, které těžko jinak jednati mobou;
vzdělané občanstvo však rozčilaje se hned proti
vlastnímu původci, proti vládě samé.“ (Výborněl)
— Komisař, který marně napomínal, aby se týž
tečaík držel thematu a neryl do zřízení církevního,
rozpouští schůzí. „Hanba, fuj, baoba mu“ víří
eálem. A tečník vůči komisaři: „Tohle jest pro
vokace.“ ó

Na odvrácení germanisace českých
dítek dnlmorakeuských přispěl v měsíci
srpnu r. 19 9 spolku „Komenský“ ve Vídoi III
Strobgasse 45.. který vydržuje nyní 5 obecných
škol, školu pokračovací o 4 odjěleních, 2 opatrovny
a 5 jazykových škol, politický okres Hradec Krá
lové: Dobřenice Obecní útad 10 K. — Hradec
Králové. Stolová společoost „kmotrů“ 5 K, Odbor
sem. jedanly samospr. úředoiků místo věnce + kol.
p. Fuchgovi 20 K, Stanisl. Červený 1 K, Dr. A.
Zimmer, adv. v trest. věci 25 K, Společnost pod
zrcadlem na Hrázce 3 K. M Srdlaková 3 K. —
Chlum. V. Havrda za výbor Mat. slavnosti 8 10 K.
—. Jenfkov:ce. J. Ludvik 10 K. — Kratonohy.
Jindř. May 5 K — Mokrovon+y M. Pazderka
6 K. — Předměřice n. L. Spol roln. cukrovar
20 K. — Třebechovice. Městeká rada 20 K.

Neštěstí. Františka Součkova,55letá náde
nice ze Bvob. Dvorů u Hradce Králové, nezažila
pic dobrého na světě a ke všemu ještě sešla odtud
tak trogickou emrti. Minulý týden zaměstaána byla
nakládáním řepy ne vůz u rololka p. V. Morávka
ve Svob. Dvorech. Řepu nakládala košem, kdežto
hospodář vidlemi. Nešťastovu náhodou, když S uč
ková ekloněná nabírala řepu, vjel p. Morávek vi
dlemi do řepy a zároveň Součkové jedním zubem
z vidlí do — oka. Ubohá v bolestech brozných
zhroutila se na zem, vždyť jí oko vyteklo a za
sažen i mozek. Dovežena do nemocnice králové
hradecké, kdež ještě v noci skonala

+ Jaa Nep. Řehák. Zase odešel k Pána
jeden zdlonholetých a velice zasloužilých dělníků
na vinici Kristově. Po vleklé, trapné chorobě ze
mřel dne 17. t. m. v Opočně vestáří 61 let prvo
děkan, čest. konsistorní rade a bisk. vik. sekretář
Jan Nep. Řehák. Svým jemným společenským, vy
stapováním, upřímnosti a vlídností dovedl si zí
skuti srdce všech. kdo ho znali. Učený a bystro
zraký teoto kněz věnoval své kollatuře všecky
etly, plnil svorně nejrůznější povinnosti těžkého
svého úřadu. Pobřeb se konal za neobyčejně četné
účasti v Opočně dae 20. t. m. Přijmi, sbožná
duše, nebeskou odměnu z rukou Páca svého!

+ Ludvík Kůgler. Dae 20. t. m. pohřben

V prostřed nejpiloějších prací, v čase krásných
ideálních plánů pokynol mu Pán, povolal ho dne
17. 6 m. k sobě. 28letý kněz skonal náhle
ochrnotím srdce. Bůh odplať Ludvíku Kůglerovi
za všecku neunavnou péči, kterou na sopečné
půdě věnoval avédomění katolického lidu a zdaru
Jibětátaké katolické jednoty! Ač žil krátký čas, na
plnil časy mnohé a práce jebo ponese zdárné
p'ody i po předčisném jeho skonu.

Hořice. Ko krásným, nezapomenntelným
e' vílím čítati budeme vědy a nás v Hořicích den
17 říjas. Zavítal k nám totiž výborný náš řečník
lidový, průkopník idel křesťansko-sociálních mezi
tím naším drobným lidem, p. +8. posl. V. Myslivec,
Konečně přišel mezi nás, zvítězil, podmanil ni a
ufskal rázem srdce všech těch přítomných, jimž
pravda není „španělskou vesnicí“, kteří této pravdě
ještě nezavřeli svých srdeí, — Pau poslanec před
neal falminantní řeč, převážně jednající o naší pn
litické situaci, řeč, jakých můžeme slýchati a nás
na schůzích pořídku. Sál „na Doubravce“ zcela
naplněn, všichni pak poslnchači táměř Ipéli na ú
atech výmluvného řečníka, jenž svým známým, tem
poramentním způsobem líčil nentěšené naše p
měry politické, sociální, národohospodářská a kal
toroí. Každá věta jako žulový balvan dopadala aa
naše odpůrce jak politické, tak kulturní. Věru jest
opravdu litovati tobo, 43 p. řečník nemohl promlu

! politických frakcí a stran, což vždy je též jeho
přáním, tedy na schůzi veřejné. Než pořádati schůzi
veřejnou v Hořicích, jest po smutných zkušeno
stech při znémé „toleranci“ našich poli.ických od
půrců podnik velice riskantal. Proto ne snad z bázně
před„důvody“,ale prostě z té jednodaché příčiny,
aby nám schůze nebyla znemožněna, rozbita „uvé
domělými“ našimi odpůrci, utekli jsme ne i tento
kráte ke schůzi důvěrné. Řečník osvětlil nám po
litickoa sitoaci se všech hledisk, rozebral program
katolicko-lidové stramy, erovoul s programy jiných
politických stran našich a důkazy přesvědčivými
odůvodnil nutnost naší katolické utrany, že kiždý
účastaík schůze odcházel nejen přesvédčeu, alu
přímo nadšsn pro piloou práci. Řeč p Myslivcova
nadřeně přednesoná vyslechanta byla za vzácné
pozornosti a častý, bouřlivý souhlas a potlesk
svědčil, jak mluvil ze srdce všech. Nato p. před
seda, okr. důvěrník Podzimek ze Sobčic, srdečně
p. řečníkovi poděkoval, načež v doslovu vldp
děkan vhodně zmínil ao ještě o onom momentu
s katol. ajezdu v Hradci Král v roce 1892, kdy
boat náš, jaa ještě mlád p krásně přednesené
řeči, zvěčnělým, nezspomanateloým biskupem Bry
vychem byl objat a požehnán a tak označen za
výtečného harcovníka katolického houtí v Čechách.
Askutečně očekávání a naděje zemřelého biskapa
se splnily. Vzpomínka tato mocně dojala všzcky
posluchače. Nakonec jeátě a3 zmínil vldp. děkan
o přednáš:e, kterau bude a nás v listopadu mlti
Nnejlepší prý český člověk a básník“ Macbar a
poukázal na to, jak ve své Čítance svým známým
„klackovitým“ (sám sebe totiž nazval klackem)
způsobem ubíjí vnárodě našem nejen víru vKrista,
jehož potupil cynickým způsobem, jak ještě nikdy
pikdo v žádoóm národě a v žádném jiném jazyku
potupiti se neodvážil, nýbrž icit vlastenecký. Po
sléze účastoíci schůze, na niž brali hojnou účast
i stoupenci strany z okolí, zejména z Miletína,
Laožova, Sobčic aj , v nadšení se rozebázeli. Schůzi
poctili svon přítomností též dpp. faráři z Chodovic,
Jeřic a Lantova. Přejeme pak p. poslanci bojnost
zdara k jeho dalším pracím zs práva katolíků a
těšíme se na brzké shledání „Zlař Bůh!“

Z Čáslavska. Pokrokářské záchvaty čá
slavské „Pravdy“ jeví se statečným opisoráním
všebo, co jaký obskurní plátek přinese proti kle
rikálům. Nevadí, stane-li se jí při tom malhvur.
Tak v miou.ých číslech přinesla pěkné přibarvený
článek proti posi. Kadlčákovi o oešikovně vylbané
události při důstojnické hostině. Mysleli jsme, že
věrná jménu „Pravda“ přínese zase o tom prav
divou opravu, ale kdež pak ani slova na třech
listech. Dape tam jenom proti velebradskému gy
moasiu nazývajíc je „potméšilou baštou“, „kleri
kálo! rakovinou“ a pod. pod ušlechtilým nazvem
„více tmyI“ Odpovídati na tento výpad, bylo by
zbytečao, poněvadž podle užívaných tam fraal
jest v mozku onoho pisatele tolik tmy, že by tam
světl» nepřinesly aci nejsilnější Žárovky. Jsme
jenom zvědaví, oboří-li ae 8 toutéž kuráží i na
nádherný a opravda ko cti sloužící klerikální evau
geheký ústav učitelský v Číslaví, který daieko
do okolí blásá veřejnou iastituci náboženskou.
Víme -ovšem napřed. že ne, vždyť na atavbu jeho
přispěla i urálovská obec: Katolicné ústavy a
vůbec katolické akce jsou něc) jeného, proti tém
je dovoleno všecko! Jak se jeaum aa př. rozčllila,
když vyšlo vyzvání, aby katolické duchovenstvo
protestovalo proti stálénu hanobení avého atavn
a obracelo ge k úřadům o ochranu avé cti. Ale
přinésti resoluci z okresní konference ačitelské,
v níž 80 c. k. zemská Školní rada vyzývá, aby se
zastala učitelatva, aby prý „vážaost školy a uči
telatra nebyla porušována banopisy v různých
tiskovinách, s aby působila aa povolané úřady, by
podobné projevy byly ceosnrovány“, to její klid
v nejmenším neporuší. nu, „pravda“ nade všecko
a „spravedln st“ přídav«em!

A Čáslavě. Divadlo. Oshotaickájednota
poapíšila si tentokrát: se zahájením podzimol se
tony patrně ve snaze oživiti epolečeuský život,
který povéžlivě stůně. Prvý krok však nebyl příliš
šťastný, nebyla aebraná „Oasa“ oasu radostnou,
juko jame vždy byli zvykli na jevišti Dusikově
vídati, ale jen tak prostřední. Ovásm lsa to po
chopiti, když zaměstnáno v ní bylo tolik mladých
adeptů uméní bereckéjo. Rozhodné lepší požitek
poskytovali souhra „Zmoklého manóvra.“ Naše
osvědčené afly ukazovaly tu všem mladým členám
jednoty, jak třeba úloby chápati a předvádáti, po
zorným stadiem úloh. díváním se do života. By.v
některé Agurky z něho přímo vystřiženy. A mohly
býti všecky, protože kde jinde nef a nás možno
odkoukati dobře vojenské prostředí, v němž uv
obsah bry pobybuje. Obecenstvo tentokráte již čet
nější, než pli prvém večera, neskrblilo za dobrou
zábavu potleskem. Dobrým dojmem působilo prvé
vystoupení naší nové městské kapely za řízení p.
ředitele choru v. Malého. Přejemu mu, aby tento
začátek Ly! šťastným krokem k pinémn sdaru. —
Zasedánlobecního zastupitelstva ko
nané v minulých dnech rozhodlo stevbu nové po
Stovní budovy a tím prowmlavilo ráené slovo do
prováděných v poslení době agitací o přesídlení
pošty. Poštovní úřad bytoval dosud v dom hu po
dářské záložoy, jejíž mistnosti čím dále tím v:c>
Be jevily nodostatedny, Ředitelstvo p 8t pamýšlch



ns sjednání místností nových a navázány styky
-©S ěnoaobčanskou,aby přistavběpoh
budory přijala úřad poštovní. Kdyžvšak myllenka
této novostavby padla, ujalo se sáležitosti město,
Jakmile však zvěděl o tom venkov, v jehož rukou
hospodářská záložna se nachází, nastala pradká
agitace, při ní poboařeno bylo šivnostaietvo po
hrůžkou, še z prázdných místností hospodářské
záložny zřízen bude agrární hostinec a rolnický
konrum Konány pobnuté schůze bostimakých a
obchodníků, které vyslovily se proti alkoi města.
Zdálo se, žo hospodářská záložna mé vybráno, Než
tu při prodlužování oájmu kladeny prý ředitelatví
pošt podmínky nepřijatelné, takže vyzvalo město,
aby novou budovu postavilo a sa nájem, jenž by
prostavěný náklad plné úrokoval a amortisoval,
erárn pronajalo. Poněvadě mezitím pobouřené mysle
se utišily, předložena byla záležitost ta obecnímu
zastupitelstvu, ktoré téměř všemi hlasy se pro ni
rozhodlo. Mésto získá tím opět o novou a zajisté
slošnou budovu více a to jak pro svůj vzhled, tak
také pro své finance. Stavba zadána byla p. J.
Skřivánkovi, jenž má 8 ní býti hotov do 1. čer
vence 1910. Při téže sohůzi zamítnut byl návrh
na zřízení drahého místa mistra kominického a
sobváleno sakoupení akcií prvol české paroplavební
společnosti v čeně 10.000 korun. — Důsledky
přeložení služeb Božích k sv. Alžbětě
jeví se dle všeobecného nářku mezi obchodnictvem
tím, že krámy jejich jeou čím dál tim prázdnější.
Venkov přestal přicházeti do kostela a tím tak do
obchodů. Patrno « tobo, jak ty klerikální parády
a hokus pokusy, proti nimž i v aašem městě po
čala svon činnost Volná Myšlenka, přinášejí lidu
škodu! A co při tom nejzajímavějšího, že se toho
pářko zúčastňují i občané vyznání mojžíšekého,
ačkoliv mezi nimi se nachází největší pročento
přátel volného myšlení. Živnostnictvo žádá, aby
aspoň upravena byla k boboslužbám kaple Panny
Marie bolestné, donfajíce, že tím se zvýší příliv
lidu do města. Uvádíme k vůli zajímavosti.

Nekupujte uherské memnky!Již často
bylo v novinách varováno před nákupem uherské
movky, poněvadě tuto neavědomití židovští vydři
dachové falšují a všelijakými zdraví lidskému Škod
nými přísadami kazí. Dne 14. Hjna zemřela po
požití pečiva z uherské židovské mouky ve Frie
drichswaldu u Kunštátu velice nadaná žákyně Ma
rie Riesnerova sa velikých bolestí. Téhož dne Be
též v téže obci mooho lidí rozstonalo po požití
pečiva z této uherské mouky a jen rychlá pomoc
zachránila jim život, kdežto slabé děvčátko po
dlehlo za strašných bolestí otravě. Jak dlouho bu

o joětě židé mouku falšovatí a zkaženou pro
Nový Bydňšev. Katolická národní jednota

v Novém Bydžověpořádá v neděli dne 51. října
1909 o 3. hod. odpol. v místnosti spolkové ve
tejnou uchůzi spolkovou, na níž o natnosti odbo
rové orgamissce promluví p. J. Katnar s Hradce
Králové. Žádáme u největší agitaci, aby ae tato
schůze vydařila.

Habřinka u Bohdanče. V neděli17.
t m. zdejší odbočka Sdružení katol. země
děleů důvěrnou schůsi, na které o notaosti orga
nisace katol. rolníků promluvil p. J. Hervert, účetní
a Jamovie. Katoličtí rolníci nemohou čekati po
moci od žádné jiné strany, masí si pomáhatsami;
proto so edražojí. Upřímoá slova p. řečaíka pů
nobile na poaluchače tak, že někteří přistoupili sa
člevy. Čítá odbočka naše již 80 členů. Krásně za
končila schůzi svým proslovem el Ludvíková z Bu
kovky. Dojemně vyzývala přítomné ženy a dívky,
aby i ony se edražily pod praporem Kristovým,
křílem. Vědyt právě ženy to byly, které měly
soustrast a trpícím Spasitelem; a nyní by ho
stejně nechaly tupiti jeho sv. náboženství ? —Bo
steme! Máme též 27 členů katol. mládeže. Nic
nepomáhají pomluvy a posměch našich nepřátel,
Zvláště jeden občan, ovangesík, který votřel 80
mám do důvěrné achůze a byl vypověděn, rád by
se odškodoil. Stradí našince, že budou trestání,
protože konají tajné schůzo protizákonné. Ale proč
jen nás již neudal? Jistě by se pak alehčilo všem
našim přítelíčkům. Největší tramí proti nám pro
neel na agr. schůzi v Bukovce, že prý zakládáme
nové náboženství. I ne! V tom jenom jeho strane
má praksí. My právě toho staróbo si vážíme a
nechceme se za ně stydět a nechceme, aby 86 0
ně kašdý otíral. My po moderním Práškově nábo
ženství netonšíme. Na zmíněné agr. schůzi pnatil
ee onen pán do našeho přesvědčení, papeže atd.,
že ho sami přítomní agrárníci rakřikli, aby ne
mluvil o tom, čemu rozumí jako hosa hvězdářatví.
Zato budiž jim všecka čest! Rosviřilo naši obec
založení odbočky katol. zemědělců, přineslo snad
leckterému členu jiš mnohou nepříjemnost se strany
nepřátel, ale podstupujemeto pro věc dobrou, nám

poetnoa P prospěšnoua proto chuté ku předul
Heřm. Městec. V neděli 24. t. m. buda

provedena za dirigování chvalně snámého p. Fraat.sky Blodkova opora „V studni“ v hotelu
Pivaičkové od div. oečhbut. apolku „Heřmama“.
Předem se sehraje veselobra „Mičení“. Začátek
přesně opůl 8 bod. večer. Dane81.t. m. opera
„V stadpi“ se opakuje.

Růrné zpřávy.
Opozděná agrárnická bouřka nad

hlaveu Jeho Exeel. Práška. Již dáleomluvy
e výmluvy pohlavárů nedovedly zalepit oči ředo
vým vojákům. Ať čistil agrární tisk fraky pře
dáků jakkoliv, rolníci stále hlasitěji přísvědčovali
kritice katolického tisku. A tak nyní jitření rol
pictva provalilo se i do opatrnických časopisů,
které odvracely pozornost od kotrmelců předáků
fanatickými, sákořnými útoky proti katolicko-ná
rodní straně. „Nár. listy“ dne 17.t. m. uveřejňají
tento dopis rolníka 7e Slánská: „Nejen na Pardu
bicku, ale i v jiných krajích bylo kavalirství a
vlastenecká obětavost Jebo Excellence odsonzena.
Rolnictvo bývalého předáka avého se zříká a jeh>
nosolidaritu v boji zemědělců se sástapci cukru
varnického kartelu veřejně přibíjí na pranýř. Tak
v neděli dne 10. t. m. konána byla ve Slaném
schůze místních důvěrníků fepatekého edružení
okresu slanského, na níž bylo usnešeno, výkon
nému výboru Strany agrární a Ustřední jednotá
řepatů pro král. české zaslati telegramy, jimiž
vyslovuje se opovržení (ll) nad neBolidaritou mi
nistra Práška a žádost rolnictva, aby z jidášského
činu pana tajného rady vyvoděny byly nejkraj
nější důsledky. Tato aféra bude asi míti pro Práška
a jeho význam ve straně agráraí následky, které
měly se již dávno (po afáře dietové) dostaviti“. —
Agrární „Hlasy Venkova“ dne 14 t. m.: „V 50
botních novinách objevila se zpráva, že býv. ministr
Prášek věnoval 83000 K na „Ustřední Matici“.
Dárce poslal spolu přípis, který byl uveřejačo
v Čechu v doslovném znění, v něm vysvětluje, že
dar ten je zisk z pěstované řepy pro ústřední
jednotu řepařů (!11), která prý své poslání nepřímo
vykonela (??) a která prodána nyní po dohodů
českým cukroverům. — Zpráva ta vzbudila úžas
v krusích řepařů; v kruzích všech příslušníků
etrany. Píšeme jen mínění našich lidt prohlašu
jeme-li, že Čin našeho předáka, který právě proto,
že je v předních řadách, tím úskos'něji zachovati
musí disciplina strany, odsuzujeme naprosto.
Bylo-li naprosto odsouzení hodné, když exministr
Prášek řepu sázel, nemáme pro nynější jednání
dost ostrého výrazu! Ptáme ae, kdo ví o tom, že
řepa pěstována pro jednotu, jaké poslání eplnila
(snad to, še nepřátelům strany dala do rukou
sbraň?). Naopak bylo hlásáno, že ministr Prášek
dal čestné slovo, že řepa jebo do cukrovaru 80
nedostane. Doboda usavřená mezi řepaři a cukro
vary týká ne řepy z r. 1910 a neměl nikdo práva
na základě jejím letošní řepu prodávati. Výsva
posl. Práška k řepařům, kteří řepu vzdor nanesení
sázeli, aby následovali jeho příkladu, je ranoa do
vody. Stranická a politická Čest nevykupaje ae
penězi!! Lépe by bylo uznati zcela otevřeně vinu
a ne nejssnými výklady sukrývati pravý stav. Čin
tento je takového rázu, že nesmí 8e přejíti před
něj mlčením. Žádáme sodpovédné orgány a 80
jména i list néš „Venkov“, aby plnily avoji po
vinnost. Opakujome, že prospěch strany jde přes
osoby. Mičením « zakrýváním chyb a poukazová
ním ns „instanční cestu ve Straně“ Se náprava
nesjedná. Zájem strany vyžaduje, aby poměry ve
straně byly takové, aby vyjma věcí organisační
nebylo třeba kritické atoupence strany na cestu
„legalní oposice“ odkazovati z obavy před kritikou
veřejnosti“ — Leč proti Práškovi měli se agrár
píci důrazně ozvati již při jeho afáře dietové,
která českému národu málo elávy zíakela. Tábor
agrární však na Práška skládal chvalozpěvy 8 po
mohl mu do ministerského křesle, jako by v celé
naší semi nebylo člověka obětavějšího, vlastenec
tějšího a bystřejšího, který by zastal úřad tek vý
znamný a zodpovědný. Při volbě ministra-krajans
mají odpadnouti politické třenice a osobní zájmy;
má se křeslo takové svěřiti muži nejlepšímu. A co
činili agrárníci? A proč ae také rázně zároveň
peozvou proti jednání Udržalů, Zázvorky a Cha
loupky? Proč egrární tisk hned neuposornil, že
vítězství řepařů bude velice obtížné, když sami

rní poblaváři jsou již vázáni řepu váseti?
bosí řepaři při ové výpravě přišli o několik

milionů korun; a teď jim jsou učiněny malé
ústupky — více zásluhou dre Bráfa než vůdců
řepařstva. Zásadní, hlavní požadavek agrárníků
byl: Pryč s rayonem! A nyol po dobodě trvá
tento bič dále. Divné vítézatví při tak velikých

A eeh HH hospodářskévuje hos po
vamosoní sřbeka. Bbeká vláda avěřiladvor.
rad. a professoru dr. Stoklasoví z Prsby proskou
mání poměrů zemědělských a zřísení zeměděl
ského odbora a výzkumné stanice na université
bělehradské. Král Petr pak při přijetí dr. Stoklasy
uložil témoš, aby důkladně prozkoumal zem arb
skou a podal obraz stavu nynějšího i návrby ns
slepšení vzdělání stava rolaického. Veřejnost srbeká
provásí kroky tyto 8 nejšivějšími sympatiemi a ve
směs s radostí s0 poukasuje, že bratr Čeoh ujímá
se tak výzoamné práce pro vývoj a blsho orbukého

Bakouská vláda proti Slovamstvu.
Novýdůkaz, jak naše vláda pěstuje rovnoprávnost,
Jeri se právě jmenováním 41 řádných členů nej
vyšší tdravatoí rady. Dol. R=konsy mají 20 členů
této rady, Čechy 8 (4 Němce a 4Čechy), Štyrako
4, Halič a Tyroly po 2, Slezsko, Hor. Rakousy,

Přímoří a Istrie po 1; nezastonpen semě
Morava, Bosna a Hercegovina,Dalma k Bukovie
Korutany, Solnohradye Vorariberg Dle národaosti
mají v nejv. zdrav. radě Němci 59 míst, Češi 4,
Poláci 2, Ital 1; nezastoupení jsou: Rusíni,
Blovinci, Brbo-Ohorrati. Tedy 6 Slovanů proti
92 Němcům. Čísla tato nž křičí o udržení německé
nadvlády stůj oo stůj. Die rozlohy patřilo by se
mím korany české 12 členů, Dol. Rakousům 3; dle
počtu obyvatelstva zemím korany české 14, Dol.
Rakonsům 6. Morava úplaě pominnta, zato Štyraku,
ač má o jeden milion obyvatel méně, uděleny 4
mandáty. Nejmladší semé rakouské, kterým by
měla býti věnována zvláštní pozornost, rovněž od
strčeny; Poláci pak za všecky vládní alužby sklí
dili drobeček. Bostrpčení v Slovanstru v kruzích
politických i odborných jest všeobecné, že Slované
udělenímpětinásobnéhopočtumíatvnejvyššíudra
votní radě Němoům problášení jsou takto vládou
přímo za móněcenné.

Katolík lordmayorem v Londýně
— 4 to katolík nikoli jeoom matrikový — stal se
v osobě Jobna Stuarta Koilla. Katolický tisk ně
mecký, zabývající se touto volbou, poukazuje na
to, že v Hollandsku a Anglii jsou protestanté sná
šelivéjší ku katolíkům než v Německu.

T v Americe katolický Solel mo
hutmí. Sjesd katolických Sokolů odbýval ae
vObicagu od 17. do 22. září a vydařil sv stkvělo.
V pátek dne 17. byl slavnostní večer k uvítání hostí.
Krásné a vlastenecké řeči přednesli dr. Chvátal,
předseda slavnostního výboru a redaktor Hlasu p.
Dostál, předevda Sokola se 8. Louis a nynější ú
etřední předseda Katol. Jadnoty sokol. Následoval
živý obraz a divadelní teč měl kaplan katolické
těloovičné jednoty dp. Chundelák, a méóst radní p.
Ryan. V ponděli byla schůze delegátů. Průvod byl
velkolepý. Na 6000 lidí bylo v průvodu. Nadšení
bylo neobyčejné. Při závodech nejvíce vysname
nala 90 Soutb-Omaha, ale i Baltimorátí ovatáli
stkvělo. Většiaa prvních cen dobyli bratři Malcové.
Soutb-Omažský Sokol trvá již více let a proto je
vyovičenější; ale ostatní ukázali, co dobrá vůle i
u nich za krátký čas dovedou.Záčaatnili se závod
níci =Chicaga, ze St. Louie, z Baltimore, z Platte
moatb,-zeSouth Omabya z HailetaviiievTexasu.
— Zdař Bůb k dalšímu postupu! Horlivost same
rických čestých katolíků jest krásným povebuze
nímproaaše jinochy,žijícívzemíchkorunyčeské.

Zaslouěšliý kněz-spisovatel. JanJežek,
professor na pražské reálce v Ječné ulici, dovršil
20. t. m. šedesátý rok svého věku. Narodil aa 20.
říjua r. 1849 ve Chvalkovicích u Čes. Skalice,
studoval v Hradci Král., sloužil po matarité jsko
vojín v Jičíně; pak vystudovav theologii v pra
ském semináři, byl r. 1876 vyavěcen. Kaplanoval
v Křečovicích a v Hořelici, r. 1877 stal se kate
chetou v Karlíně a psk na Smíchově. Zastával
vzorné své volice namábavé paedag gické povin
nosti. Podrobiv se professorské zkunáce z češtiny,
atál se r. 1883 professorem náboženství v Ječné
ulici. Veliká řada písemných prací vyšla s péra
neunavného toboto kněze. Napsal několik školních
učebnic, založil ae vydává koihovnu katechelskon,
sepsal mnoho kázaní, přispíval piloě do kutolic
kých časopisů. Z jeho samostatných prací jmenu“
jeme zvláště povidky: Z hor a z kraje, Hodná
mececha. Novomodní šrindl, Sociální demokrat;
básně: Za šera, Jarní květy, :estré květy; životo
pisy: Aot. Pochmajera. Fr. Daneše, K Vinařice
kého, J. Řezáče, atd. Přeložil do češtiny vodo
léčebné kniby Kneippovy, redigoval „Pastýře du
cbovního“, překládal Turgeoóva a Tolstého atd.
Chystá nyní do tiska životopis arcibiskupa Arnošte
z Pardubic Vůbec literární Činnost Joškova jest
obrovská. Studující poznali v něm laskavého, lidu
milnébo otce, na jehož dobrodiní vděčně vzpo
minají. Bůh dejš, aby sasloužilý spisovatel těšil
ve ve sdraví ješté dlouhým letům!

Obecní statek. O nžírání obecníhostatku
rozhoduje dle $ 70. česk. aříz. obeco. dosavadní
svyk, ale nikdo k užívání oprávněný ocemí bráti
s obecního statku větélho užitku, nežli pro svůj
dům a statek polřebnje. Výjimka připouští se
pouze na základě zvláštního titulu právního, který
musí prokázati ten. kdo se bo dovolorá. Není
tudiž přípustno utitky se statku obecního na ně
kterou usedlost připadající prodávati; tim by ma
Jitelé usedlosti prokazovali, že užitků těch pro
evůj dům a statek nepotřebují,a ospravedlňujese
tím převselí possmků do správy obce jako jméní
obecního. V případě, když některé pozomey od
usedlosti oprávněného k užívání obav. statku byly
odděleny, nebo když třeba usedlost ta byla roz
parcelovánu, rozhoduje v prval Falé dosavadní
svyk o tom, zdali též nabyvatel tukových parčol
právo pužívací může vykonávati Není-li prokázán
takový zvyk, nepřechází na nového nabyvatelo
právo požívací, nýbrž právo to sůstává jen dráiteli
usedlosti kmenové. Při případném úplném rozpar
celování asedlosti právo požívací pomíjí naprosto.
I v tom případě, když oprávněná usedlost po paf
celách byla vyprodána, a skoupi-li někdo časem
tolik parcel a usedlostí, že podle své výměry před
atavojí díl, kterému by byl podle plataého obyčeje
náležel příslušný podli na požitcích statku obec
ního, nemůže majitol takové skoapené usedlosti
činiti více nárok na tyto požitky, ač nebylo-li
obyčeje, že tyto pošítky připadaly k usedlostem
takto znenábla skoupeným.



| Zostření diseipiinárních trostů ve
vojště italském. Narozdíl od jiných států
evropských, kde ostří vojenské kázně vlívem hu
manity přece aspoň poněkud se zmírnilo, odbo
dlsla se vojenská správa italská k zavedení dří
vějších, daleko přlenějších trestů disciplinárních.
Opatření toto odůvodňuje ministers:vo tím, že
disciplinární předpisy nynější předpokládají mo
rální výchovu, která prý však není ještě rozšířena
měrou dostatečnou. Novým výnosem ministerstva
vojenství zavádí se opětně tuhé vězení kasárenské
pro mužstvo a zostřené vězení pro důstojníky. Bez
náboženská škola v Italii se tedy Špatné osvědčuje.

Daň = vomnsův Americe. Snaba, sjed
nati státoí správě stůj co stůj nové příjmy, přivádí
jiš i k myšlence zdanění vousů. V americkém
státě New Yersey podal vynalézavý poslanec par
lamenta návrh. aby se na vous obyčejných roz
měrů uvalila daň 6 dolarů ročně, na bradu bez
kníru však 50 dolarů. Kdo nosí vonsy delší než
15 cm, má za každý další centimetr platiti 10
dolarů. Nejbůře se nakládá s červenými vousy,
pro něž se navrhuje daň o 10 procent vyšší než
pro jiné barvy.

Jak je maše obecenstvo divné. Ob
chodní Listy píší: Krystalový a pískový cukr je
čistší než raffináda (cukr homolový a kostky).
Kromě toho je na 1 kg levnější o 10 až 12 hal.
Ale žádný bo nekoupí. Uvažme, že český národ
spotřebuje ročně při 6,000.000 blav60,000 000 kg
cukru,i činí difference 6 milionů koran ročně.
Vezměme z toho polovinu, 3 miliony. Tyto 3mil.
(ne-li více) vyhazují se zcela zbytečně. Nemohli
by to naši obchodníci říci obecenstvu? Máme za
to, že ano. Český cbchodník má si obecenstvo vy
chovávati a je poučovrati. Zde má veliké pole pů
sobnosti. Začněme už tedy jednou!

Pro dluh S K vyhnám zo statku.
Lehkomyslné exekuce pro několik málo korun
— někdy i pro několik málo haléřů — vešly v po
sledním čase soudním řízením ve snámost a daly
podnět k rozmanitým rozpravám. Přímo ojedinělý
však jest případ, ve kterém majiteli usedlosti pro
dán byl exekučně pro dlah 3 K 20 h veškerý
jeho majetek. Majitel usedlosti Vasil Duch, který
— jak bohužel tek mnozí v Haliči — neumí ani
Člati ani psáti, měl v Bratkovicích u Stryje po
zemků za více než 10000 K. Poněvadž výnos této
Bemovitosti nestačil k ukojecí jebo potřeb —
Duch jest ženata vtcem6 dětí — pracoval každo
ročně po několik mésíců v boryslavakých dolech
nafftových. Exekuční návrh jednoho věřitele, je
muž Duch byl dlažen 3 K 20 b, dostačil, aby
připraven byl o jmění a atatex a vyhnán byl on,
jeho žena a jeho 6 dětí do bídy a nouze. Dach
byl dlužen totiž lichváři Šalomounu Mellerovi $ K
20 h C) tak Dach v Boryslavé pracoval, zažalo
val ho Meller o zaplacení tohoto vbnosa. Žaloba
nebyla doručena Duchovi, nýbrž jeho ženě. Ona
nepřičítala tomuto spisu žádné další důležitosti a
tak byl Duch odsouzen k zaplucení zmíněného ob
nosu. Meller vedl nyní exekuci a exekuční prodej
Duchovy aemovitostí byl povolen, aby se obnosu
3 K 20 h dcbylo. Duch neměl o neštěstí, jež mu
hrozilo, pořáde ješté tušení. Prodej se konal a
jistý Mojžíš Schwarz, ticbý společník Šalomouna
Meilera, koupil nemovitost za 2013 K, tedy za
pětinu její pravé ceny. Teprv nyní, ovšem příliš
pozdě, dozvěděl se Duch, že bo pro směšné ne
patrný dlub 3 K 20 h vyvlastoili. Dle ustanovení
ezekučního řádu má ve však exekuce obmeziti,
byla-li provedena ve větším objemu, než jest třeba,
aby se dosáhlo úplného uspokojení věřitele. Byla
by tedy povinoost soudcova, přínutiti zákona ne
snalého analfabetu Vasila Ducha, aby podal k to
mu eměřující návrh, a vše podnikoouti, aby 8e
dléku byl jeho majetek zachován. Toho však soudce
neučinil. Soudce měl by dále místo dražebního
Hsení naříditi nucené spravování nemovitosti ve
prospěch vykonatelné pohledávky 3'K 20 b a dra
žební řízení odročiti. Ani toho soudce neučinil. O
jmění a statek připravobý učinil udání k státnímu
zastupitelstvu (návladnictví) a odvolal se ko rěem
útedům, ale vše bylo nadarmo. Nyní pak přijde
sáležitost na říšské radě k řeči. Bude-li tím chu

dákovi spomoženo, o tom lze pochybovati. PHpad
tem mloví mluvou až sdrcujích jak málo jest. ubobý
rolník chráněn proti šidovakýi vydřidepnům.

Dachovní cvičení go venkovskou
eomladinu budou se konati na Velehradě od 6.
listopadu večer do 10. listop, ráno. Žádá se, aby
účastníci 6. listop. o 6. hod. odp. již na Velehradé
byli. Za stravu atd. platí každý 3 K, za nápoj se
platí zvlášť. Kdo míní duch. cvičení se účastniti,
ať se přihlásí nejdéle do 23. Hjna výhradně u rek
torátu T.J. na Velehradě. Kdo se nepřihlásí, aneb
příliš pozdě, nemůše býti přijat. Zveme etatnou
omladinu k hojnému účastenství. Kolej T. J. na
Velehradě.

. "Tržní zprávy.
V Bradei Králové, dne 16, října 1009.1 nl

K 2100-—2240, Bta K 14:80— 10-10, jedeme

me K 1100—11'60, je K 12-80—00*00,vikvo K 12-80ali- 00-06, hrachu K £490—00-00, oves K 6 80—8-00,
čočky K 23-00—00'00, jahel K 25 00—v000, rup k

o

semínkabílého K000-00— 00000, máku K 28-00—
2050, lněného semene K 00-00—0000 100 kg.
šitaých otrab K 14-30—00-00, 100 kg pleničných
otrab 14-00—00-00, 1 le čerstvého K 280
aš 500, 1 kg másla K 000— 00,
1 bg sádla vepřového K b-09—4-80, 1 kg trarobo
030 —0-86, 1 vejde K0-08—0*00, 1 kopa oereleK 0:00
aš00'0, 1 kopa potržele K0:00—0:00, 1 kopa kapusty
K 120—2-40,1 bl cibule K 600—6*80, 1 kopa drobné
seleniny K 100—800, 1 pytel mrkve K 1:40—180,
1 kopa okurek 0:00 —0'00, zelí K 6-00—10'00, 1
bečka švostek K 0-80—000, 1 hl jablek K 600—100,
1 M hraček K 600—14'00. — Na týhodní trh
v Hradci Králové dne 16. íjna 1909 odbývaný
přivezseno bylo: 1) obilí: pšenice 478 bektol., dite
180, ječmene 363, ovsa 363, prosa 00, vikve 0, hra
chu 6, dočky 00, krap 10, jahel 6, jetelového se
mínka 00, olejky 00, máku 13. — 3) Zeleniny:
petržele O kop, cerele O kop, kapusty 150 kop, cibule
40 bl okurek 00 kop, salátu 00 kop, mrkve 46 pytlů,
brambor 310 hl, zelí 162 kop, drobné zeleniny 420 kop.
—5) Ovoce: švestek 720 beček, hrašek 168 hl, jablek
170 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 10 kusů
podavinčat 487 kusů, kůzlat 1 kus.

(Zasláno).

„Literáraf Jednota“ bohoalovců královéhradec
kých oznamuje tímto katolickým spolkům a organi
sacím diecéso naší, še cckotaa jest sasílati jim zesvé
čítárny přečtené čatopisy. Časopisy, jež zasílány bu
dou, pokud zásoba stačí, jsou tyto: Lidovélisty, Na
nec, Hlas, Selský list, Nový Věk, Katolík, Hlas lidu,
Obnova, Týden. Kašdý nechť obrátí se korresp. líat
kom na „Jednota“ naši a zároveň udá jméno časopisu,
jejš by si přál.

V Hradci Králové, dne 19. října 1909.
Jménem „Jednoty“ bohoslovců:

Fr. Jelínek, Václ. Fiedler,
t. č. předseda. t.č. jednatel.

Do Hradce Král. a okolí!

Marie Zabová,
porodní babička od r. 1898,

s kliniky pp. prcf. Bubešky a Pavlíka,

dovoluje si uctivě oznámiti, že

W“ přesídlila "By
do Hradce Král., Velké nám, č, 19,

NI. pesch. (proti obchoda p. Šimka)

a nabízí velecténým dámám

M“ své služby. W
O00000000000000000000000

hraňte se
nachlazení!

Následky odvrátíle jedině nákupem
teplého trikotového a flanelového prádla
nejlepší jakosti od fy.

Fejgi A Byčiště
Hradeo Králové,

Diradelní ulice.

Kněžské kolárky a náprsenky.
Solidaí obslaha. — Pevné ceny.

9000000000000000000000O00000000000200000000
O00000000000000000000+ ©

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

lava Husova. ....... 8h
yznání starého hříšníka (o li
beralismu).. . . ..... 8,

E pjAkovíram l aan 2... „
ModerníNlbožovetní Masarykovo.<... +... 8,
Česká konfesse .24,
Svobodná škola . ... 16,
Proti Volné myšlence . 8,

Ze joeolrkovní .. ink . .rof.Masaryka ma církevkatolickou2... . 8,
Při hromadných obj "kých značnéslevý.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“

Pardubickou:

iTAN
94000009909009090009009Jako ochr známkou

doporučujemejiejlep ŠÍ přisaduco uznaně Áu kávě/
+ Továrna vPardubicích -

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská auherská vína

za1 litrpo60, 68,72,80,88hal.avýše. $

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem.

u W HUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátů
v Želivě a pro četné důstojné farní úřady

v Čechách.

-"a
Beno.

Vozp.ět,psuClia

besplatu!.

mováokua.„m=0suby

sklenné

MOSAIKY

B

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

prvníanojstaršíjodbornádílnapasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k uhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od n
Jednodušátho do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš umožněno
mi dodati raledůstojnému du

chovenstvu práci trvalou éuměleckou za ceny přiměřen
Veškeré vzerky json Jeho

Biskupskeu Milost: roride
vány,

Mešní nádoby jen v ohni
za ceny velice levné. *

Veškeré opravy nádob kó
etelních se ry.:le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

hotovésV.áí nkukdákutraabe
se zašlou.

adáván zárododomácímu.
Opolkům rychléa levnéPrýzodenío sid.



Gasoinové lampy„ideal“
svítivosti 75 —100 norm. svíček —

v odborném eosvětlovacím a elektro
technickém závoděJosef Ježel=

w Hradci Králové naproti Grandhotelu.

Žádejte cenníky sdarma.

Žárová tělíska na líl, petrolej, g*olio i plyn veloevná.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Již vyšlo II. vydání spisu:

s:Machar :
a křesťanství.

JEL

Pod tímto titulem vyšla brožura jako
7. číslo „Čae. Úvah“. Knížka ta stručně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, násilojckým pohanstvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvaby čteme zajímavé do
klady o literární poctivosti, snášelivosti
aeušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
madnému šíření, aby Be nejširší vrstvy
lidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářská výprava proti dokázaným pravdám
Cena 32 stránkové brožury pouze 8 bal.
Při hromadných objednávkách větší slevy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace„Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

Jan ryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný
—umělecký závod —

pro MAlDY

oken kostelních.

PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova
ul. čis. ž9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 rofků ma Malém n4.
mačstí pod loubím) dopo- ZA

ručuje We BA A

lu dodáná bm chrá
aeŠeš Edokatémaji

oc | 88delasnýmí|
rámy, sátěmu,osasoními.

>Vefkoré , okizzy| odbornáradavší závaznostikmdefinitivní©
OD“ Nesšetnéveřejná| písemnápochvalnáuznání. ij

"Založeno řeku 18%.

zúrokuje veškery vklady

=- 440 "0
dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny,
Ztráta jakákoliv proto úplně memožna.

thhběřěběěhoto obhhěběbtté?
„Kupe. tentosple: Nářesémá listy

Karel|V. jako křesťan a vlastenec.
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabiziPíše Jih Sahula. Cena 3 K.

Biskupská knihtiskárna.
Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Kral.

f z. 3
ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA || 4.

PRAHAFR. KŘIŽÍK KARLIN
TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

V HRADCI KRÁLOVÉ
zmmee PALACKÉHO TR. C. 359, VEDLE GRANDHOTELU. sm

Provádí installace elektriekého osvětlení v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

rých závodů průmyslových.

Spocielní Instalace chrámů, illnminační osvětleníoltářů a |. p.

Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož
i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastního systému atd.

Sklad osvětlovacích těles a Installačního materiálu,

Dodává a zařizuje stroje a přístroje pro olektrárnu, provádí
starbu oloktrovodné síté a veřejného osvětlení král. věn.

města Hradce Králové.

zmen Projektya rozpočtyna požádání.| mmm

svých milých k Dušičkáml!
Z bohaté zásoby letošní posloužímvěnci

3 z květů čerstvých i umělých v moderním vázání a lacino.
Přijďte si jen vybrat neb objednat!

Květinová síň

; © Pal Kupiáí,Kral KL,vedle Grandhotelu.



Kulturní hlídka.
Kulturní jiskry.

O individualisaci a vývojí vědeckého ruchu
uapsal dr. Em. Rádl v „Dějinách vývojových tbe=
orií“ (str. 511 —644) toto: „My jsme bnatí mate
rialistické, darwinistické a nadšení pro vědu za
spali. Zdravý vědecký vývoj děje se lím, že proti
otevřenému mínění jednoho staví se stejné otevřeně
mínění drubé: tak Cuviera porazil Lycil, tak
Humboldta Haeckel, tak Haeckla Driesch. Věda
žije individualit“mi, osobním přesvědčením,stejně
jako kterákoli „iná část veřejného života: u nás
však toho nebylo, u nás žila a žije tradicí. Viaiti
z toho nelze ovše a bikoho a také by to nemělo
smyslu; je konstatovati a pochopiti to jest naší
věcí, tím spiše, že důsledky jdou až do dneška...
Nehybnost vědy není dnes jen u nás; ztrnola po
celém světě tím, že jdouc za odbornictvím, odci
zila se života. Kdežto básník, filolog. bistorik svojí
vědeckou činností přímo se účastní kalturního ži
vota, přírodovědec stýká se 8 ním jeu prostřede“ně,
čímž trpí i veřejovst i odborník, jak si u ná“
často 8 obou stran bylo stěžováno ... A přec:
vědec prožívá — je-li vědcem — stejoě avůj iu
dividuální poměr k zkoumanému předmětu jako
básník. Bylo to jen přeceňováví rozamu, které
v devatenáctém století postavilo na oltář všeobecné
pravdy, pro každého stejné závazné; vskutku však
tyto všeobecné pravdy leží nanejvýš v mrtvých
knihách a živoří v učebnách, kdežto život zná jen
pravdy individuálaí: každý učenec, který byl
učencem, rozuměl i v devatenáctém st-letí vědě
po svém a prakticky obecných pravd Beuznával.
Věda jest tedy stejně subjektivní a stejně objek
tivní jako poesie. Proto také přirozený poměr mezi
učencem a veřejností jest týž jako pom.r mezi
básníkem a jeho čtenáti: přímý poměr mezi lidmi
sobě rovnými; já pán, ty pán platí i ve vědě.
Opravdový vědec pťavbí jedině svým přesvědčením,
svou láskou k předmětu; živého zájma u čtenáře,
u „lidu“ se dovolá jen tehdy, když přestane pou
čovati a začne hledati porozumění“

Dějepisec František Palacký proti mesnášeli
vým evange.ickým klerikálům. „N4š je Palacký, náš
Komenský, náš je Šafařík“, vykřikují hrdě evan
gelíci, e vimiž by zesnulí velikáni ani nemluvili.
Dělají-li evaog. „Hlasy ze Siooa“ reklamu volno
myšlenkářakému| Časopisu, popírajícímu Božství
Kristovo, pak se divně starají o Šíření evargelia,
pak Špatně ploí odkaz oněch velikázů, na které
se přissávají. Bvaogalík Palacký súčastníl se
svatováclavské alavnosti, pořádané na památku za
ložení biskupství pražského. Tím dal na jevo, jak
si vážil kulturních důsledků vyplývajících pro náš
národ z tak důležité cdálosti. Leč liberálové tehdy
proti aiovutnému historikovi zlostí jen sršeli. Pa
lackého napadly tehdy i evangelické „Hlasy ze
Siona“, které se vyznamenaly překladem a šířením
bezectného pamíletu „Pogiova“ o soudu nad Hageum.
Leč Pulacký nedal se zmásti a dne 21. října roku
1873 odpověděl v „Pokroku“:

„Pozoruji ne bez bolesti, že otázkám nábo
ženským a církevním, jichž sporné přetřásání pů
sobívalo ve vlasti naší tol:k žalu, od nějakého času
dává se znovu čím dále tím mocnější podnět.
Cbceť me.i vzdělanci našimi uvésti se do mody
onen drab liberalismu, kde učí, že všecky naše
myšlenky o Bohu, otnosti a právu jsou jen pouhá
pověra, áe člověk, jsa jen zvířetem, nemá do sebe
ani mravního povolání, ani jakých povinností atd.
Nemohu zde se pustiti do rozjímání, který jest
obor rozumu a které jsou jeho meze, kde povstává
a kam dosahuje víra v dachu člověka — pravím
jen. že víra jest tak přirozená a nutná fuokce
ducha i rozumu, že se bez ní ani sami tak zvaní
nevěrci obejíti neumějí. Vysnávám upřímcě, že
každý prostě věřící katolík jest mi moubem ui
lejší, nežli vysoce učený nevěrec, jenž domýšlí se
nedorozumém svým abořiti a zase vystaviti celé
světy, Boha z nich ovšem vyloučiv. Poznav za
svým povcláním lépe než jiní obromné to zlo, jež
z rosbrojů a půtek o víře na národ náš se uva
lilo, snažím se všdy k tomu naváděti, co jest
přední známkou pravého křesťanství, totiž láska
k Bohu a k lidem. Kdokoliv četl různé nevěrecké
články poslední doby, nemobl nepozastaviti a ne
skormoutiti se nad krutou nenávistí, která v nich
se objevuje nejen proti katolické církvi, ale i
proti všemu křesťanetví vůbec, jakoby nešlechetné
bylo, cokoliv k Bohu a ke Kristu 60 nese, a jakoby
nevěra s neznabožstvím byly vrcholem lidského
rozumu a moudrosti lidské. To není již kritika,
tot mluva neskrocené náruživosti, toť útok na
svobodu svědomí lidského, toť bezohledný a bez

“asdný terrorismas. Vždyť jen hrubý nedouk mohl
by nevěděti, že veškeren pokrok vzdělanosti a
osvěty po gnnobá a mnobá století závisel jedině
na církevních ústavech, že cokoliv zjevilo se děl
níků na polijak literatory, tak krasoumy, cdoho
váno bylo ve školách duchorenských, církev
ních. Já jsem přesvědčen, jako poctivý a sprave
dlivý dějia uvažovatel, že jak křesťanská církev
vůbec,tak zvláště katolická apůsobilau nás

v Čechách mepoměrně více dobrého, než kdokoliv
jiný, zasabujíc do života lidského jedině vždy ku
povzaesení blaba, dobra a krásna. Za tot? své
přesvědčení se nestydím, a kárám i nenávidím ty,
kdož zatracají vše to, co jim není po chuti.“

O realistické inteligenci píše nekatolická
„Pokroková revue“: „Jet realistická intelligonce
sw domýšiivostí a nadutvatí každému z duše
protivoa a, skládajíc se ponejvíce z profesaorů a
učitelů. svádí mimoděk « podezření, že v tom
jejich protiklerikalismu uplatňuje se stavovská
řevnivost a různice mezi kollegy t. j. aezi nimi
a katecbety “

O poměru nábošenství k republice dí Tor gue
ville: Deapotismus může se obejít bez víry, ale
aikoli svoboda. Náboženství je moohem nutaější
v republice, k.erou zavádějí, uež v monarchii,
kterou potírují.

Moderní rytíř bes bázně a hany. Nadpokro
kovrému vůdzi učitelské oposice velíbila se od
pověď „Čes. Učitele“ a proto poslal úřední opravu,
te prý nemá za sebou veteráoství několika pokro
kových stran. Leč „Č-a. Učitel“ dae 13 t. m. při
pejaje hned k «pravě tyto poznámky: „Ve Vráo
vicích znají jej jako jednatele mladočeské Besedy
a také je v živé paměti účast jeho při sdělávání
školského programu radikálů, kde tebdy pracoval
vedle dra. Ant Hajna V realistické straně bylo
tomu také jinak, než jak p B. piše. Příslušenatví
jeho k této strauě nebylo jen v případě jeho kan
didatury, nýbrž patřil k of hned od její zaiožení,
jehož se čnně účastnil 31. března 1900, opét
hlavně zas při programu Školském debatoval.
V této straně byl pan B. členem výkonnéno výboru
a posléze jeho místopředsedou. V roce 1901 kan
d.doval na její pr gram do zemského soěmaa proti
Krsfovi. Za affairy Herbenovy adresoval mu bísník
Machar list. v němž mu za „Benešovskou politiku“
nepsal mezi jiným: „. . . dovolte, abych nazval
tu diplomacii, kterou provádíte nyní, novým
svinstvem.“ Tak Benešovu čínn: 8t charakterisoval
básník (po básoicku? Otázka redakce.) Machar
3. prosince 1905. Pak pracoval Beneš stále ve
strané realistické a 14. kvétna 1907 kandidoval
na její program do říšské rady na Křivoklátsku
a Rakovnicku. odkudž je r dákem a kdeho znají.
Nedostal ani 200 hl sů, vystoupil .edy otevřeným
prohlášením v Přebleda ze strany a slíbil, že na
ten čas zůstává bez politického příslušenství. Ale
již v roce 1908 vstoupil k sociálním demokratům
Tak je to, a sebe úskačnější se schovávání za
$ 19. tady nepomůže.“ [au — moderní žulový
zásadní charakter! Nic mu neprospěly hodiny
ve škole Masarykově.

Sociální demokracie a náboženství.

V našich časopisech tu a tam porůznu otiš'ěn
některý výrok rudých předáků jsko důkaz, jak i
v theorii soc. demokracie má prcgram krajně
protináboženský. Nyní dr. Novotný v „Časopise
katol. duchovenstva“ (v č. 6 t. r) podai 80u
stavaý přehled zvlášť významných problášení 8»e.
demokratických pohlavárů. Vyjímáme z onoho
článku tyto řádky:

„L Friedlieb ve spise „Die rotbe und schwarze
Internacionale na str. 18 uvádí slova otce moder
ního socialismu Proudhona, který řekl: „Gott ist
dic Ouelle aller unserer Uebel. Uaser G ck er
heischt es, dasz w.r iba aus der Welt verbannen“.
(Bůh jest pramenem všeho našebo zla. Naše štěstí
vyžaduje, abychom bo ze světa vypověděli). Bebel,
náčelaík sociáluí demokracie, řekl na německém
říšském sněmu, že je nemožno, aby někdo, kdo
stojí na utanovisku védy, v náboženská dogmate
vůbec věřil, stojí prý v rozporu 8 rozamem. Když
potom hrabě Ballestrem podával důkazy, že 8oci
úlaí demokracie z dělníků neznabohy učiniti chce,
potvrdil Bebel trto tvrzení zvoláním: Sebr richtig|
(Velmi dobře) (Str 21.) V katechismu internaci
onaly brozným způsobem besbožectví této strany
pronešeno. Na otázku: „Jest Bůh“ zní odpověď:
„Neio, est gibt keinen Gott; wenn es einen glibe,
so mlisste man hu erachieszen, denn er ist das
g.8Be Ung'fick.“ (Nikoli, není B ha; kdyby ně
Jaký byl, maosil by býti zastřelen, poněvadž jest
největším neštěstím). (Str. 30.) Socialisté vyzýváni,
aby z církve vystoupili. Na kongressu v Mohači
dne 8. září 1872 prohlášeno: „Odporučuje 8e čle
nům, aby formálně jz církevních společenstev vy
stoupili“. (Str. 20.) „Der Socialismus ist die Eiu
leitung einer groBen atheistiechen Kultarperiode,
an deren Begiůoducg wir gemeinsam su arbeiten
die Ehre haben“ (Socialismus jest uvedením ve
liké bezbožecké kulturní doby, na jejíž založení
máme čest ap:lečně pracovati), napsal Das Fůrther
demokratieche Wochenb.att. (Str. 38.) A sociálně
dem“kratický časopis „Der Volkastaat“píše: „Die
Zukunft mu dem Athcismas goLóren, nur in ibm
lat das Heil fr die Mensobheit su finden, die
ihre gaten Rechte so lange fůr einen Waha ver
schacherte“. (Budononost musí náležeti athelamu,
jen v něm Ise malézti spásu pro Člověčenstvo,

pro své poblouzení). (Str 38). Ve spisku „Ferdi
nand Lasalle uad die Arbeiterfrege“ od Rausche
čieme: „Die Lehbran der atheistischen Pbilosophie
sind anch unter die Arbeiter gedrungen. Frůher,
noch vor einem Jahrhundert konote man das Volk
auf ein Jengeita vertró.ten. Heutzutege hat der
Wecbael. w-lcher auszabluog von G.ůck uud Selig
keit nach dem Tode in einer besseren Welt ver
spricht, keinen Cours mehr. Man lacht mit Recht
darůher, aber ia dem die Arbeiter frewill'g auf
den zukůnft gsn Frieden im Himmel verzichten,
verlangen sie mit om 80 gróBerem Rochte die
Erde.“ (Nauky atbeistické filosvfie vaikly i mezi
dělatky. Dříve, ještě před jedoím stoletím mohl
být odkaz váu lid na věčn st. Nyní ta směnka,
která slibuje vyplacení štěstí a blaženosti po emrii
v nějakém lepším světě, nemá žádného kursu.
Suéjema ae tomu právem, ale dělníci, vzdávající
se dobrovolně budoucího pokoje v nebi, žádají
s tím větším právem zemi). (S'r.41.) Nebe i peklo,
odplata a trest pu smrti otevřené upírána, štěstí
a posleduí cíl jen zde na zemi hledati se má. Nápis
ua p mufku jednoho socialisty na hřbitově v Ber
líně jasně trrzení naše dosvědčuje, Čtem.( na něm:
„Wir firchten und h-ffen das Jenseita nicht mehr,
die Besserang deš Dieggeits ist anser B gehr.“
(Nebojíme se onoho života a nedoufáme v aěj,
žádostí naší jest z'epšení života tohoto.) Při jedné
slavnosti, kterou pořádali déloíci v Pešti dne 11.
června 1872, bylo tvrzeno že všecky revoluce
dosud neprospěly: „Woil im. Herzen des Volkes
noch vin Gott lebe, darum < Usse Gott jetzt ge
leugnet werden“ (protože v ardci lidu ješté Bůh
žije, prato musí býti oyaf Bůh popírán). (Str. 55.)
V Dortmuodu na hrobě svého přítele jeden soci
ální demokrat začal řeč svou slovy: „Einen Gott
haben wir nicht, eiaen Plaff-n brauchen wir nicht“
(Boha nemáme, popa nepotřebujeme). (Str. 56.)

K řezbářské krisi ve východních Čechách.

Píše ce nám z krubů uměleckých: Chru
dimská škola řezbářská převzala na sebe prove
dení kazatelny v tamním kapucíoském kostele.
Náklad oa tuto práci povolen prý insnisterstvem
kultu ze zvláštní dotace. Zpráva tato velice pře
kvapila umělecké závody suchařsku-řezbátské, zc
jména však absolventy této Školy, kteří — jak
známo — nedostatkem práce živoří. Zajisté by te
ditelatví této školy mělo závody svých absolv.otů
příležitostným doporučením podporovati a nikoli
v době beztoho tak neutěšené jim konkurenci pro
váděti. Není se opravdu co diviti, že celá řada
řezbářů-absolventů této školy přechází k jiným
oborům, neboť české sochařství a řesbářství opravdu
vůčihledě hyne.

Co je toho příčin;u? Na otázku tuto mobly
by příssušné kruhy nejlépe odpováděti. My se však
stále tážeme, jaká budoucnost kyne absolventům
této školy, nvážíme-li následující okolnosti:

1. Jaou ještě Čeští kněží, kteří sochařské a
řezbářské předměty objednávají z Tyrolska a Mn'
chova. Jeden katolický list ochotně uveřejňuje
inserty téchto cizích firem a tím ovšem němé je
doporučuje. 2. Církevní úřady dop ručují "prý vý
hradné i pro ma.é v-nkovské kapličky kamenné
oltáře. 3. Současný moderní sloh nábytku je téměř
bez řezby. 4. Řezané okrasy nábytku nynějšího
vyrábějí se v trestnicích. 5. Budou-li k tomu ke
všemu ještě řezbářské školy odboroé nadále samy
dodávky přijímati, pak ovšem za daných i jinak
neutéšených poměrů umělecký průmysl řezbářský
a sochařský ve východních Čechách mooho zkrétati
nebude. — Toto chtěli jsme poznamenati na avá
ženou širšímu obecenstvu a příslušným krabům.

g 8
B.E.Tolman,

východočeské knihkupectví ©
v Hradoi Erálové.,

s Bohatý antikvariát =
Velkozávod hudebninami,

(Zaloleno r. 1808).

Zakládání a doplňování knihoven
sa nejvýhodnějších podmínek.

Telefon č. 17.Ssseamy sderme.



Hospodářská hlídka.
Nová kultara obllim uvedenado Čech

vlád. radon Zehetmayerem na císař. panství ve
Smiřicích nad Lab. Tato nová kultura obilin vzala
původ svůj vČíně, odtud ji zavedl na Rusi Dem
Čineki a zakládá se na přesazování obilí. Rostiinka
16 cm vysoká se přesadí značně hlouběji než byla
původně. Ze zasypaných kolínek obilí vyvine se
dvojí až trojí systém kořenný, t. j. řady kořínků
nad sebou oddělené. Rostlina mé puk více ústrojů,
jimiž potravu přijímá, následkem čehož mnohem
bojněji 8e vyvine, více odnoží, vytvoří delší klas
a dokonale vyvinutými zrny, později sice uzrává A
také prý nevymrzá tolik jako ozim obyčejným způ
sobem pěstěný. Tak na př. z trsau ozimé pšenice,
jež oa zimu byla přegazena, vzrostlo 49 stébel
e pěknými klasy. Poněvadě přesazování obilí ve
velkém nelze prováděti, sestrojil továrofk Pracner
zvláštní secí stroj, kterým se obilí seje do bráz
diček a místo přesazování okope se pak zemí
z hřebenů brázdiček pomocí téhož stroje. Nový
tento způsob pěstování obilí, osvědčí-li se, znamená
stonpnutí výuoBu.

Jak si počímatipři prodeji dobytka.
Především třeba chovatele dobytka na to upozor
niti, aby prodávali dobytek buďto tak, že jej před
prodejem dají zvěrolékařem prohlédnout a pak si
před svědky s kapcem vymíní, že zvíře stává se
hned po uzavření kupu majetkem kopcovým a že
prodávající od té chvíle přestává za něj ručiti.
Anebo, aby při prodeji písemně neb ústně před
svědky uzavřeli kapní smlouvu přesnou, zejména
aby vady zvířete nezatajovali, ale aby si vymínili,
že po odebrání dobytčete, které se musí státi
v dobu smluvenou a kdyby č.s ten nebyl přesně
dodržen, tedy od té chvíle, kdy zvíře mělo býti
kopcem odebráno, neračí prodávající za žádnou
vadu ani za vady, jež zákonem ve správu (ručení)
pojaty jsou. Když si chovatelé dobytka budou
takto počínati, pak jistě nebudou toho lito
vati. Opatrnosti té je nutně zapotřebí, neboť ne
bodu, kteráž atibla věc po uzavření kupní smlouvy,
avšak ještě před odevzdáním nese prodávající, te
prve nehodu vzniklou po převzetí nese kupec.
Jestliže 8 řezníkem nic bližšího a určitého 8e ne
smluví, pax za dobytče ručí prodavatel až do ode
vzdání. Jestli pak výslovoě s ním nevyjedná,
že neručí za vady, jež zákonem ve správu (ručení)
pojaty jsou, pak ručí i po odebrání za dobytče,
nebot $ 924. obč. z praví výslovně: Růzstůně-li
se. nebo padne-li kus dobytka do 24 bodin, když
byl od něho přijat, má ae za to, že byl nemocen
již před přijetím. A $ 925. obě. z. praví dále:
Za to se také pokládá (čili prodávající také ručí
po odebrání zvířete): 1. Když do 8 dnů shledají
se při prasatech uhry a při ovcích neštovice nebo
prašivina, nebo při ovcích do dvou mčsíců živý
vlas a motolice. 2. Když při dobytku bovězím na
lezbe se do třiceti doů po přijetí jeho hlíza čili
tak řečená bykovnice (tuberkulosa). 3 Když při
koních a soumarech abledá ss do 16 dnů po při
jetí jicb nebezpečné chřípěcí anebo ozbřivka, též
dýchavičnost anebo do 30 dnů pitomý janek (jau
kovitost), červ (ozhbřivka kožní), zvlážlivost, černý
cink v oku (krásná slepota anebo slepota měsíční)
Nárok ze správy (ručení) musí býti proveden, pc
kud se týče věcí movitých, do šesti měsíců, při
věcech nemovitých do tří let. Jestliže řezník
pouze oznámil, že prase bylo shledávo nakažené
a že mása nelze upotřebiti, pak to daleko ještě
nestačí k důkazu, že musí prodávající škodu nésti
sám. A jestliže znalec (zvěrolékař) úzná, že prase
bylo stišeno nakažlivon nemocí před odebráním,
pak teprve je povinen Škodu sám nésti.

O povaze půdy. Plevel, která na poli
roste, ukazuje, čeho půda potřebuje a čeho má
nadbytek. Roste-li na poli v osení mnobo šťovíku
a kopretiny, pak je půda chudá na vápoo. Roste-li
v osení bojně kuří oko, pak je v půdě nadbytek
dusíka, objevuje-li se ve větším množství rožec a
maceška, pak nedostává se půdě dusíku. Rostou-li
na poli kopřivy a lebeda, pak obsahuje půda mnoho
sanytru, roste-li konečně na poli pelyněk, pak to
nasvědčuje, že není v půdě nedostatek drasla.

Neuznaný šípek. Nyní dávají šípku vy
bazov na všech stranách, ač týž poskytuje vhod
ného a bezpečného útalku zpěvnému ptactvu. Za
bradník a milovnícirůží jej rádi vyhledávají,aby
kmen jebo očkem té nejlepší růže zušlechtili. A o
hodnotě ovoce šípkového také mnozí nevědí. Mar

meláda z nv řených plodů šipkových hodí se velmidobře našim kuchařkám na omáčky, do bachtiček
a koblih, cukrářům na zjemnění chuti dortů atd.
Pražená jadérka hodí se jako dobrá přísada ku
kávě. Odvar z celých šípků jest nenahraditelaou
pomocí tém, kdo ztěžka močí; tu jest nejjistějším
a neškodným prostředkem.

Kopřivy skýtají vláknovelice jemné, lesku
hedvábného a houževnatější než lněné. U nás
rostou v sákoutí domů, v křoví nepovšimouty.
Učiněny o pěstěním jich pokosy na polích. Takové
kopřiviště vydrží 10 až 12 let; mezi vzrůstemse
každoročně jednou okope a po zákvětu se kopřivy
požnou a usuší. Z 1 ha obdrží se na 20 g suchých
stonků. Setba děje se na jaře do vybnojené půdy;
ježto je seménko malé, nesmí se hlaboko síti. Hedi
se do všech půd, jen ne do mokrých.
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Proč se u más mekonsumuje kry
stalový cmkr? Z krabů venkovskéhočtenářstva
se píše v „N. L.“ V poslední době, kdy diktátor
ství rafinérského kartelu oukrovarů vystupuje ne
obyčejně drze, objevují se v uúašich časopisech
články, stěžující si na obecenstvo, jak je divno,
že nekupuje krystalový cukr a lak do roka vy
bazuje as 3—6 mil. K. Není pochyby, že by našs
obecenstvo rádo kupovalo levnější a dobrý cukr
krystalový; kde jej ale dostane? ©Projděme ato,
třebai tisíc obchodů koloniálních, chtějme cukr
krystalový a odpovědí bude: „Nemám“. Nechť ns
obchodnictvo postará, aby mělo cukr krystalový
v krámu, aby jej obecenstvu nabízelo, nechť roz
dává letáky 8 poučením atd., zkrátka ať nabízí
krystalový cukr po kupecku, výsledek se brzy jistě
dostaví. A když toho obchodnictvo docílí, bade
míti také jinou moc proti kartelu rafinerií v kačdém
směru.

Urychlování vzrůstu rostlin teplou
vodou. Ževětšina rostlin má ve svém životě pe
riodu klidu, vo které vzrůst částečně nebo úplně
zastavuje, je všeobecně známo. Tato období klidu
jeou v přímé souvislosti s poměry podnebí, dosta
vuj'ce se v době zimní hlavně a také např. vdo
bách sucha. Příčiny, proč rostliny v určitých do
bách vzrůst zastaví, nejsou dobře známy; že to jen
fys.kální poměry prostředí nejsou, dokazují rostliny,
které, před dobou zimní přenešeny do teplého sklen
níku, přece přejdou do stavu klida. Z důvodů thec
retických a ješ:é více praktických byly velmi záby
činěny pokusy, jak přimět rostlinu k ustavičnému
intensivaímu vzrůstu. Osvědčilo ge několik pro
středků a ode dávna užívají zahradníci k urych
lení vzrůsta rostlin teplého vzduchu. V loni byly
učiněny velmi zajímavé pokusy 8 rychlením rost
lin teplou vodou a zprávy vídsňské akademie při
nášejí o tom referát I. Molische, který zajímavý
pokus provedl methodicky. Experimentoval větši
nou a větévkami stromů a křovin; 20 až 60 cm
dlouhé větévky v zimě uřízonté ponořil hnoed po
uříznntí do vody asi 30“ C teplé a ponechal je
tam asi 9 hodin, načež js pěstoval ve sklenofku,
kde udržoval teplotu 15 až 189 C. Pokusy se vy
dacily se šeříkem, lískou a olší dobře, s břízou,
bukem, habrem, lípou 8+ nezdařily. Lázeň trvající
delší dobu než 9 hodin působila škodlivě; pro
různé rostliny je však zapotřebí lázné různé te
ploty. Ponořování rostliny celé není nutné ani vý
hodné; stačí jen ponořit pupeny, jichě rychlý vzrůst
si přejeme. Větve ponořené do teplé vody a vy
stavené nízké teplotě nevyrůstají; přeneseny vša«
do teploty náležité, vzrostou. Utajený tento účinek
teplé lázně udržel se až po dobu pěti týdnů. Pro
praxi mobou mít tyto zkušenosti velkou cenu,
neboť urychlení vzrůstu rostlin teplou lázaí jest
laciné a jednoduché.

STAVITEL

JAROSLAV PAŽOUT

HRADEC KRÁLOVÉ,
STAVÍ

- LEVNĚ,
SOLIDNĚ,
MODERNĚ.

CÍLI
OD1. SRPNA VČELAKOVSKÉHOTŘ.

BLÍŽE NOVÉHO MOSTU.

Sociální besídka.
Nenasytný jícen kapitalismu. Správní

rada šelezář. společnosti měla dne4. t. m. sezení,
v němě bylo konstatováno, že za poslední roční,
období čistý zisk se páčí na 11,597.94864 K.
U3neseno, aby se navrhlo valné hromadě vy
pláceti členstva dividenda čtyřicetiprocentní,
totiž za jednu akcii 160 K. Nechť se zvýší
akciový závodní kapitál z 25,700.000 K na
87,500.000 K. — Dne 2.t. m. kutací společnost
v německém Erkelenzu nveřejnila roční bilanci,
dle níž byl hrubý zisk 7,843.707 marek. Po
odečtení daní, nájemného atd, činí čistý sisk

563.728 marek (50 procent akciového kapitálu).
„Christlich-sociale Arbeiter-Zsitong“ k tomu
poznamenává: „Velkokapitalistům tedy se vede
velice zle. V posledních letech stoupla divi
denda pražské železářské společnosti z 35 na
371/,, 421/, a 45 procent a klesá najednou na
40 procet. Snad přispívá rozmnoření kapitálu
o 118 millionu a nejnovější snížení mzdy děl
nické o 10 procent k tomu, aby byla ubobým
akcionářům dividenda opět zvýšena a aby tito
byli uchráněni před nejhorší bídou. Ještě ve
stavu smatnějším se nachází internacionální
kutací společnost, která v předposledním roce
z čistého výtěžku 6 millionů marek vyžiímals
500procentní dividenda, v posledním roce však
při čistém ziska poahého jednoho millionu jen
dividenda přes 100 procent. — Ubozí kapita
listé! Svojí velikou bammižnostíškodí dělnictva
a všemu chodšíma občanstvu. Kapitalisté vy
dělávají pohodlně bez práce na akciích šestkrát
víc, než kdyby peníze vvé uložili do záložny.

A zase podivné hospodářství. „České
Slovo“ dovědělo se o hospodářsví vídeňských
soudrahů toto: „Strana soc, demokratická kou
pila letos velkou tiskárou na jméno „Kubálek
a spol.“; ve vedení vedle soadr. Kubálka za
ujímal vynikající místo také poslanec Tomášek.
Soudr. Kubálek byl řiditelem tiskároy a zá
roveň administrátorem „Dělnických Listů“.
Sondruh Němec, jenž spolu s Hrazděrou vydává
ve Vídni „Ilustr. Listy“, jest zároveň akvisi
térem „Děln. Listů“, pro které obstarával celou
ioserci. Nyní z Čista jasna soudruh Kubálek
byl vyloučen ze strany a koupil si vlastní
tiskárna rovněž v V. okr. (Zentagisse). Vy
loučení stal) se po důvěrné schůzi, na níž bylo
jednáno blavně o vedení knih v dělnické tis
kárně, jakož i o odvádění peněz za inserci
„Děln. Listů“. Dělnická tiskárna octla se v krisi
a vedení strany napíná všechny síly, aby za
bránilo veřejnému skandála. Odkud soudr. Ku
bálek vzal peníze na koopi nové tiskárny, není
známo. Praví se, že z jakéhosi dědictví. Také
8 „Ilastrovanými Listy“ to praská a společ
níci hledají kupce... .“

Zaopatřovací ústav pro židy. Kdo jsou
ti lékaři ve vídeňských nemocenských poklad
nách sociáloě-demokratických? O ipověď: Abel
Jes, Burtsch, Bass, Bauer, Bock, Benet, Bergor,
Berliner, Bernfeld, Bichier, Botsticher, Breaer,
Brioss, Brock, Braoner, Dekora, Deutsch, Do
regg'r, Ehrenfost, Ehrenbaft, Eisinger, Eisler,
Elleobogen, Erast, Faho, Fipgerhat, Fischer,
For-chner, Freund, Freidmano, Fůrth, Geirin
ger, Glaser, Glasspiegel, G'assner, Gó*zl, Grát.
zer, Grossa, Grin, Grfinfeld, Gath, Hasse,
Haho, Hambarger, ©Hammerschlag, ©Hand,
Hauser, Hirscb, Hóflich, Holláider, Jansch,
Jelletz, Jillinek, Joachim, Kabane, Kaon, Koch,
Kolny, Korvin, Kreidl, Kugol, Leuchter, Ló
wenstamm, Lostig, Meisner, Neumann, Pick,
Pallak, Polak, Polack, Popper, Propper, Re
dlich, R>senblatt, Rosenthal, Schlesiogar, Schón,
Schwarz (pětkrát). Stern, Streicher, Teweles,
Winter atd. atd. Hezky dlouhá řada taky-pro
letářů! Israelité ovšem by aikdy nepodporovali
rudou stranu zadarmo; ta musí zaopatřovat
židy S poníženou úklonou. Jen malý pohled
do soc. demokratického sjezdu v Lipska! Před
sedal tam známý kapitalista žid Singer; vedle
něho pak na předsednické tribaně se stkvěli
příslošníci židovského národa: Stadtbogon, Rea
Luzemborgová a z Raska S:hčabergová,

Bezcitný útok ma existenci jinak smý
šlejících. Fanatický hněv lomcaje 800. demo
kraty moravskými nad tím, že dělnictvo v be
nediktinské koibtiskárné brněnské zbavilo ve
soc. demokratického jha, když rudý útisk pře
kračoval všecky meze. Poněvadě již sazeči be
nediktinské tiskárny neplatí do kasy spravo
vané radými předáky, schystáo proti jejich oxi
stenci chytrácký manóvr. Na moravském anó
mu očiněn dotaz posl, Eldersache a soadrahů,
zda jest ochoten zemský hejtman odejmouti
beuediktinské tiskárně objednávky zemské
správy. Prý ta tiskárna se neřídí dle tarifo
vých úmlav, jiné tiskárny jsou zkracovány atd.
„Budoacoost“ na to dne 15. t. m. odpovídá, že
benediktioská tiskárna zacbovává tarif svědo
mitě, že jeat vyloženou lží 4vrzení, jako by jen
tiskároy obsazené soc. demokratickými saseči
byly tarifové; šlechetným účelem dotaza „děl
nických“ poslanců bylo zničiti existenčně kře
stanské sazeče a jejich rodiny. Napadení dělníci
však se proti bezcitnému manóvra postaví se
vší rázností.

Daň = příjmů u soc-demekratů.
Soudruh Geyer oavrhl daň z příjmů na po
sledním sjezdu v Lipsku. Ač doposud platili
soudrazi týdně pouze 10 pfeniků. Ale Geyer
navrhl progresivní zvýšení příspěvků dle vý
dělku. Návrh byl takto opraven: Až do 700
marek má se platiti 120 m., od 701 až 858
— 180 m, od 850—1000 marek 240 m. Další
zvýšení až k výdělku 2000 marek má býti 190
msrek za každých 200 marek, až do 3000 ma
rek 2-40 m. za každých 500 m., poslední pak
3001 —3500 m. — 18 m., 8601—4000 — 24 m.



a všechny vyšší výdělky 36 marek. — Ejhle
veliké přátele lidu a jejich farizejstvíl Jak
často bonřili proti nesnesitelným daním stát
ním! Zatím však v samém Německo jest daně
prost každý, kdo nemá ročního příjmo
900 m. Inn, vůdcové potřebují na cesty do
lázní, oa jih atd. a proto jim má platiti i člo
věk takový, který vydělá ročně 700 marekl

Ze sociálních sjezdů. Na lipském soc.
dem. sjezdu konstatováno, že v Německo má
etrana 44 poslanců v říšském sněmu, v báavor
ském 20, v hamburském 19, v bremském 18,
ve virtemberském 15. v badenském 10, v pru
ském pouze 3. V městských, obecních a kraj
ských radách mají socialisté 7191 zástupců. Pla
tících členů strana má 633.000 ve 3281 organisa
cích (mezi členy jest 62.259 žen). — V Iptwichn
v Anglii konán 42. sjezd anglických „trade
unionů“ za přítomnosti 497 delegitů, kteří za
stapovali 1,701.000 dělníků. Patrno, jak přes
všecky křiky 80c. demokracie dovede se děl
pictvo silně organisovati i mimo rudý tábor.

Dříve, než nové

úarámové jesle
zakoupíte,

dopište si o bezplatný rozpočet a vzorky utěšeně
se rozvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje.

Právě vyšly naše kalendáře
na rok 1910

„VENKOVAN“
a počaly se již rozesílati. Obsahují řadu povídek,

raktických pokynů, spoustu obrázků a j. v. K vel
kéma kalendáři „Venkovan“ přiložen jest pěkný
obrézek, kterýž možno dát 8i zarámovat. Velký
lidový kalendář „Vemkovam“ stojí 1 K,
tucet 8 K, půl tuctu 4 K. Kapesní kalondář
„Venkovan“ stojí 50 hal., prštou 60 hal, 1 tucet
6 K, půl tuctu 3 K.

Objednávejte z každé obce bromadně Objed
návky přijímáa vyřizuje „Sekretariát Sdru
žení českých katolických zemědělců"
v Praze-Il, Opatovická ulice čislo 10.

Kupujte a rozšiřujte všude naše kalendáře
„Venkovan.“

m

se
větší množství

Jadekého štěrku
a písku.

ne náplavce ped vtokom Orlice do Labo
se cenu: 1 párový povoz.. . 50h,

1 jednokoňský povoz 30 h.
Dřiblášky ve skladi ti firmy

Kress £ Dornard.KOAX
Služební výkaz č

jako příloba k žádosti o kyinkvenálky
„ (dle Ord. listu č. 8., str. 88

dostati Jze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů
« sealK

wbiskupské knihtiskárně
v Eradei Králové.

XXX

Uzoaný za nejvýhodnější a oejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých |

koslal, paramenů
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Vína mešní
stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nej'épe

— a nejlevněji u — —

-vl

Josefa W.Paďoura, ©
velkovinařství a zastupitelství předních vinařských

firem v Novém Městě n. Met.
Zasílám franko na každou stanici za cenu

dle jakosti červené a bílé, 1 litr za 60 h, 65 b,
70 bil.AO"
LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové. ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně k nábytkovým látkám se ©odicí jako: šiůry, střapce, tře- ;
pení atd. — —.

LINOLEUM, |
VOSKOVANÁ PLÁTNA ©

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- za nejlevnější cenu nabízí firma 

JARSTODPAVPRAZE,Jndřšté L

P000000000:0000000000
Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we“ fřelí upravené a rozšířené vydání

OLTÁŘE
schválené mejd. bisk.

1909

Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající 6 příslošbými modlitbami (z brevífe),
nejnověji schválenou litanii k sv. Josefu, velice
cennou stať O církvích nepravých (blady). Strán=
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné.
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvodu“ varhao.

Pro žádoucí přesnou úpravu knihkupecké
provise bylo nutno etanoviti ceny nového vydání

Cena knihkupecká — krámská

v plocbých arších 50 kusů fraoko 22 K 50 b
100, „ 4K-—h

bez fraokatury 1 výtisk

v poloplátněs červ. ořízkou .... 65h. 90b
v plátně » 2... 74h 92b
v plátně se zlaceným křížkem 80h IK
v celokůži se zlaceným křížkem a

zlacenouořízkou.. 2K 10b 2K60h

Není přípustno ku frankovaným plochým
archům žádati | řikládání jiných druhů knib ať
Oltáte nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydáni Oltáře, do
stati mohoudodatek „O církvích mepra
vých“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožurku archovou za 5 bal

Litanie k sv. Josefa (jinýpřídavekno

100 kusů za K 12.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Nejstarší pražská. křesťanská, výhradně česká továrna
na železná kamnaa stol. sporáky firmy

Horák a Ullmann
(maj. MUDr. Vend. Šnopl 4 F. Novák)
v bnazE I., Vyšehradská tř. 49.

doporučuje své uznaně nejlepší výrobky mo
derního hygienického úsporného topení a

větrání.

Kamna původní Meidingereva,
Kemna regnl. másypná se šamct.
vleškom. Nepatrmá spotřeba paliva.
PE“ Osvědčenáškolní kamna. "ij
Železnésporákyvšech velikostí
Ceny levné, Cenníky zdarma

.

Veškeré opravy přesmě a rychle.z S

x "na >,

jménem svým a všech příbuzných

sono..

c. k. gymn. professor.

i



Doporučujeme

663 XEBDX6PIX GB X če5,

Jan Horák,x
soukenník ý

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duch. enstva svědčí o poctivé ob

JK sluze meho ryze křesťanského závodu za

g dobu více než třice*iletého působení.

Velejemnéelátky na taláry.
Ý Též na eplálky bez zvýšení cení

Učiňte, prosím, malou objednávku na

KEE)683X 693X 663X CBDX

aE

X

|89XKXRODKEBDXGP3

REDCP3X683|IXIX56

zkoušku.

A VA 10 A M

Šeob, úvěrní společnost
zapsané gpolečenatvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky
za 4100 až 5%

úrok a to dle výpovědi.

ga“ Složní lístky na požádání zdarma. "8

Uhlí nejlepšíjakosti

Právě vyšel
důležitý spies

KAREL IV,
OTEC VLASTI.

Cena 32 hal. Při bromadných objednávkách
větší slevy.

Objednávky vyfizuje

administrace „Časových Úvah“
w Hradci Králové.

C. k. místodržitelstvím konosssovaná.

Realitní kancelář

[nž.©. JANA KOTRČE
v Hrade! Králové

odporučuje se ku zprostředkování veško- JE
rýchkoupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřisají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemaká, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné ó K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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ži Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Heškudly, faráře ve Yýprachticlok)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

ee na požádání franko zašlou.

NRÍITINÉL

UKANHNENÁNENGOEKRTENNANNTIKKNTNINKÉKMI
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První český katolický zárod ve Vídni.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda.
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ Lt d.7 »Vid oj
VII o., Kaiser

strasge 5., vedle La
zaritskébo chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+42rolujesi dopo
račiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalicby,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlasiní výroby, předpisům
církevním vyhovojící. Staré před

měty opravuje v Poder intenci av obni zlatí a stříbří nebo proti do
platku sa nové vymáéňaje. Hotové
předměty neb výkresy sasílé na u
kázka franko bez sávsanosti koupé.
Vás se posílá posvěcené. Prdos ruční.

Sbled velkorýchsletých 6 stříbrných klenotů, jako:
madonek, křížků,pretýnků, náramků atd. zz

AE.Eabosěrky, jídelní nášiní ze stříbra pravého
P VYdinstého vády na skladě.

Slerá slate, úříbro« drahokomybupuje za nejvyšší cesy

JAM STANĚK,
. pasiě a olsolour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.
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Právě vyšel obsažný spls

„Úkoly sociální
politiky"

činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřoje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsaboje ideový základ
křesťanskésociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

Cena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající n administrace,
10%, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

y zlatník a hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku 66 nale
sajících za ceny mirné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slobu a provedení čistě uměleckém.
Plápy a rozpočty zhotovují úplaě bezplatně a
k ústnímu jednácí dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

vod založen r. 1898. "Se

Ledničky
patentní, s nedostižnou isolací a

výtečnou ventilací,
franko na každoo stanici sa K B0-—

dodává

©. k. dvorní továrna nábytku

K. Skuherský,HradecKrálové,
Zástapci na všech místech hledání.
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Báječné jmění církevní.
Táže se choděl člověk čilého obchodníka:

„Proč shromažďajete velké peněžité obnosy?
Stanete-li se boháčem, však ty peníze do broba
sebou nevezmete. Bylo by líp, kdybyste to
všecko už za svého života lidem nemajetoným
rosdal.“

„Ale vždyt těch peněz nescbráním z lakoty.
Dělám to taky pro dobro chudších. Mosím se
starat, abych já sám i e dětmi nepřišel obci
na krk, jakmile by nastala vážná obchodní
krise. Až bych v čase kritickém neměl ani
groše, miusili by i chadší poplatníci na mou
rodinu platit. A ostatně nevím, na jak dloaho
by mé jmění nuzákům prospělo, až bych rozdal
všecku svoa peněžní hotovost. Dovedl by každý
tak opatrně 8 obdr“eným obnosem hospodařit
jako já? Vždyť přece víte, že jest ve zdejším
městě dost chadáků, kteří nemají nic proto,
že ce ničemu řádně vyačit nechtěli a že roz
házeli všecko, co do rukou dostali. J-n proto,
že hodně spořím, mohu adílet některé pod

pry Kdybych rozdával bez roszmyslo, brzyych potřeboval prosit o podpora sám.*“
„Proč ty, statkáři, si ponecháváš pro sebe

tolik půdy? Rozdej aspoň dvanáct korců lidem
chudým. Zbode ti ještě dost.“

„Tím darem bých jim mnoho neprospěl.
Parcelace usedlostí ponížila a ochudila stav
rolnický ve prospěch kapitalistů. Několik ko
rečků rodinu selskou dobře nevyšiví, i kdyby
se majitelé na poli adřeli. Baráčníci jsou na
cepi podělkovatí na statcích, připachtovati si
jleté kusy, aby živobytí úbájili. Jestliže dám
některému domkáři do pachta kus polnosti,
emnoho mu za to nepočítám a tak ma taky vy
pomáhám. Snažím se ze všech sil, abych hy
pothekární dluby co nejdříve vyrovnal, statek
čistý a ve vzorném chodu udržel; tím mi bade
nmožněno poskytnonti většíma počtu lidí ne
majetuých stálou práci, o kterou jeet nyní na
venkově nouze. Nebleď na to, jak velké lány
mám! Raději si vypočítej, co po uhbražení re
žijních výloh mi zbade čistého. To je chyba
tmoderní demokracie, že blahobyt posuzuje
obyčejně dle velikosti a počtu nemovitostí,
nepřemýšlejíc, jaký Čistý výtěžek ze všeho
plyne. Promluv raději do duše velkostatkářům,
kteří probíjejí prácí chudého lidu i vlastot

FEUILLETON.
Dušličkové vzpomínky.

Dušičky! Slovo zdrobnělé, tlumočící svojí
formou, jak úzce a trvale jest spiato srdce zbož
ných křesťat:ůčeských s příbuznými dušemi, které
odešly k Pánu. Již v dobách pohanských slovanští
národové prokazovali tělům zemřelých veliké pocty,
jakých těžko hledati u starých národů jiných. A
stojí za připomenutí, jak Rusové posud v den, kdy
oslavuje se památka věrných zemřelých, i formálně
pad všecky jiné národy věnují největší pozornost
duším drabých zesnulých.

Není divu, že národové slovanští přijímali se
vzácnou horlivostí křesťanství všude tam, kde při
šíření téhož neužíváno meče. Nauka o slavném
vzkříšení a věčné radosti duší šlechetných působila
jsko elektrická jiskra na lidi, kteří tak Často a sta
rostlivé přemýšleli o záhrobním osudu drahých
zesnulých. Nejpečlivějšíhloubání, nejobratnéjší vý
klady o posmrtoém životě jim byly pouze mědí
zvučící, lkavým blasem člověka bloudícího v pra
Jese ; náboženské představy jejich o záhrobním ú
dělu i lidí nejšlechetnějších působily na ně jako
táblá dumka, znějící z pustých skal.

A najednou Slované slyší slova Písma: »Kris
tus promění těla ponížení našeho, aby připodob
něno bylo k tělu jasnosti jeho, podle působení,
kterýmž teké může podmaniti všeckyvěky.— Z ru
kou smrtá vysvobodím je, ze smrti vykoupím je:
budu smrt tvá, © smrti, hryzení tvé budu peklo.
— Živi budou mrtví tvoji, sbítí moji zase vsta
nou. Probudtesea cbvalte,kteřížbydlítevprachu,
nebo jako rosa světla rosa tvá, a zem obrů strh

V Hradei Králové, dne 29. října 1909.

jmění v kartách anebo kteří jinak zcela ne
rozamně peníze rozhazojí. Až jejich statky
budou rozparcelovány nebo prodány cizincům,
pak to bnde veliké národní neštěstí; s chudými
našimi krajany bude daleko bůř, než nyní. Kdo
střádá majetek k účelům šlechetným, rozhodně
nechyboje.“

„A což biskopové, opatové a jiní vysocí
církevní hodnostáři? O jmění církve se mlaví
nejvíc; jakmile začne prostý člověk důkladněji
přemýšleti o velikých millionech židovských
kapitalistů, hned mu „demokratičtí“ sluhové
židovstva obracejí oči k biskopským residen
cím, polím a lesům. Prý tenkrát zasvítnou
slibné červánky nové doby pro proletářstvo,
aš se všecko jmění církevní sebere. Ovšem
dlouholetá zkušenost poučuje, že ze zkonfisko=
vaného jmění dachovenstva obyčejně prostý
lid neměl nic. Za hasitské vojny rozdělili se
o statky duchovenské mocní šlechtici se zá
možnými měšťany; roskradly se i etatky ná
Ježející universitě, tak še tatáž od té doby
bídně živořila, jsouc pro posměch vzdělaným
cizincům. Panstvo, sebravši statky, nevzalo na
sebe kultaraí povinnosti, které dříve kněžstvo
sdatnou měrou plnilo. Za rozmachu latherství
v Německu šlechta konfiskovala dychtivě také
pro sebe. A po tom dělení za obojí „refor
mace“ (v Německa i v Čechách) břemena stavu
selskómu zvětšena. V Čechách začalo nevol
nictví, v Německo poddanství přiostřeno. A což
za Josefa II.? Neocenitelné kaltarní památky
klášterní rozprodávány za fatku židům, se
vzácnými knihami zacházeno jako se dřívím,
klášteroí budovy přeměněny na | kasárna,
hloučky chodáků, které přijímaly od mnichů
pokru, přišly o obvyklé almožny. Co £ té
konfiskace dostali dělníci, ebodší rolníci a ře
meslníci? Co z toho všeho věnováno na zvý
šení koltorní úrovně lidu českého? Paoští
drábové vedli si k lidu tak necitelně jako
před tím.

A nejnovější smutný doklad podává nám
země nejdemokratičtější — totiž Francie. Před
konfiskací olrkavního jmění dělali demagogové
lidu laskominy tvrzením, že po zabrání těch
statků bude věnováno ve prospěch dělnického
lidu tisíce millionů. Zatím posud — po tak
dlouhé době — víme jen tolik, že se při kon
fiskaciobobatiliznamonitěadvokátia úředníci,
že utstnosti klášterních škol proměněny v ži

-=>
neš k pádu.« — Slované slyší, že největší, nejtrpě
livější a nejctnostnější mezi syny lidskými, sám
Bohočlověk prohlásil: »A tato jest vůle Otce mého,
kterýž mne poslal, aby každý, kdo vidí syna a věří
v něho, měl živct věčný, a já ho vzkřísím v den
nejposlednější. — Radujte se a veselte se, nebo
odplata vaše hojná jest v nebesích. — Ti, kteří
hodni jmíni budou onoho věkua vzkříšeníz mrt
vých, sndělům zajisté rovni jsou s jsou synové
Boží, poněvadí jsou synové vzkříšení,— Kdo zví
tězí, takt bude oblečen v roucho bílé, učiním jej
sloupem v chrámě Boba svého a nevyjde více ven,
a napíši na ném jméno Boha svého, nového Jeru=
salema, kterýž sestupuje s nebe od Boba mého i
jméno své nové. Kdo zvítězí, dám jemu seděti
na trůnu svém: jeko jsem i já zvítězil a se
dím s Otcem svým na trůnu jeho.« — »Já jsem
oskříšenía Jivot; kdo věří vemne, byť i
semřel, jiv bude na věky.« A další slova ú
těšná svatých knih: oJak veliké jest množství
sladkosti tvé, Hospodine, kterouž jsí schoval bo
jicím se tebe! — Čehooko nevídalo, ani ucho
neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, to
připravil Bůh těm, kteříž jej milují. — Nyní vi
díme skrze zrcadlo v podobenství, ale tehdáž
tváří v tvář. — My pak všichni s odkrytou tváří
slávu Páně spatřujíce, v týž obraz býváme pro
měnění od světlosti v světlost, jakožto od Ducha
Páně=

Samý jes září v duše chmurou zastřené
z významných slov bible, Hojivý balsám line se
z těch slov do srdcí zraněných ztrátou lidí nej
dražších. »Já jsem vzkříšení a život!l« Slova ve
lebná, jóvavá, naplňující růžovou nadějí duše,
k nimž ledová smrt neodvratně se blíží. »Smrti,
kde jest osten tvůjfe táže se mysl člověka pevně

| Ročník XV.
Imserty se počítají levně.

Obnova vychání v pálek v poledne.

dovské nálevny nebo byly prodány za babka
kapitalistům k jiným účelům výdělečným.
A lid dělnický čeká netrpělivě na milliarda
dosud. Nedočká se ovšem ani jedné setiny sl
beného obnosu. V době, kdy moloch mi “ta
rismu pohlcuje milliony jako mandle, kažidý
frank jest pro vláda dobrý. V novém věku
konfiskace církevního jmění měla vůbec ob
vykle za následek mocnější podporu milita
rismu, na nějž ti, kteří čekali na podpory
z církevního jmění, ješté masili více připláceti.
Nyní po zklamaných nadějích ozývá se ve
Francii klenf na ministra Clémenceana, který
naplnil demokracii růžovými nadějemi, aby ji
pak na celé čáře zklamal.

Majetek cirkve v Rakonska dle úředních
výkazů z r. 1900 obnáší 813,612.300 K. Soc,
dem. poslanec Scbuhmeier ovšem r. 1907 vy
počítával církevní jmění dopodrobna a dal
úbrooa samu na 950 millionů. Jistě ze ska.
tečného obnosa neabral z lásky k církvi nic.
spíše přidal. I kdybychom přisvědčili tomu od
povědnému nepříteli katolictva, přijdeme při
rozumném uvažování k zajímavému závěru.
Pozoáme, že obnos (na první pohled závratný)
nijak není překvapujícím, pomyslíme-li, jsk
veliký úkol mu připadá. Při 49, záročení by
dal tento kapitál ročně 38 millionů. A teď po
čítejme, co všecko 8e má z těch peněz hraditi.
Sám Schuhmeier tehdy řekl, že je v Rakou
sku 14248 kněží v duchovní správě, 19.194
řeholních kněší a bratří a 7.776 řebolnic, tedy
dohromady 41.217 osob. Mělo-li by se tolik
lidí dělíti o těch 38 miilionů, přišlo by na
každého (počítajíc v to iarcibiskopy, bískapy,
opaty atd.) pouhých 922 ročně, Jiš s toho Lee
pomati išivé torsení, še by rásem chudší kněší
měliblahobyt, kdyby prý hierarchie v jejich prospěch
jmění své rosdělila. Leč podvodné tv tvrzení
ještě v daleko horším světle se jeví, ovážíme-li
tu skutečnost, že do jmění církavního jsou zá=
hroaty i budovy a vůbeo nemovitosti, které
nevynášejí nic (na př. nemocnice, ústavy hla
choněmých atd.) Dále z jmění Schuhmeierem
vypočteného berou příjmy Jaikové (ředitelé
kůra, kostelníci, hrobaři a jiní, jichž iest ještě
větší počet než dachovních správců; z toho
jmění platí se též na potřeby kostelní (olej,
víno, svíčky atd.) které vyšadají ročně při
tolika kostelech sumy obrovské. Zkrátka a dc
bře: spočítáme-li všecko rozvážně, odečteme-lí———————.
věřícího. Žádný filosolichý systém, žádné mimo
křesťanské náboženství nevlilo tolik útěchy do
srdcí zarmoucených skonem duše příbuzné, jako
slova Kristova.

Dřív na hřbitovech ozýval se bezradný pláč,
před smrtí byl děs. Nyní, kdy přichází na svaté
pole člověk věřící v zmrtvých vstání, i při upřím=
né soustrasti cítí úlevu; ví nadto, že s duší šle
chetného křesťanaobcuje živýi po smrti jeho. A
jak hovoří křesťanské matky něžné s děcky zemře
lými, klečíce u brobečků jejich! Jako by ditko sví
raly v náručí. Ani hojné slzy přitom nepálí; tyto
perly mateřské lásky jsou spíše zvlažující vodou.
>9 Bobem —na stálou shledanou, dítě drabé le
Task se loučívají matky s rovy dítek svých. A po
dobně děti s broby nezapomenutelných rodičů.
A ta radost, že mohou modlitbou svým milým i
v záhrobí prospěti!

Křesťanství změnilo místo hořkého smutku
v sad nadějných tužeb, v místo útěchy. Křesťan
přichází i na hřbitov bez hrůzy, rád, s láskou,
modlitbou, dobrořečením. Bezvěrec vybýbá se
hřbitovu úzkostlivě, zakrývá sluch i před smu
tečním pochodem pohřebním.

V den Dušiček, v době odumírání přírody
žlutavé listy chbvějíse ve vzduchu, jinovatka snáší
se na hřbitovní kvítí, ledový vítr čí píseň zmaru;
ale v srdci kfestana kvete i při této příležitosti
jsro, sní budba nebeská, slyší se ozvěna památ
ných slov: »Já jsem vzkříšení a životle Duše,
dušičky milé, nejsou dotknuty mrazivým dechem
přírody. Buď již patří na tvář Boží, buď brzy již
vlétnou do náručí andělů. S tou útéchou odchází
křesťan ze hřbitova.

Eegická vzpomínka na drahé dušičky mění
se ve vítézný výkřik: +Vzkříšeníle



od těch 88 millionů výdaje na laiky, budovy
a kostelní potřeby, seznáme, še zbývá na jedno
tlivé kněze, mnichy a jeptišky asi 460 K. Byl
byl tovární dělník spokojen e takovou roční
odměnou? Oč by zvětšil svůj roční plat, kdyby
žádal pouze takový příplatek, jaký by vynesla
knězi ročně josefinská štóla? Vždyť přece 22
letý učitel, který má ročně 1600 K, tvrdí, že
to jest plat zcela nedostatečný. Kdyby se cír
kevní jmění sebralo, rázem by pozbyli natných
zdrojů příjmu ředitelé kůru, sluhové chrámoví,
tisíce umělcův a řemeslníkův.

A představme ui, co všecko stát ušetří
tím, že mnoho úřední práce vykonává kněz
státu zdarma. Kněžetvo vede veřejné matriky,
vypisuje statistiku narozených, zemřelých, od
daných, očkovanců, vypisuje jména rekrutů,
píše spousty křestních listů zdarma k úřadům,
jedná-li se o soadní řízení; potvrzuje kvitance
pensistům, vyhotovuje vysvědčení chudoby a
nemajetnosti, má v evidenci děti z nalezince,
obstarává ohadobní záležitosti, pokud se týkají
matrik atd. A tak ve větší farnosti jest tolik
úřední práce, že by ji sotva stačil ročně ob
starati samostatný úředník; někde by bylo
potřebí dvou až tří takových úředníků. A jak
velikou kultarní a lidamilnou práci vykonávají
milosrdní bratři, školské a milosrdné sestry,
benediktini rajbradětí, emauzští atd.

Teď si spočítejte, jak obrovské milliony
vydal stát na válečné přípravy, když loni v
Srbsku nastalo kvašení. Kdyby nadto bylo do
šlo k válce, bývalo by se 38,000.000 rozstřílelo
v jediném měsíci. A kdyby byla válka trvala
déle, bylo by nato prasklo lehce tolik millionů,
co obnáší celé jmění kněžstva. Kdyby někdo
vykřikl, jak veliký obnos asi vydělá dělnictvo
v Rakoosko za rok, chytala by se lidí prosto=
mysiných závrat. Kdo by však rozpočetl, co
připadá na každou hlava, poznal by lehce, jak
tobo je vůči příjmům kapitalistů ukrutně málo.
V tom jest právě lstivý knyf, že stále slyšíte
od našich nepřátel, jak veliké jmění církev
má, aniž byste slyšeli od nich správné vysvě
tlení, jak důchody církevní se rozdělají.

(Dokonč.)

Dopis z Prahy,
Mladočesko-staročeský kompromis pochován.

Čtenáři „Obnovy“ mají zajisté v živé paměti,
jak často jeme se vyslovili o zboubnosti kom
promisu na Staroměstské radnici, jenž vázal
zástoprům strany národní roce a umožňoval
mladočechům prováděti na Staroměstské radnici
pražské činnost, jejíž neblahé následky pražské
poplatoictvo bude po dlouhá léta pociťovati.
Teprve nyní počíná vycházeti na jevo, jak
mladočeská většina na radnici Staroměstské
rozaměla kompromisu, jak pod vůdcovatvím
dra. Černohorského, známého velmi neblaze
z aféry ronrové, její členové hleděli si vý
hradně prospěchu. Se zájmem proto slyšíme, že
strana staročeská odmítá účastenství za vše,
co si strana mladočeská odhlasovala: zákolisní
obchody při konpi podskalekých a vyšebrad=
ských pozemků, vybnaných do ohromné výše
tří milionů korao, milionové dodávky dříví a
materiála u» milionové stavby mostů, tisícové
diety na representační cesty, milionové do

návrh na prodej velkostatku za sedm milionů,
který byl potom obci prodán za dva miliony!

Tážeme se: Nemělu pražské voličstvo
dávno věděti o těchto podivnostech? Nemělo
býti informováno 0 všem tom, co dr. Černc
horský prosazoval k dobru vlastní kapsy za
úplného klidu přítele svého dra. Gr-še,
který k tomu všema mlčel? Kde jest odpověď?
Pravíme, že obecní starší strany národní měli
dávno veřejnosti pražské na tyto nepřístojnosti
poukázati a bylo by se mnobo ušetřilo, mnobo
sla v zárodku vymýtilo.

Kéž věci, které nadejdoo, jsvu lepší těch,
které náležejí mioulosti|

Umiversitní stavby muStarém Městěprašském.
Můšeme ee zadostačiněním problásiti, že jsme
byli prvními, když jsme upozornili na poško=
zení české véci zamýšlenými stavbami oniver
sitními před mo-tem Svatopluka Čecha na
Starém Městě pražském, kde vymezeno bylo
pro budovu německé university zcela větší
místo, nežii pro budova aoiversity české. Dnes
uznali „odborníci ,“ že místo pro badovu české
Upiversity jeet malé, nedostatečné, a že účelu
svému prostě nevyhbovaje!

Tak tedy bylo vykládání z prescidia,které
[O uveřejnění naší zprávy Be objevilo v or
gánu svaka dra. G:oše, „Nár. Listech“, zcela
pouhým vytáčením skutečného fakta, vytáčením,

by z toho, k Čeau na radnici byl dán
eoubles, t. j. aby pro badovu uoiversity české
bylo věnováno menší místo, nežli pro budovu
uoiversity německé, nemobl býti obviňován
nynější starosta.
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v Hradci Král,

Akciový kapitál: Roservní fondy:

K 6,000.000-—. ca K920.000-—.

stav vkladů
koncem září t. r. K 23,871-715.06.
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Z oken semského uměleckého úslavu vycháníčadivý dým. Pražská veřejnost zvykla si dávno
nepřekvapiti se nad jistými vědmi, o nichž tu
a tam pronikne z prašského německého di
vadia zvěst. Leč překvapila se nadmíro, když
se doneslo k sluchu jejímu, jak 8e tam pod
porojí umělecké eíly. Konal se soud proti ří
diteli Neumannovi, při němě tvrzeno, že An
GeloNeomano se svoa paní vybízí ženy a dívky,
aby si přivydělávaly soukromou činností, že
jim radí, jak se mají chovati k pánům a žena
tom chování kolikrát visí existence umělkyně
jako na nitoe. Německé muey, zastřete svou
tvář| Kam jste to v Praze dotáhly? Tože má
býti podpora umění v domě tak umělecky dů
ležitém? Soud sice nepřistoupil na podrobné
vyšetření; ale co říci tomu, když se Aogelo
Neumann posud nijak řádně neočistil? Snad
přece za stotisícovou zemskou podpora může
se německý dům věnovati umění pobodlně,
zvláště když sami Češi svou hojnou návštěvou
německé divadlo podporují! Bylo by záhodno,
aby si čeští návštěvníci dobře průběh onoho
soudu zapamatovali.

Obrana.
Pokrokářské učltelstvo nad všeli

kou komtreloul Velice šikovné zásady si
utvořili tihle pokrokoví učitelé. Rozlobili se
na fankce okres. iospektorů a docela i správců
škol. Nač potřebují takové kontroly? Vždyť se
přece chtějí státi ve Škole samovládci. Ba ještě
víc. Vždyť „Čes. Učitel“ napsal, že rodiče ne
mají práva vštěpovati dětem svoje přesvědčení
náboženské. Ina ovšem — jen pokrokářský u
čitel má právo jiným lidem pěchovati do hlavy
svá přesvědčení a případně terorrisovati „nepo
slachy.“ Nyní dne 20. t.u. „Čes.Učitel“ v roz
hořčené póse deklamuje: „Odmítáme odpověď
Čecha, Obnově, Křesťanské Škole atd. Nenzná
váme nad sebou kněze nikde, tim méně na ka
zatelně klerikálních časopisů. Dotěrní farizejci|
Kterak vy můžete se opovážiti býti karateli a
rádci kohokoliv? My vám, plemeno ještěrčí ...“
Praskání dalších obvyklých rachejtlí pokrokář
ských může si domysliti čtenář sám. Vždyť ty
výpady jsou jiš tolik známé.

Leč nás naprosto aristokratické odmítnotí
nezmate. Jestliže si dovolají pokr. učitelé tak
často kuntrolovati každé houtí dachovního a
katol, orgunisací, musí být zase katolickým
časopisům (a netoliko kněžím) dovolena kritika
jednání pokr. učitelstva. „Český Učitel“ opsal
zákeřnou lež proti poslanci Kadlčákovi; teď ví,
že ta zpráva byla rafinovanouvymyšleninou—
ale přeca neodvolává. Podivné to chování ari
stokratického rytíře.

Jest nutno již z lásky klida kontrolovati
junácké přemety pokrokářského štába. „Český
Učitel“ se naparoje: „Máme-li vady, sami si
je vytkneme, tak poctiví a upřímní k sobě
jsme.“ Není tu maličká mýlka? Dokázané,
křiklavé vady pokr. očitelstva vytýkal náš tisk
dávoo a dávno; za ním přikalhal „Čes. Učitel“
teprve tehdy, když už míra byla dovršena, kdy
radikálničení mladého ačitelstva působilo vrch
úímu štábu příliš nepříjemné nesnáze. Proč jste
uš dávno nevytkli chyby učiteli Kudrnáči? Dobře
jste mohli věděti již v čas říšských voleb, jaká
jest to kapacita. Víte také, jak vynikající po
stavení měl i mezi učitelstvem. Radovali jste
se, když byl kandidován do říšské rady. A teď
pajednou! ©Kdyš chudí tkalci jsou od tohoto člo
věka to/ik okradeni, nenapsal do 27. t. m. „Č. Učitel“
ani řádky k jeho odsousení. Tak plníte své pro
hlášení: „Máme-li vady, sami si je vytkneme,
tak poctiví a upřímní k sobě jsme.“ Když roz
kradli husité záložna Drozdovu, řádil váš tisk
proti kočžím vůbec jako šílený. Plivalo se i
po tvářích téch dachovních, kteří své skrovné
úspory věnovali na oběti zkrachované záložny.
A „Český Učitel“ nazva! tehdy kněžstvo české
Drozdy vůbec. Vlastnosti Drosdovy nestyděl se
přenést na celý stav. Teď však pojedova volá,
aby si katolický tisk zakryl před učitelskými
výstřednostmií zrak. Vy jste vyzývali učiteletvo,
aby vám soustavně sdělovalo nepřístojnosti
kněžské; chtěli jste tak svým tiskem systema
ticky denoncovati a snižovati koěšský stav. A
teď najedovu cítíte se uraženi, jestliže katoli
oký tisk připomene veřejnosti to, Co na sebe
sami tiskem žalajete. Váš tisk byl tak drzý,
že problásil citování nepřátelského Časopisu 0
katol. poslancích (ve Věstníku katol. duchov.)
za projev katolického časopisu. Nám však ne
chcete dovoliti avi otišténí svých vlastních slov.
To snad k vůli šíření pravdy? Divné rytířatví,
které na vlastní pravda chce dávati plachta!

Jestliže jste se postarali o zmatecí českých
morků překladem díla podvoduého Haeckla,
Jestliže váš Kadrnáč s jměním mrzáků šantro
čil hůř a bezcitněji než Drozd, pak dovolte,
abychom o takových veřejných skutcích uči
telských osvícenců také veřejně promlavili;
všdyť so takové věci dotýkají národa českého
vůbec.

Nejěliejšími pokladník o
vými jsou 800.demokraté a jejich pointantcí



.

Počítaji sice každou obvíli jisak, ale nabásejí
papeži do rakoa vědycky tolik millionů, až
ztoho má čtenář závrat. Slyšte jen odhad ru
dého „Hlasu lida“1 „Roční příjmy papežovy ob
nášejí 21 millionů koran. Statky vynáší (sic!)
986:000 franků (kde jen má Bv.otec statky tak
obrovské, radý poštáři?), úroky ze státních
pspirů okrouhle (to tedy radí na haléř nespo
čítali ):8,000.000fr., darya petrský balíř vynáší
okrouhle (zas jen okrouhle) 17,500.000 fr“ —
A teď ať laskavý čtenář ty příjmy sečte, aby

osna!, jak omí rudý tisk švindlovat, jak ai
lepe ve své sběratelské horlivosti sám na ja

syk. Součet těch obrovských obnosůtotiž ddod
. 24,385009 frenků. Ovšem rudý po
čtář nechtěl sám dobrovolně amazat 3386.000
frauků a tak zmenšit k chvále a cti církve „0
broveké“příjmypapežovy.Lhalskrátkaa dobře
nazdařbůh. Soc. demokraté totiž potřebovali ně
jaké takové lži jako soli právě nyní, kdy jest
veřejnost rozčílena zlodějstvím radého ačitele
Kudrnáde. Namahojí se odvrátit pozornost od
dlouhých prstů rudých. A že v „Hlase lida“
nebyla poohá chyba tisku, to vysvítá zřejmé
s dalšího pokračování počtářských objevů ru
dého pokladníka. Piše totiž „Hlas lidu“ bned
dále o papežském dvora: „vydání 8 udržováním
dvoru obnáší pět a půl mil.franků. Zbýrá ma
(papeži) tedy 16mil. fraoků.“ Tedy dohromady
přece jen pouze 21,500.000 fr., jak již z předu
tvrzenol —Soudruzi, kdyby papeži teklo do ru
kou ročně tolik peněz, rázem by mohl učiniti
neškodnými všecky fanatické své nepřátele
+ Římě. Není totiž zištnějších a proradnějších
lidí nad soc. demokratické pohlaváry, pokro
káře a jejich pomooníky. Ti čenichají nejpil
nějí tam, kde by něco zadarmo dostali. Cíti-li
u kněze zbytečný groš, vědí-li, že by jim pro
tekce duchovního prospěla, rázem vlkové o
bleknou roncho beránčí a s poníženou úklonou
se prohlašojí za taky-katolíky — ovšem jen
potad, pokud z kněze něco pro ně kouká, Mělli
by papež peněz jako Retechild, obletovali by ho
„Osvícenoi“ tak dotěrně jako bejna komárů.

jPoněvadě však ve Vatikáně bohatství necítí,
táhnou se svorně za zlatým měšoem isrgelským:;
odvracejí pozornost od šidovských žoků líče

„ním velikého jmění církevního.
Jak rmdý nějtel Kudrnáč hoapo

„dařii. Raifeisenka v Rokytníku byla založena
"F. 1901. V ní začal krásti pokladník Kudrnáč
již v prvých letech. Postavělsi stkvostnoo villa,
až ee lidé divili, co všecko může činiti, když
slyšeli neaatálá nářky na ekrovné ačitelské
platy. Kadraáč jezdil do Štotgartu, do Paříže,
Benátek atd., dával velmičasté hostiny, k nimž
8e scházeli sondrazi babající ne hostiny fareké.
"Toťse rozumí, že už tací pohostění pohlaváři
= vděčnosti moobo nepátrali, odkud očitel tolik

peněz bere. — Penize vytěžené r. 1905 z dětskéry v Rokytatku byly svěřeny Kudrnáčovi.
Jeden člen katolické jednoty tamější odvážil
se říci, že zmizely, aniž ae ví kam. „Prohnaný
sloděj Kudrnáč ubošáka šaloval; rozumí se, že
si Kudrnáč sehnal gelice snadno celou řadu
„hodnověrných svědků“ ze uvých „protikleri
kálních přátel“. A tak poctivý katolík zavřen
po přísaze avédků do čaláře na 4dny a musil
ke věemu platiti soadní útraty. Tak očatil
„Přítel proletářů“ chadéhbo horala, ač dobře
věděl, že týž anlovil jen ryzí pravda. Muž,
který zasloužil již tenkrát několikaletý krimi
nál, dal zavčiti do žaláře poctivce. Tose stalo
nota bene právě v čase, kdy soudrazi pomá
bali Kadrnáčoví k říšskéma mandátu neastálým
přemíláním jména Drozdova.

Jak rozuměli demokratické vládě, lidové
Bvéprávnosti „osvioeni“ radí poddaní Kodraá
čovi, to patrno £ toho, že popřávali svému
vůdci p'aou volacst a „neobmezený kredit“
Nebyli spolarládci, protože chytrý zloděj jich
samostatně vládnouti nenučil. „Uvědomělí s00
druzi“ byli ve skutečnosti největším dílem
prostomyslnými lidičkami. A ti, kteří byli chy=
třejšími, nepostarali 8 o nápravu, ačkoli mobli
zřetelně pozpati, že venkovský učitel nemůže
vésti kavalírský život na vlastní útraty. Ku
drnáč totiž svým volebním kortešům platil se
věl ochotou. Tykal si se soadrahy a ti byli
bned v sedmém nebí, když viděli takového
„upřímného demokrata,“

V pražských pánech hrklo, když Kudrnáč
žádal za rychlé zaslání 12000 K. Boad žádost
sa ten „pakatel“ pohnula revisory k návštěvě
Rokytníka spíš neš vybídnotí některých členů
raifoisonovky. Shledány úžasně smélé manipu
lace. Na př. pí. Křížová uložila si v záložně
pro smrzačené dít 600 K, p. Kříž 1700 K,
v knize však to není poznamenáno ani čárkou.
V příčině vklado p. Raicbla jest rozdíl jen o
— 4600 K. Dobrák Kadrnáč také sprostředkoval
na jméno záložny koupi sena a ublí; členové
Kudrnáčovi peníze dali, ale nyní po několiku
letech celá řada zaplativších občanů musils

latiti su objednané věci podruhé. A tu na
Jedoon vyplatil Kudrnáč „vypůjčené“ tisíce —
provazem otočeným kolem hrdla. :

Okrudení chadí tkalcí vspomnělí si, jak
oc. demokraté ječivými polmicemnívybrubovali ka

tolickéma knělstou roskas, aby saplatilo
sdovy od husitů roskradené. Po
myelili si: „Jestliže kněží ochotoě podporovali
lidi okradené od liberálů, proč by nemohli
soc. demokraté něco dáti chudákům, okrade
ným od radého pohlavára? Leč v pražském
00. demokratickém paláci jim bylo řečeno,že
za zloděje platit nic nebodou; prý nadělalru
déma táboru ostudy dost. Taky poslanec učitel
Trojan pokrčil rameny; řekl deputaci, že uči
telstvo za svého kollega nemůše hraditi nic;

rý samo dosti trpí ton událostí. A tak 80 u
bosí rokytoičtí občané zklamali a obojího de
mokratického štábu. Kdyby některý nový Juda
pro své Uivé napadení lidí věřících přišel 0 kvin
kvenálku, tu by pokrokářské učitelstvo vybíselo ke
sbírce na ubohého a pronásledovaného „mučedníka“
ihned. Leč pro skutečné mučedníky, trpicí
proto, že věnovali svou důvěru pokrokově
rudéma ušiteli, nevypisuje ústřední vedení
organisovaných sbírku žádnou. Ta máte ty
citlivé lidumily, přátele proletářstva. Radý
štáb vybírá na vězeňský fond, z něhož se do
stává tačné podpory soc. dem. agentům akři
klounům; soc. demokraté vypsali i sbírku
pro židovské ruské revolucionáře, kteří zá
keřně vraždili. Nyol však, když ohudí tkalci
do smrti badou pykat za svon důvěra kučiteli
vychvalovanéma radým tiskem, nevybízejí ka
sbírce pražádné. Připomínáme to zvláště proto,
že po kracha Drozdovy záložny přímo 8 re
volverem v race radé a jim příbazré listy
natily z kněží peníze.

adý tisk o Kudrnáčeví. Nyníjiž
soc. dem. „Podkrkonošské Rozhledy“ začaly
e jinou písničkou. Dřív oběšeného Kadrnáče
chválily, nyní — nevidouce jiného východu —
odsuzojí. Dne 22. t. m. napsaly: „Vymstila se
ta zle bezmezná důvěra vůči jedinci A padá
tim okamžikem nejen všechna jeho práce, ale
i jiné zlo způsobeno. Na místo všech dobrác
kých rysů vystopaje tu Kudrnáč jako nepo
otivoc. (A dřív nevystupoval jako nepoctiveo?
Proč jen soudruzi vždy Kadrnáčoví věřili, když
na vócné poznámky jiných hrotil žalobou 8
dával se odprošovati?) Na veřejnost největší
přítel lidu, že o opravdovosti jeho citu nedo
vedl nikdo (?!), aspoň ne veřejně pochybovati
— ba sni při pobřba (?? dejte pokoj) ještě
nechtěl taltřka nikdo hledati tak zlých motivů
(Ty motivy se už přece naprosto zjistily. Jen
člověk pytlem praštěný by nemohl pochopiti,
proč se Kadrnáč oběsil právě při rovisi) —
ve akotečnosti však člověk nepoctivý, který
zneužíval důvěry k cílům zištným Sedm roků
prováděl ve svěřené ma záložně Roifeisenově
(Trocbu lepší pravopis by neškodil) podvody...
Bedm roků obobacoval se £ mozolů chadých
vesničanů a přeco měl ještě odvahu, že chtěl
horším způsobem sneažíti důvěry lidu, že chtěl
ještě více deprese (aklíčenosti) vněsti v řady
těch, kteří jeonce atlačováni, obíjeni, viděli
v něm ve skutečnosti to, za co se vydával.

Po úspěšných bojích za všeobecné rovné
právo hlasovací v roce 1905 vyušiv pověsti
člověka pokrokového, maléma pracojícíma lidu
přátelského, přiblásil se r. 1906 do strany soc.
demokratické, ktera v těch dobách nabývala
největšího politického vlívu a pomocí ji chtěl
dosíci nejčestnějšího úřadu, jakého člověk do
sáhaooti může, t. j. mandáta poslaneokého,
jenž mu měl snad býti prostředkem k zatušo
vání, k zrastaurování. (Ejhle, proč se mnozí
do silné, mocné strany 80c. dem. tlačí! Strana
naříká ma „útlak“, satím však terroriguje,
Zdímáobrovské daně, zneažívá své moci). Does,
po tragickém konci, diví se každý (?), jak mn
bylo možao nenápadně zastřiti pravou podstatu
jeho celého konáaí .. . Věc je pochopitelná,
představímo-li si místo jeho působení, Rokytník.
Cbadá, horská obec, lid Ipějící na starých,
zděděných tradicích (Tedy Kodrnáč vlastní
stoupence ničema modernímn neučil? Sociální
demokrat!!), který se těžko vpravuje do řízení
nějakých svápomocných podniků. (Svc. demo
kraté říkají, že kněží žijt a tyjí z hlouposti
lidské. Z čebo však šil a tyl opravdu Kudrnáč ?)
Tím se také stalo, že celá epráva záložny, slo
čitosti její valně nerozumějící, vložila vše do
ruky jejího pokladníka... Vystavěl si elašnou
vila, dle jeho řeči za vóno své panl a své
vlastní a dovedl mimo to každého (?) přesvěd
čiti, že Jeho příjmy se páčí na 4000 K. (Ovšem
že přitom Kudrnáč vyslovoval rostrpčení oad
bobatstvím dochovenatva a kněžských paláců)...
Dnes však tato budova uměle spřadených lží
byla podrašena. . . Že to v jehu nejbližším
okolí nikdo nepostřehl, tomu se prostě divíme.
(Tak? Jenom ne tak farizejsky| Lidé,kteří ne
dyli kalenými soc. demokraty, ddli se špetnouti
proti hospodářství Kudrmáčovu, protoše dobřesnali
rudou mstivosí a prolhanost a protože věděli, de
soc. demokrat si sešené sočdků. kolik chos. Kudr
náč dovedl hned „osasovati“. Ušem 500. de
mokraté zvykli si problížeti kasu Drosdovu
tolik pilně, že se jim nedostávalo času podí
vatí se taky jednou do kasy Kudrnáčovy. Bylo
viděti, že o pokladně Drozdově ae aezmiňoval
rudý tábor k vůli výstraze, k vůli poučení dy

budoucna, alo jen z demegogie, z touhy vylíti
si zlost).. . Odmítáme od sebe zodpovědaost
sa jedince (Ahe!), jednak až proto, že Reiffai
senka je ústav, který se vymyká dozoru na
čemu jako strany (Onba! Kontrolovaly kasu
Drozdova katolické spolky a kněží, že se proti
nám tolik řádilo P), ale i proto, že nelze tak
dobře činit za činy jedincovy zodpovědnou ani
strana, ani stav, k oěmaž patřil“ (Tohle je
ravda; loč soc. demokraté tímto prohlášením
aokují zásady, které vyslovili při odhalení

hospodářství Drozdova.)
Ta máte tedy konečně krotké a opatr

nické přiznání radého tisku, jež jsme opatřili
v závorkách poznámkami vlastními. Tolik ošak
jest jisto, še by ani mejpochivější našimci nesměl
na ulicí na Hronovsku vyjíti, kdyby jediný ka
tolík v tomléš krají roskradl sálošnu lak bezcitně
jako Kudrnáč. Rudý tisk by volal do zbraně
celou svou hotovost, štvalo by 9e na schůzích
rychle svolávaných, až by vlasy vetávaly. My
však místo zloby projevajeme lítost nad všemi
i soc. demokratickými obožáky, kteří se dali
chytit na lesklá hesla demagogie, aby byli náhle
ožebračeni.

Hde byl Ferrer? „O ničem nevím,byl
jsem ukryt, peschvalaji nasilí, starám se jen
o školy.“ Neměli sprásknout race přátelé
Ferrerovi ihned, když 8e o tomto jeho vykra=
cování dověděli? Ferrer — vůdce nepokojných
živlů barcelonských, jejich ačitel — najednou
nic, on mazikant. „Neschvalaji aásilí“ Tohle
řekl teprve tehdy, když ma brozil přísný trest.
Když však bestiálním způsobem byly zabíjeny
v Barceloně nevinné katolické ženy, tu ani
jednou neřekl: „Neschvaluji násilí, neprolévejte
krve novinné!“ Jestiiče způsobili přátelé Fer
reroví po jeho smrti tak bouřlivé demoostrace,
bylo patrno, že oa něm Ipěli; bylo zřejmo, že
by byli poslechli, kdyby byl Ferrer jedinou
větou vydal zákaz bezcitného krveprolití, Za
tím však se ukázalo, kdo byl morálním strůjcem
děsných baroelonských vražd. Zednářsko-židov=
ský tisk sice lhal o Španělském soudu, až 88
mu od úst prášilo. Nyní však přicházejí i li
berální listy, které úplně v židovském cho
mouta nevězí, s přiznáním, jak bozuzdně byla
evropská veřejnost balamucena. Potřena Jež,
že Ferrer zhynul mstou „jezovitisma“ a krále
Alionsa. Soudilo se nad Ferrerem asi tak, jako
jinde při stanném práva a to na základě pra
videl vypracovaných od radikálů. Soud odsa
zuje ve Španělska k smrti nezávisle od vůle
panovníkovy. Kdyby se byl král pletl do soad
covského práva, byl by jednal proti konstitaci.
Včeských novinách tendenčně se lhalo, že bylo
Ferrerovi 72 let a docelu jinde psáno, že 82
let!! Ferrer však ortelován jako muž Daletý.
Boořil proti boháčům, proti velké nerovaosti
majetku; satím však nám epekuloval 8 jinými
zištnými kapitalisty na burse, byl milionářem,
rozmnožil své jmění i tím, že si velikou pře
tvářkou zlskal přízeň bohaté a zbožné kato
ličky. Se svou paní dal 8e rozvást a vlastní
dcera tohoto revulucionářského millionáře ži
vila se nozně v Paříži jako tovární dělnice.
A pak se tvářil, jako by chtěl prospěti lidstvu
celému! Za to, že odsouzen vojenským soadem
španělským bařič (jaký by byl odsonsen v samé
republice Franconzské), štvaly zednářské listy
proti všemu katolictvu Šmahem. Volnímyšlen
káři a soc. demokraté honem začali vytloukati
ze Špauělska pro sebe kapitál pořádáním faug=
tických schůzí, aby jim zase do kasy něco při
bylo. Pro odpraveni cizího revolucionáře svo
lávány jerišekými polnicemí kletby na hlavy
lidí, kteří Ferrera ani neznali a kteří se kaž
dého krveprolitl bojí,
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B.E.Tolman,
8 východočeské knihkupectvív Hradoi Králové,
1 Bohatý antikvariát 1

Velkozávod hudebninami,
(Zaloleno r. 1863).

Zakládání a doplňování knihoven
za nejvýhodnějších podmímok.

Seznamy sdarme. Telefon č, 17.
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Politioký přehled.
Poslanecká sněmovna minulý pátek svolila

si za poměrného klida předsednictvo. Odevzdáno
408 hlas. lístků, z nichž 141 bylo prázdných
(většinou hlasy Slovanské jednoty); poslanec
dr. Pattai obdržel 266 hlasů a tím zvolen znova
předsedou sněmovny.Za místopředsedy zvolení:
Polák ryt. Starzynski 324 hlasy, dr. Steinwen
der 923, Peraerstorfer 307, Slovinec Pogačník
208 u Čech Zázvorka 205. Volba zapisovatelů
a pořadatelů provedena rovněš dle předchozího
ujednání. Slovanská jednota vstoupila tento
kráte do eněmovny jednotněji než jiody, tak žo
jako by se obracel jiný vítr. Ve scbůzi Slovan
ské jednoty usneseno nepropustiti žádnou vládní
předlohu bez prvého čtení do výboru vyjímajíc
předlohu o starobním a invalidním pojišťování,
— a podati 14 pilných návrhů, jež jsou roz
děleny mezi jednotlivé kluby ve Slovan. jednotě
zastoupené. Pilné tyto návrby oejsoa obstruk
čními, ale po většině takovými, jež poměry
byly vyvolány a jež by masily býti podányi
za politických okolností mnohem příznivějších
než jsou dnešní. Katol. národví klub podává
jediný pilný návrh a to o všeobecném lidovém
starobním a invalidním pojištění, mladočeši 3
pilné návrhy, radikálové 3, agrárníci 4, katol.
Slovinci 3 a Masaryk 1. — Klab katolicko
národní ustavil se takto: předsedoudr. Hraban,
jeho zástupci dr. Horský a Šrámek. Do parla
mentní komise zvoleni Šilipgr, hr. Than, V.
Myslivec a Šabata.

Pracovní většinajest nyní předmětem snahy
předsedy polského klubu dr. Glabiňského, jenž
přes všecko zastírání vystupuje na podnět
bar. Bienertba. Akce této chápe se dr. Gla
biňski uásledkem resoluce polským klubem
přijaté, dle níž ukládá se předsednictva klubu,
aby podporovalo všecky pokusy o ozdravění
parlamentárních poměrů. Dne 26. října konte
roval Glabiňski s vůdci oěm. liberálů a před
ložil jim své návrby na utvoření nové pracovní
většiny ua říšské radě. Stejně bude vyjedná
vati s předáky Slovanské jednoty. Dls všeho
osud dnešního kabineta jest zpečetěn a jedná
ee o to, aby Češi a nespokojení Slované byli
nějak utišeni snad rozmnožením počtu českých
ministrů a dali vládě a Němcůmoa čas pokoj...
Ministr dr. Schreiner už se topí, ale z teplého
bnízdečka se mu ještě nechce a proto brání
se zuby nehty, v čemž mu pomáhají i jeho
věrní.

Státní rospočet. Ministr financí ryt. Biliů
ski pcdal sněmovněstátní rozpočet na rok 1910,
který teotokrát obtížen schodkem 42,052.736
K; schodek za r. 1909 činí jen 1,907.661 K.
Dvacet let uš jsme noměli schodku ve státním
rozpočtu. Příčina tohoto schodka odává ministr
v klesající konjonktaře, že jednotlivé odbory
v ministerstvech, které pracují 8 deficitem,
natno sanovati; že zvýšeny platy četnictva, že
zvlášť vrostly náklady na vybadování universit
a středních škol atd. Celková potřeba činí
2691,499.477 K a celková úhrada 2.649,456.741
K. Zvýšenou potřebu vyžadojí zvlášť: minister
stvo vnitra o 6,842.892 K, položka „veřejná
bezpečnost“ vyž.daje více v 5,269.490 K, mi
Disterstvo zeměbrany o 11,430.796 K. Položka
„Obecné školy“ žádá o 908.656 Kvíce. Pološka
„Státní dlob a správa státního dluhu“ obnáší
zvýšenou potřebu 62,078507 K. Rozpočet mi
nisterstva obchodu žádá o 17,240.681 K více,
pošty a telegrafy mají větší potřebu o 15,778570.
V rospočtu ministerstva železnic jest vykázána
svýšená potřeba 166,577.280 K, v ministerstva
orby 2,655.199 K. Ministr odbadoje celkový
ecbodek na 395 millionů, z čehož má býti 326
mil. braženo úvěrovými operacemi. Na krytí
schodku chystá vláda daň z tantiem a z divi
dendy, na kartely si aetroufá, dále daň zdědi
otví, daň z minerálních vod, reformu daně
vinné, monopol sirkový atd, jimiž se má uhra
diti schodek 42 mil. K.

Návštěva cara ruského u italského krále
v Racconigi n Tarina jest předmětem mnobých
politických úvah. Samosřejmo, že návštěva ta
má veliký politický význam; jedná se o další
postup na Balkáně. V Německu mají z toho
strach o trojepolek, v Torecku pak vidí ve
schůzi té úmluvu o dalším dělení Turecka. Na
cestě s Racconigi konferoval car s francoas.
ministr. zabran. záležitostí Pichonem. Koufe
rence tato prý znamená nové upevnění fran
couzskosruského spolko.

Z Japonska přichází zpráva, že v Cbarbině
byl korejskými epiklenci zastřelen kuíže Ito,
nejpřednější japonský státník, a to právě, když
se setkal s roským ministrem fioancí Kokov=
cem. Ito jako místokrál na Koreji stal ce obětí
tradicionelní zášti Koreiců proti Japoocům.

Z činnosti katol. spolků.
Katel. národ. jodnota v N.Bydšově

koná v pondělí 1. listopadu o půl8. hod. večer
„U slatého anděla“ divadelní představení „Pasačka

z Lurd“.Cenymíst:Sedadlo60hal, člen40bal.,
kstání 80 — Vneděli dne31. října o4. bod.
odpol. ve veřejné spolkové schůzi přednáší o od

borové i pod. ,
Erla 6p renalsaci p.J. Katnar, typograf s Hradce

Bojanov. Den 34. října byl pro osadu
naši dnem radostným, neb v dem ten navětívil
nás kaplan vip. Maxm. Smrčka = Potěb, by pří
tomen byl vzdělávacímu večírku, který uspořádala
skupina venkovské mládeže pro farnost Bojanov
skou, na němě přes 300 osob zvláště z osad mi
momístních, ba až se vzdáleného Krásného účast
braly. Po „hymně mládeže“, kterou členové i
členky skupiny zapěli, promluvil v delší poutavé,
poučné i zábavné řeči vip. Msxm. Smrčka „O písni
rostonárodní.“ Na to přednášely básně členky
atějková a Straková z Krásného, Čtveráková a

Čtverák ze Sedlišť, ješ střídaly se se sbory i
zpěvy solovými, v kterých účinkující dražky Bu
líková, Fr. Mrákna, Kapičková a J. Pilař Čestně
úloh svých se zhostili. Solovými výstupy Urbanu
a Čtveráka mile pobavení byli přítomní. Po před
nášce místního p. faráře V. Šafránka o sdružování
na poli hospodářském, ku kteréž připojil i vlp.
Smrčka přesvědčující slova, utvořena byla na
osadě Bojanovské odbočka „Hospodářského adru
žení křesťanských zemědělců“. Za zdařilé prove
dení jednotlivých čísel zpěvních díky sločí vzdáti
p. Jos. Tlapákovi, krejčímu a řediteli kůru v Bo
janově, který tyto 8 účinkujícími a nevšední pílí
nacvičil, s za účast četnou nově utvořivší ge sku
pině Nasavrcké, která navštívila nás s borlivým
svým předsedou p. Plíškem z Vranova. Vidno, že
i na Nasavrcku probouzí Be lid, jenž však těžce
postrádá ruky vedoucí, kteréž zde potřebí nutně.
I borlivému předsedovi skupiny naší J. Bullkovi
děkujeme.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Jmenování: vdp

Dr. Frant. Rey), konsist. rada, ředitel Borromaea,
jmenován rektorem b. kněžského semináře, vdp.
Dr. Hogo Doskočil z vyššího ústavu sv. Augustina
ve Vídni vicerektorem, p. Václav Bayer, protoko
lista b. konsistoře, jmenován archivářem, p. Frant.
Hrubý, vikarista, protokolistou bisk. konsistoře.
Ustanovení js0u pp.: Jos. Musil, keplian
v Náchodě, za faráře do Úpice; P. Falg. Kbaot,
O. 8. B., složil kanonickou eponsi na faru Ma
chovskou; P. Bedř. Krieshofer, O. S B., složil
kao. sponsi pro faru Bezděkovskou; Jos. Valenta,
koop. v Bernarticích, sa prozat. katechetu v Ná
chodě; Frant. Klusáček, kaplau ve Všestarech,za
prosat. katechetu v Náchodě; Arnošt Šternberský,
kaplan v Pecce, za kaplana do Všestar; Frant.
Daněk za kaplana do Pecky; Jan Dvořák, kaplan
v Chocni, za administrátora do Včelákova; Fr.
Stříbrný, kaplan v Petrovicích. za kaplana do
Chvalče; Jan Biskup, kaplan v Šárce, za kaplana
do Petrovic; Frant. Zrzavecký, kaplan, za admi
pistr. v Morašicích (a Litomyšle); Jan Novo
hradeký, kaplan v Rychnově n. K., za administr.
do Černikovic; Štěp. Bobek, koop. v Dobrém, zu
kaplana do Bll Újezda ; Ed. Švoro, administrátor
v Bílém Újezdě, za koop. do Dobrého; Jos. Jaška,
farář ve Včelákově, obdržel dimissi na faru Zlo
bickou do Pražské arcidiecése. Na odpočinek
vetoupil pan Frant. Haizler, děkan v Přelouči.
V Pánu zesnuli: p. Jan Řebák (V Vuio.), č
konsist. rada, vik. sekretář, b. notáf, děkan na
Opočně + 17. října (naroz. 1848, vysv. 1871);
p. Ludvík Kůgler, kaplan v Libštátě, + 17. říjoa
(naroz. 1881, vysv. 1904). Uprásdněná
místa: Včelákov, fara patr. knížete Kioského,
od 1. říjoa; Opočno, děkanství, patr. kníž. Col
loredo Mannafeldod 21. října; Přelouč,fara, patr.
barona Drasche z Wartinbergu od 1. listop. 1909.

Schůze měst. rady dne 25. října 1909.
Výkaz pokladní botovosti se dne 2Ď. října vzat
byl na vědomí.— C. k. okres.soudcivNymburce
p. Janu Neumanovi vzdají 8e díky sa dar 50 kor.
ve prospěch měst. ústavu chudých, jejž daroval
k uctění památky zesnulé své matky pí K. Neama
nové. — Vzato bylo na vědomí c. k. okres. hejtman
stvím odělené povolení k obývání nově postavené
okresní stravovny. — | Lesním úřadem v Novém
Hradci Králové zaslaný aávrb těžby z lesů obec
nlcb na rok 1909—1910 zašle se okres. výboru.
— Zpráva technické kanceláře o žádosti Zálož.
Úvěr. Ustavu za změnu parcelace v bloku F, jakož
i zpráva tóže kanceláře o žádosti Spolku pro zvý
šení lidového blahobytu za změnu parcelace vbl.
VII. postoupí se městskému zastupiteletvu. —
Scbválena byla zpráva technické kanceláře o žů
dosti p. Ant. Petra za svolení k přepažení díloy
v domě jeho čp. 414., a objednávka dvou šoupá
tek pro uzavírání kanálů. — Ponokáše se k vý
platě drahotní přídavek sdejšímu učitelstva v ob
nosu K 8000. — Žádost „Elšky“, dám. pěv.
spolku zde, za propůjčení měst. divadla na den
10. listopadu 1909 vyřídí p. referent Dr. Batěk
po dohodě s Jednotou divad. ochotníků „Klicpe
ra.“ — Udělena byla 1 chudinská měsíční pod
pora, jedna mimořádná podpora a 2 chudin. pod
pory byly svýšeny. Zamítouta byla jedna žádost
za svýšení chudinské podpory a 1 žádost za udé
Jení příspěvku na obacení. —

/
Ze sociální politiky města Hradeo

Králové. Městské zastupitelstvo v Hradci Král.
ve schůsi dne 22. t. m. usneslo se, sby od pp.
manželů Jos. a Marie Růžičkových koupenbyl
v Zámostí (čtvrt hodiny od Hradce Král.) dům
čp. 5 se zahradou za 39000 K pro byty chadým

ušníkům obce a pro městské sahradniotví. —
téže schůzi usneseno, aby dům obecní čp. 62

v Rokytanského ulicí a zahrada k němu náleže
jící přenechány byly na 10 let k bezplatnému a
neobmezenéma ušívání „Komisi pro ochrana dítek
a péči o mládež v království Českém v Prase“

pro její ústav „Chlepeckou výchovnoupro východníechy v Hradci Král.,“ a aby městská rada u
zavřela s Komisí ton příslušnou smiovu, aby
k umožnění účeloých adaptací v domě tom byl jí
poskytnout příspěvek 2000 K a aby rovněšna 10

l propůjčeno jí bylo k účelům ústavním potřebnépole.
Valmáhromada dlocésní Cyriliské

jeduety koná s0 ve středu doo S. listopadu v
Adalbertinu v 6 hodin večer v místnostech spol
kových. Hojoá účast žádoucná.

„Poslední léč““ bude v Hradci Král. po
řádána dne 22. ledoa. Již nyní se konají k tomu
účelu přípravy, aby slavnost svým leskem u vzor
ným uspořádáním ještě převýšila minulé zdařilé
poslední léče.“

Záložní úvěrní ústav vHradci Kr.
svolává na 30. t. m. mimořádnou valnou hromadu
za účelem zvýšení akciového kapitálu. V poslední
schůzi správní rady bylo nsneseno doporučiti valné
hromadě zvýšení akciového kapitálu dosavadních
K 6,000000 na K10,000.000, tudíž o K 4,000000
vydáním 10.000 kasů akcií po K400— nominále.
Podmínky emisní budou uveřejněny po valné bro
madě. Jako při předešlých emisích bude i tento
kráte starým akoionářům podle stanov vyhraženo
právo předaostní na nové akcie. Mimo to však
budou přijímány přiblášky i od neakcionářů za
kura předem stanovený, aby 8e okrah akcionářů
co nejvíce rozšířil. Ku zvýšení akciového kapitálu
odhodlala se správní rada s ohledem na další roz
šíření působnosti ústavu. Tak zejména zřídí ústav
v nejbližší době Úliálku v Prase, v centra to čes
kéhopeněžnictvía najmulzatím účelemmístnosti
v paláci Obchodní a živnostenské komory. Proza
tím otevřena bude směnárna a jekmile se další
místnosti uvolal, což bude 1. únorem příštího roku,
rozšíří svou působnost na všechny obory bankovní
vůbec. Na popud několika vlivných činitelů turnov
ských bylo se strany vedení filiálky v Semilech
doporučeno eprávní radě zříditi exposituru v Tur
nově, na Čem 8e správní rada zásadně uopesla, a
předběžné práce již zahájeny. Mimo to konají se
vcentrále ústavu přípravy ku zřízenívelkoobchodu
ublím a za tou příčinou vyjednává ústav s odbor
níkem v uhelném obchodu na Slovo vzatým a ve
kruzích průmyslových a obchodních velice dobře
zavedeným, který převezme vrchní vedení tohoto
obchodu. Prozatímní přihlášky na nové akcie lze
již nyní adresovsti oa centrála Záložníbo úvěrního
ústavu v Hradci Králové a filiálka v Semilech.

Krajimský valný sjezd okresní or
gamisace samosprávné policejeí strášo
bezpečnostní pro kraj královéhradecký
konati se bude v neděli dne 14. listopadu 1909
o půldrubé hodině odpolední v Hradci Králové
v Živnostensko-čtenářské jednotě, Malé náměstí,
čís. 126 — Program: Řeč předsedy okresní orga
nice. — O výzaamu a účelu organisace promluví
p. Jan Procházka, policejní komisař z Nymbarka,
t. č. jednatel zemské organisace samosprávné po
licejní stráže bezpečnostní pro králov. České. —
Zpráva jedoatele okresní organisace. — Zpráva
pokladníka okresní organisace. — Volba 6 členů
výboru, 6 náhradníků u 2 revisorů účtů. — Volné
návrhy. — Jde nám o to, abychom při volbě do
výboru a na vedoucí místa v organisaci postavili
si své nejlepší muže, kteří mezi příslušníky stavu
našeho náležejí a jest nutno, aby to byly ovoby,
jež mají zkušenosti ve službě i v životé, jakož i
opravdovou chuť a ochotu k práci. Ježto pak or
Ganisuce naše založena jest na zásadách demokra
tických, rádi bychom, aby kandidáti členství vý
boru byli jmenováni ze středu členstva samého,
nebot ono nejlépe ví, koho by do výboru mělo
vyslati. Kdo by se aúčastniti vemohl, oznam to
ihned podepsaným. Za okresní organisaci 8amo
správné policejní stráše bezpečnostní pro kraj
královéhradecký Jan Alex. Masák, t. č. předseda,
Václav Nepokoj, t. č. jednatel.

Reklamní skupina „Světovévýstavy
v Paříši 1900“ tou doboa v Hradel Kr.
Všeobecně snámá světová firma Société Nestlé
(Nestlé-ova dětská moučka) zapůjčila na krátkou
dobu sdejší drogerii „U anděla“ pana J. Vaňka
akvostnou voskovou skupinu, představojící matku
e děťátkem v kolébce a hochem v dětské židli;
oba maličcí pochutnávají si na Nesilé-ově výživném
přípravka, onen v peřivkách s láhre, starší z ta
lířku, kde mu připravena moučka Nestlé-ova jako
kašička. Čo Nestlé-ova moučka jest, ví zajisté
kašdá matka; jest to déle 465let nejproslulejší a
nejosvědčenější franko-švýcarský výživoý přípravek

o kojence a děti, obsahojící čisté alpské mléko.
míněná reklamní skupina vystavena v r. 1900 na

světové výstavě v Paříži, při které přílešitosti na
sta čítající vyznamenání tohoto přípravkuobohatila



se © nejvyšší vyznamenání světové výstavy, totiž
rytitství Čestné legie. Nestlé-ovy dětské moučky
Jest používáno v nejchodších chatách a nejbohat
čleh palácích, dítětem dělníka a princem králov
ským. Tak byly jí vychoványděti královské rodiny
španělské, portugaleké, tou dobou jest v upotře
bení a pravnuků Jeho Veličenstva, dítek její cla.
a král. Výsosti kočšny Elišky Marie s Windiscb
Graetsů, udítek královské rodiny jtelské a koran
aího prince německého. Také nesčetné lékařské ro
diny vyživují své děti Nestlé-ovou dětskou moačkou.

Francouzský ostrov Heorsiku, jeho
města, kasteliy a malebné partie pobřežní i horské
e divokou vegetací ehlédnoutí možno ve dnechod
80. října do 5, listopadu t. r. ©panorámě Národní
Jednoty Severočeské v Hradci Králové.

Změna úřadování poštovního ma
Praž Předměstí. Počínaje1. listopademt.r.
bude se dle výnosu c. k. řediteletví pošt a telegrafů
pro král. České ze dne 25. října 1909 č. 191.498
doračovati pošta oa Pražském Předměstí ve dvy
sváteční, připadající na dny mimonedělní, poose
jedaou denně, jak tomu jest v nedělní dny. No
viny docbázející dopoledními poštovními aměry,
budou na požádání vydány příjemcům na c. k
poštovním úřadě 2 v hodinách úředních. Doručo
vání poštovních zásilek a peněžních dopisů zůstává
výnosem tím nezměněno.

Ubozi mučedníci. Zase se naskytla zá
minka k favatisování davů proti katolicismu vůbec.
Slyšte! Daleko ve Španělska vojenský soud cd
soudil zednáře Ferrera k emrti. Proto musil při
jit do Hradce (nikvli do Barcelony) p. dr. Štem

borka, aby udělal pořádek. A ten chtěl dělat tím,
že statečně mluvil proti zpovědi. Kdyby k vůli
millionovému židovskému bankrotáři začali kato
líci štvát proti modlicím řemínkům židovským,
každý by de jim ovšem vysmál. Bylo oblášeno,
če vstup je volný, achůze byla veřejná. Leť jeden
zcela klidně se chovající našinec byl se schůze
vystrkován a ingultován, jako by byl španělským
vojákům pašky proti Ferrerovi nabíjel. Neprospěly
mu protesty proti té „svobodě“; šikovní Bv0
bodomysiníci mu začali šlapati na nohy. Není
nad obratnost! Proti takovému týrání těžko se
dovolávat paragrafů. Pachatel prohlásí s tváří be
ránčí, že za to docela nemůže, „zavadí-li“ ne
komu „nešťastnou náhodou“ o uobu. Dr. Stem
berka prohlásil, še ve Španělích vláda avětská
podlehá vládě církevní. (Tu je = podivem, jak
mohla ta vláda tolik obohatit židy a platit jim
millionové úroky z obrovských výpůjček.) Prý to
vároy ve Španělska nejsou dovoleny (!l), protože
by rostlo dělnictvo klerikálům nepříznivé. Prý
téměř veškerá produkce jest v rukou kmóšstva a
klášterů. (To tedy také kněží mají dílny na an
archistické pomy a rev.lvery? Velkosklad Ferre
rův byl také zásobován výrobky klášterními ?)
Země španělská upadá hospodářsky vinou kleri
kálů. (A což liberálové a radikálové nemají již
dávno v té zemi velikou moc? Proč ee jen
stěbojí lidé s Uber, kde židé tak obrorakou
moc mají, do Ameriky vlo než ze Spanělska?)
Jedna dáma si oblíbils Ferrera a odkázala mu
veliký peněžitý obnos. (Že jako rozhodná nato
lička odkázala jmění k zcela jinému účelu, než
Jak ho využil, o tom ani mak). „Kierizálové“ ob
vinili F. a pomohli mu k smrti. (Ale vždyť F. sám
si stýskal, že byl od vlastních přátel zrasen!) A
proto jest potřebí vzíti děti z rukou klerikálních.

(A dáti je na vychování pamařům z Barcelopy?)
Řečník nesonbiasí a Kristovými slovy: Udeří li tě
kdo vtvéř pravou.. .. (To ruští abarcelonětí oaví
eenci raději pobíjeli colé davy, i když udoření
nebyli). Ve škole „klerikální“ učí se podceňo
vet dítě pozemský život; jest mu alibován 24
hrobní. (Vždyť barcelonští vrahové vratděním jep
tišek nedokázali, že by pozemský život považo
vali sa veliký poklad) A tak to šlo dále.
Stát. zástupce dr. Fiedler napomínal několikrat,
aby se řečník držel thematu. Marně. Napomínání
vítáno hanlivými poznámkami posluchačetva. A tak
při slovech proti zpovědi stalo Be to, co pokro
káři dychtivě odekával:. Schůze rozpuštěna. Hlavní
dlágry dr. Štemberka již utratil a teď dána zá
minka k „spravedlivému rosČilení“, což jest vědy
blavním účelem takých echůzí. A že bylo poslu
chačstvo veskrs nadš.no humanitou, to bylo pa
truo s hrubéno polřikování po acbůzi. „Kluci
černí, kdybyste tak na nás mobli'“ atd. A že ci
přáli pokrokáři kus laciného mučedaictví, patrno
Seži „Času“0 „četěčetníků,která8nasssevým
bodákem vnikla do sála.“ Brr! Zatím však státní
sástupce četníků k vyklizení sálu nepoužil. Venku
stáli 3 četnici proto, te ae seznalo, jak po fer
rerovských tečech docházelo k demoostracím proti
pokojoým lidem. „Iatelligentní účastníci sehůze“
ovšem se nikdy četníků báti nemusí.

Hradee Král. ve státním rou a
ma rok 1010. Podpora státní reálce E,
obchodní akademii 18.000 K, učitelskému ústavu
2906 K, na přestavbu mostu přes Labe 170.100 E

be] drubá splátka,nadlašbo uilnicvokolíHradceové čtvrtá splátka 20.000.

Mmiřice. Křest. sociál. Lidovýpok proHolohlavy a okolí ne sídlem ve Smiřicích sehraje
dne 51. t m. v městském bolelu obrasze šivota

p daěky, Beb Bad vůle Tva.“ Začáteko půl. hadině.

Za+ Janem Rehákem. Smutnýbyldes
20. října u más na Opočně, k Jsmedo
hrobu k posledníma odpočinku velezasloušílého
děkana opočenského, vik. sekretáře a č. konsist.
radu, vys. důst. p. Janas Na 64 kněží
s blízka i s dáli přispěchalo, aby vzdali poslední
úctu milému svému apolubratru. Ohromné množ
ství lida provázelo svého duchovního pastýře na
cestě poslední. Byl to pravý vítězný průvod,který
konal v Pánu zesnulý k místu avého odpočinku.
Vsdp. Frant. Kerner, kanovník z Hradce Králová
vedl kondukt pohřební a u brobu promlavil srdeč
nou řeč,vsdp.V.Uhlíř,bisk.vikářa děkanz Pře
pych sloužil slavné reguiem a bývalý spolokaplan
v Pánu zosnolého, nynější děkan dobrušský vldp.
J. Domašlnský nadšeně velebil sásluby jeho shro
mážděnémo lida v chráma P, Lid alzel poznávaje,
koho ztratil. Přítomní byli mesi jinými správce
hejtm. covoměstského p. JUDr, J. Porkert, c. k.
úřednictvo s p. H. Schlindenbuchem v čele úřed
pictvo patronátní 8 řiditelem panství opočenského
p. J. Bohutínským, ebory učitelské se Školní mlá
deží, opočenské spolky Kodym, sbor basičů, spolek
voj. vysloušilců, spolek křest. sociálů, Cyril a zá
etupcové jiných místních korporací, jekož jzástop
cové obcí. Tak sa pošmarného dne podzimního
ulošen do brobu blízko kříže ne hřbitové opočen
ském konsist. rada a prvoděkan opočenssý vsdp.
Jan Řehák mezi ty, jichž hroby za života svého
žebnal. Odpočinutí věčné dejt mu,ó Panel — Ze
života v P. zesnulého pozoamenáváme: Narodil se
v Jaroměři 9. květoa 1848, gymnasium stadoval
s výborným prospěchem v Hradci Král. a tamtéž
byl i r. 1871 na kněse posvěcen. Nato odešel do
Vídně na vyšší učiliště bohoslovecké Friotaneam,
aby aložil doktorát věd boboslovaých; nebylo mu
ale dopřáno pro plicní neduh ve studiích pokračo
vati. Vrátil se tedy do rodného svého města na
léčení a po rekonvalescenci ustanoven za osobního
kaplana do Přepych k stařičkému, ctibodnému
pánu, č. kanovoíku a faráři Vitečkovi. Zde dlouho
nepobyl a stal se kaplanem v Dobrušce. T. m vy
oikal i jako horlivý a nadšený kněz i jsko pře
milý společník. Odtud doa'al se r. 1885 nejprve za
kooperatora do Opočna, roku 1886 stal se tamtéž
administrátorem, r. 1889 farářem a když r. 1892
fara opočenská povýšena na děkanství, stal se prv
ním děkanem ne Opočaě. Po celou doba svého
působení byl upřímným přítelem a rádcem těch,
kteří ge k němu s důvěrou obraceli. Byli váže
ným vjasné rodiněknížat z Colloredo-Maonefeldů,
čehož důkazem byl krásný věneo věnovanýna hrob
jeho jasnými manšeli knižecími. Za své zásluhy
vyznamenán od svých dachovních představených
bisk. notářetvím, později etal se vik. sekrevářem,
a konečoě stal se i Čestným koneistorním radou.
Památka jeho dlouho potrvá mezi osadníky farno
ati opočenské.

Poeta kměni. Zastapitelstvo městyseJa
blonce n. Jiz. jmenovalo jednohlasně svého sa
alonžilého rodáka vdp. Josefa Palonše, faráře ve
Ždánicich avým Čestným měšťanem.

Sumiřlce. Má-li organisace katolíků míti
naději na život v budoucnosti, jest nesporno, že
nutoo organisovat i mládež. Proto s povděkem
jeme uvítali, že i u nás přikročeno k tomuto dů
ležitému dliu Stalo ae tak aa schůzi pořádanédne
24. L m v městském hotelu, na nit promluvili
sl. L. Kosařová s Dobrušky a vip. Petrásek £ Čer
nilova, Jek slečna tak i velebný pán sbostili se
svého úkolu znamenitě. Vsletné, nadšeně a pře
Bvědčivě uvedla nám slečna příčiny, pro které
jest natno sbromažďovati oezkaženou mládež pod
praporem kfíže. Velíce praktické a cenné byly i
pokyny, kterak v organisaci katolické mládeže si
vésti, by tato zdárně prospívala a sachovala si
notnou svěžest i život vůbec. Starosta organisace
východočeské mládeže vlp. Petrásek pádnými do
klady nám dokázal, že katolíci, jsk poměryse nyní
otvářily, nemohou spolébati na nikoho, jen samí
na sebe. Jak v tbeorii tak i prakticiy dokazují
stávající strany v národě českém, še jsou buď
proti Kristu (sociální demokraté, národní sooiálově),
boď se vyvyšojí nad Krista (Masarykorci — Ma
charovci) nebo stojí mimo Krista (strava agrární).
Proto katolické organisace vůbec a organissce
mládeže avlášť jest naprostou natností. Pan řečaík
za svoji řeč kofeněnou zdravým bumorem odmě
něn rovněž jako slečna řečnice hojným potleskem.
Též pan předseda dp. Frydrych tWumošilvřelý dík
přítomných. Vřelými slovy odporačoval katolickoo
organisaci a varoval před špatnou společností dp.
katecheta J. Vík. Tedy sáklad byl položen. Dejž
Jen Bůh, by naše mládež pochopila, co jest jí ku
Prospěcbu a bojvé do nově založené organisace
vatapovala. Dobře ovšem víme, še překážky, na
něž musíme počítati, jsou maobé Smutná zkušenost
nám jiš oyní praví, že nepřátelé terrorem, posmě
chem ano i nadévkami hleděti budou odvraceti
mládež od organisace naší. A právě proto prosíme
všechny, jimž blaho mládeže na srdci leží, všechny
rodiče a mistry, kteří by rádi viděli mládež via
steneckou, nábožnou, mravnou a spořívou, by nás
v činnosti naší podporovali, na organisel katolické
mládeše apozorňovali a jí odporučovali. Jinak sa
padne naše mládeš ponejvíce do řad sociálně-do
mokratických, kde utratí lásku k Boau 1lásku
k vlasti. Pamatujme, še mládeš jest budoucností
národa. Zdárné člaposti a rozkvětu organisece
katolické mládeže voláme: Zdař Bůhl

Hrádek u Nechauie. Dae 2. u
slaví v zámkuHrádku hrabě Jas Harrach 81.
narozeniny.

Hořice. Dao 23. vedl vip. Kordale pohřeb
dělnice Pavlíny Vrabcové, kdyš s oken továray
Hiršovy do kus dřeva srovna vedle něho,
drohým pak, zlomkem metru, byl kněz do raky
sasaton, při čemž ne dělnice posupoě smály. Uč
nily tak, jak tvrdí, nikoli aby kněze sranily, ale
aby bo směšným očinily a domonstrovaly K vůli
tomu, de mantel zemřelé pohřbu si nepřál, du
ohorní apráva jej však přece na žádost rodičů
vystrojila. Takové je ovoce rudého tisku 8 volné
myšlenky. Četnictvo spopnost tato vyšetřaje.

Presba. Dne 17. října o 11. hodině vočer
vznikl úkladným založením u malorolníka Fraat.
Havelky v Libži čís. 13. (pošta Divišov) požár,
který zničil nejen celé stavení a stroje, nýbrž i
celou letošní úrodu, takže Havelka, který jest hor
livým katolíkem a důvěrníkem katol. organisace,
při nepatrném pojištění se avými 6 malými dětmi
octl ae téměř na mízině. Prosím anušně a uctivě
všecky zámožnější našince, aby každý nějakým
dárkem vzpomočl ubohé rodiny. Nenechme pocti
vého, horlivého našeho člověka ber pomocí saby
pouti! Fr. Kamarýt, k. a. vikář a faráfv Hrádku
u Vlašimě.

Zlatem svatbu slavili starouškové p.
Váci. Šotina s manželkou Kateřinou z Lohenic dne
25. t. m. V poutním kostele v Přelouči vykonali
tichou pobožnost. Procítépou řeč k nim proslovil
syn vdp. dr. Šetina, konsist. nokretář z Hradce
Král. Jeho Exe. nejdp. biskup. dr. Doubrava po
slal jim vlastnoruční gratolační přípia, což je ve
lice radostně dojalo. Přejeme ještě dlouhá léta.

Čáslav. Staré fresky. Při restauraci
chrámu ev. Petra s Pavla nalezeny byly v nej
mladší části na strané ovangeiní pod omítkou
obrazy četných erbů 8 letopočtem 1610. To dalo
podnět k dalšímu pátrání a nalezen byl na straně
epištolní nad kaplí pod věší obraz, z něhož vy
stupovala postava ozářená jako plameny ohně.
Naleslase řadatěch,kterisoudili,žejestto obraz
Hosův, dokládajíce avůj náhled tím, že tato část
chrámu patřívata kdysi utragaistům. Nechtěli jsme
do debaty zasabovati, aby nebyla v tom hledána
„klerikální nevraživost“; činíma-li tak dnes, děje
se to jenom proto, aby opraveoy byly hlasy praž
ských listů, které špatné informovány přinesly
zprávy o obrazu Hasově a to právě po dni, vkte
rém rozhodnuto bylo povolanými znalci, restanrá
tory Karlštejnských fresek, že obraz ten předsta
vuje zmrtvýchvstání Páně. Postava, jež brána byla
za Husa, jest postava Kristova a ona záře, v níž
hledána byla hranice, jest jaa obklopujlcí vítězného
Krista. Doufáme, že opravena bade tím mystifi
kace obecenstva, jak stalo ge to již redakcí „Ná
rodaích listů“, a že i případné další nesprávné
iuformace přijaty budou dle skotečné ceny. Ze
dají se čekati, patrao z toho, že hned po uveřej
nění zprávy v pražekých listech dostavil ae do
chrámu fotograf od nakladatele p. cíe. rady J. Otty,
aby obraz Husův pro „Zlatou Prahu“ s jiné pu
blikacefotografoval.— Munifestační schůze
všeúřednická konána byla 24. t. m. v Dasf
kové divadle za četné účasti bostů £ Ledečska a
Chotěbořska, méně četné však z Čáslavě. Před
sedal p. JUDr. J. Zimmer, purkmistr a zemský
poslanec a referoval obecní starší p. Pešek sePrahy.
Přijata byla jednohlasné rosoluce, známá z denních
listů, v níž vyslovoje se úřednictvo státní zvláště
pro Časový postap, pragmatika sužebol a upra
vecí stavovských potřeb. — Divadlo. 31. října
sehrají ochotníci Stroupežnického „Naše forianty“,
Jak jame doslechli, připravoje se „Bězejmenná“,
která jistě všecky naše dámy přivábí do divadle
a poskytne jim dávno toužený, citaplný poLitek.
—Hausiraík a aotikou a jedem sJudvy
obšťastní prý i naše královské město. Máme tu
srovná cirkus, athlotické zápasy a pod., nevyjdeme
tedy aspoň se zábavy. Přidinili se prý o to zvláště
židovátí členové Volné Myňleaky při poslední
schůzi spolkové.— Novostavba. KHdlav dívčí
Škole bilží se jiš k vnějšímu dozončení. Osvědčila
se pří tom zdatnost p. stavitele Skřivánka, který
v době takřka jednomásíčaí ji provedl. Při pu
sledním zasedání obecního zastopiteletra bylo to
také usnáno a náklad ochotně schválen. Vspo
meoali-li si přitom někteří členové vděčně na toho
pána, který Bvé doby se proti širší stavbě dívěl
Školy atavěl a který tehdejší spořivostí dnes městu:
tolik tislo koranek rz kapsy vyhna:, nevíme. A za
připomenutí by to bylo stálo.

Mocha sv. Váciuva v lřlčné. Dne 34,
t. m. posvěcena byla velkolepá socha ev. Václava,
kterou naší obcia osadě darovalbývalýfarářmři
čenský, nynější děkan bobický vadp. Jusef Kousal
Bacha, která mobls by důstojně zdobiti náměstí
každého města č-ského, je provedena dle modelu
prof. Popsa; nádherný pak podatavec, jenš sám o
sobě jest monumentálním sjerem, blásaje umění
c. k odborné školy (sochařeko-kamenické © Haři
cích, spracován jest dle nákresu profesasra této
Školy arch. Stanislava Růžičky, Je s hořiclkého
pískovce 0'/, metru vysoká. Svěcení vykonal dárce
sa valného účastenství lida domácího i okolsího,

předetaviv vdelší řeči sv. Vácisva nejen jako vsorfesfana, hlásajícího víru Kristova příkladem ale
1 jako meče o národ náš nad jiné zasioudiléhu,



jako představitele jednoty země a tudíž zaklada
tele koruny české a státoprávního postavení čes
kého národa v Evropě, konečně i jako zachovatelo
národa našebo před osudem Slovanů polabských.
Okolal domy byly ozdobeny prapory a střelba
s hmoždířů závodila s budbou o slavnostní povzne
sení tohoto aktu, jenž v době, kdy pracuje se 0
vykříšení starobylých národních slavností svato
václavských v národě, nezůstane pro osadu mří
čenskou bes účinku. Zajisté byla slavnost tato pro
letošní rok jako stvořená. Sv. Václav je zajisté
mužem a osobností historickou, která spojuje a
nerozdvojuje.

Červ. Jamevice. V neděli dne 24. října
pořádalo u nás sdružení česk. katol. zemědělců
spolkovou schůzi velice četně navštívenou. Zavítal
k nám neuvavný a výborný pracovník křest. 80
tiální, říšský poslanec p. V. Myslivec. V řeči
2:/, bodiny trvající vylíčil nynější trudné poměry
hospodářské i politické, objasnil vážnost doby,
ukázal na pravé nepřátele národa a na Iživost
útoků na naši stranu podnikaných, nabádal pří
tomné slovy ohnivými k šíření křesťanských zásad
ve veřejném životě slovem i tiskem, neb jen tak
možno odvrátiti blížící se zkázu mravní i bmotnou.
V pravdě lidový to řečník! Mluví k lidu srosu
mitelně, přesvědčivě, mloví se svatým zápalem —
od srdce k srdci. Proto také získal si rázem srdce
všech a způsobil pravé nadšení. Byli přítomni i
četní stoupenci strany agrární a mělo jich být
ještě více, aby sami se přesvědčili, jak vypadá
pravda a jak píší jejich listy; doufáme, že by 8e
mnobým vyjasnilo, kterým není pravda „španělskou
vesnicí“. Ke konci žádal místní p. farář přítomné,
aby dle slov p. poslance každý borlivě pracoval
k šíření zásad naší strany. Když nikdo ke slovu
Be nepřihlásil, prohlásil starosta pan J. Bradáč
schůzi za skončenou.

Česká Třebevá. Volbydo obecníhoza
stupitelstva, konané dne 21. a 22. října, nerozbou
řily letos obyvatelstvo do té míry, jako volby pře
dešlé. Při předešlých volbách volilo ve třetím sboru
asi 80"/, voličů, kdežto při nynějších pouze 60%,.
Volby tyto ukázaly, že disciplina ve straně s00.
demokratické také někdy selže. Při předešlých vol
bách obdržel soc. demokrat Pachl v oposici 513
hlasů (oposice pokrokářů a s00. dem.), kdežto sta
rosta Glůcksman pouze asi 820 hlasů. Letos ob
držel starosta Glůcksman 312 hl. a soc. demokrat
Filip 201 hlas. Soc. dem. Pachl, svolený předešle
Voposici, zvolen letos ve straně vládní; taktéž po
krokový E. Pětník a O. Tykač. Mezi zvolenými
ve sboru třetím nalézá se též Fr. Novotný, stou
penec strany katolické. Vetřetím sboru strana zí
skala, zato v prvém sboru nebyl letos zvolen(prý
da vlastní přání) vldp. děkan. Ve skutečnosti tedy
strana ztrácí. Neboť prostý, odvislý člověk, volený
ve sboru třetím, nikdy nemůže tak -aplatniti své
náhledy, nemůže ohrožené zájmy bájiti tak, jako
Da všecky strany neodvislý inteligent, zvolený ve
sboru prvém, zvláště tam, kde lidí inteligentních
jest daleko více než lidi prostých. Výsledek volby
z této příčiny v kruhu katol. org. není posuzován
zrovna příznivě, ačkoliv aložeoí nynějšího zastupi
felstva jest nám rozhodaě přísvivější než přede
šlého. — Organicace katolická zavedla nyní přá
telské schůze, které se odbývají vždy v neděli po
6. hodině večer. Schůze tyto mají ukászati, zda-li
může vedení strany pomýšleti na pronajmutí nové
spolkové místnosti (z dosavadní se musí stěhovati),
tnebo má-li nechat všecko rospadnouti, což ovšem
by bylo velice neblahé.

Dobruška. Pokrokářskáklika zdejší zase
odhalila své zkorumpované nitro a několika výlevy
své krasomlavy cbratla po místních duchovních. Od
židovských pámezdníků nemožno nic lepšího oče
kávati. Velice je trápí neúspěch jejich snahy o
smocnění se živnostenských dorostů — učňů. Do
kud starání se o výchovu a vzdělání učňů bylo
ponecháno soukromým obětem, dotad pokrokovci
sdejší byli pěkně vzadu a nechali tu práci „páte
rům“; leda če některého sem tam přemluvili, když
byl vyovičen, aby šel doplniti jejich divadelní per
sonál. Teď však nastal obrat. V úuoru přišla vy
hláška od c. k. úfadů o výbornosti učednických
besídek a stanovena též slušná subvence zemská
i státní na udržování a zvelebování jich. Jak to

a lačoá druž pokrokářská, už byla v práci.úvodem p. ředitele Frant. Moravce sešli se slou
pové učitelsko-židovsko-pokrokoví „u Rydlů“ a hned
se připravili toto zrno sezobnoot. Byla natištěna
provolání, jaký by kdo chtěl dáti přispěvek (sami
mic, to se rozumí), pumpovány záložny, závody,
soukromníci a pod titalem učednické besídky ka
pitálek se scházel. Hned i p. instruktor Polák o
tomto lidamilném podoika zpraven a žádán za vy
datnou podporu. Správcem jmenován jakýsi dva
eetiletý nastávající rekrut Halaburda z blízké ves
mice, aby tu zlatou mládež cepoval. Vše se vedlo
pod firmou „Sokol.“ Ovšem pp. mistrů se nikdo
neptal, soublasí-li s tím, čili nic. Docela po po

vkrokářsku. Rozumí se samo sebou, že pp. mistři
do takového chomouto pokrokářského nechtěli a

< rásně te na příslušných místech ozvali. Přišla
„sběry“ výsva, aby „Sokol“ od tohoto podnika
upustil a smočnil se ho výbor pokračovací školy.
Jiný název,ale lidé tíž.
výboru školy pokračovací „věhlasný“ p. Moravec
přečet! tytéš. lidi do správy besídky, kteří byli

dříve pod firmou „Sokola“ a ovšem přijati pokro
kovou většinon. Výchova a učení svěřeno zase
písaři Halabardovi, který masí s vesnice chodit
do Dobrušky vzdělávat mládež. Dali si to pěkné

vysvědčení aehopnost pp. pokrokáři, kdyš nemohou dokásati tolik, co 20letý boch z vesnice. Be
sldka však od konservativních mistrů bude zcela
ignorována a zajde Jistě na souchotě.

Různé zprávy.
Prý náboženství patří do kostela.

Leč nebude míti pokoje katolík ani tehdy, aš své
náboženské projevy obmesí na poubý kostel. Dne
24 tm. v Auvillieren(ve Francii) vystřelil jeden
útočník třikrát do lidu, vykonávajícího pobožnost.
V liasabonském kostele „Corpo Santa“ nalezen pe
kelný stroj, jehož děsný účinek jen tím byl od
vrácen, že kostelník přestřihl hořící knot. Podobné
slasti připravili naši protivníci katolíkům na mno
bých jiných místech. Katolici, obmezte se jen na
kostel! Tam vás budou zákeřníci přepadati poho
diněji než na ulici!

Pravým pokrokovým agrárníkem
je vicepreaident Zázvorka. O politickém charakteru
tohoto inuže, který nedávno přijel reorganisovat
stranu agrární na Moravě, podává pokrokářská
„Samostatnost“ tento obrázek: „Agrární poslanec
a místopředseda poslanecké snčmovny p. Ant. Zá
zvorka býval ještě do nedávna považován za po
ctivého oposičníka. Jeho minulost čioila jej 6ym
patickým i v kruzích radikálních. Bylť pan Zá
zvorka činným v pokrokovém bnatí. Ještě, když
poprvé kandidoval, rozpakoval se, má-li vystoupiti
jako agrárník nebo jako radikál. A v prvních
letech své poslanecké činnosti býval rozhodným
Oposičníkem, kterýž své státoprávní a pokrokové
smýšlení hájil i proti vlastním kolegům. Leč časy
Se mění — a pao Zázvorka změnil 8e rovněž.
V dnešním panu Zázvorkovi nepozuali byste onoho
národoostně hrdého, nepodajného a pokrokového
českého sedláka. Změnil se zejména od své kan
didatury ne místopředsednictví v poslanecké seně
movně. Sotva že byl zvolen, vykonal návštěvu i
vídeňskému arcibiskupovi a když nedávno byl
v Olomouci, poslal navštívenku i tamnímu Čecho
bijci, starostovi Brandhuberovi. Předešlý pátek
zbrozili se i ti, kteří etále jednání Zázvorkovo
omlouvali. Když byl zvolen (vicepresidentem), pro
hlásil pouze německy, že volbu přijímá, ač před
ním Slovinec učinil prohlášení svým jazykem ma
teřským“. — Ergo nikoli strana katolická, alo
Zázvorka sám jest vlídný k státní němčině.

Nejnovějšídůkladně ověřenýzázrak
v Lárdech. „Reichspost“přináší z Londýna tuto
správa: „Protestantský „Observer“ píše: „S 250
poutníky, kteří šli z Londýna do Lárd, šla i Miss
Lewis Heckneyová. Vrátila se úplně zdráva. Šest
let ji léčili v růsných nemocnicích, poněvad její
tělo bylo pokryto mnohými vředy, které jí půso
bily veliké bolesti, ale lékaři jí nepomohli. Před
odjezdem do Lárd byla problédnuta lékařem a
pyní navrátila se úplně zdráva.“

Soc. demokraté ve službách šidov
ských průmyslových kapitalistů a fu
brikamtů. V neděli konals se v Teplicích schůze
ústředního svazu rakonských průmyslníků, idle
„Rovnosti“ největší to organisace kapitalistické.
Na schůzi dostavil se i ministr obchodu dr.
Weiskirchner. V debatě poukazováno bylo i na
drabotu potravio. Mipistr obchodu pravil, že pří
čina drabotv je v nedostatku řádné zemědělské
organisace. Rolníku není m>žno dnes navázati pří
mý styk s velkými konsumofmi odbytišti. Bude
k tomu cíli nutno organisaci zemědělskou řádně
vybudovati, a tím se dostane řádné ochrany ne
jen zemědělstvu, nýbrž i konsumentům. Toť smysl
vývodů ministrových. „Rovnost“ řeč Weiskircbne
rovu glossuje takto: „Na průmysloickém sjezdu
vystoupil také zmíněný ministr Weiskirchaer a
počal vykládati své názory, jak bojovati proti adra
žení potravin. Ministr obchodu je Čistokrevným
křesťanským pociálem. Drabotu potravin nemůže
popříti, ale navrbaje proti ní prostředky, o jejichž
bezúčelnosti jest předem přesvědčen. Prý se má
zjedaati přímý styk výrobce, v tomto případě
sedláka s konsumentem a bude po drahotě. Jako
kdyby nebyly zde tucty případů, že i tam, kde
ta „přímý etyk,“ kn př. v prodeji mléka, aěkde
existuje, jsou Ceny stejač vysoké a stejně 60 zvy
šují, jako kde přímého styku není. Jak naproti
křesťansko-sociálním radám se vyjímají vážné ná
vrby našich sociálně-demokratických poslanců, jež
podali v prvé schůzi sněmovní. Beze vší kleri
káloí demagogie ukázali prstem bolavá místa, která
nutoo léčiti, má-lí se docíliti výsledku: Zrušiti cla,
postarati se o dovoz levného obilí a masa! Zda
napadl průmyslaíky v Teplicích ten veliký rozdíl
mezi postupem sociálních demokratů a křesťansko
sociálních „přátel“ průmyslu? Možná, že ano“ —
My myslíme, že ten rosdíl židovětí fabrikanti po
obopili již dávno a dovedli se také rovaožovati.
Bylo by dobře, aby ten rozdil pochopilo také děl
niotvo — a pak přijde „den odplaty“ ©Vždyť
„Rovoost“ pa sebe a své povéděla, že pracují pro
velkokapitál a fabrikanty a nikoliv pro dělniehro,
a prozradile, jakou komedii hrají soc. demolra

tiětí vůdoové, vyzývajíce dělnictvo k boji proti
velkokapitálo, pro kterýž vulkokapitál vůdoové
pracají.

Úpadek hnuti prrě od Říma“ v Čecháéch. Za poalední půl tok přistoupilo ke kato
lické církvi v Čecbách 875 osob a £>z protestan
tismu 209 a ze starokatolicismu 60. Bezkonfes
ních vrátilo se do církve 52. 64 osob přistoupilo
z ostatních různých náboženských vyznání.

Vláda proti udrašování potravin.
26. Hjna konals se v ministeratvu vnitra ve Vídni
první schůze poradní ohledaě zamezení zdrašo
vání potravin. Porady se eúčastoili zástupcové všech
ministerstev, místodržitelství a města Vídně. Ko
nečně se tedy vláda rozhoupala k nějakému
kroku proti zdražování, ale co počne, až si dupaou
židovští bursiáni a karteláři?

Klerikálové“ jsou prý protinárodu.
Na Hastopečsku má „Matico Školská“ 43 členy,
mezi nimiž jest 20 kněží a pouze 9 učitelů,
ačkoli — jek se eamo seboa rozumí — učitelů
v tom kraji jest daleko víc než kněží.

Velkoprůmyslníci proti sociálnímu
pojištění vyslovili se na osmém sjosda obchod
ních komor. Dosud prý průmysl ness pouze 99
mil. koran ročně na pojištění úrazové a nemocen
ské; příště by se náklad zvýšil na 175 mil. Prů
mysl prý hlavně bade ještě připlácet n1 státní
příspěvek pro Bociál. pojišťování, který prý po 30
letech dosáhne výše 95—100 mil. koruu, takže
průmysl byl prý nucen přinášeti aa 80c. pojišťo
vání na půltřetího sta milionů koron. To ovšem
není pravda, ježto průmysl přirazí celý tento
náklad pojišťovací k výrobnímu oáklada zboží,
tedy náklad na sociální pojišťováuí bude platit
opět obecenstvo. M:mo to velcí průmyslníci staví
se proti zahroatí samostatných maloživnostníků a
malorolníků do pojišťování, ježto prý by se to
zase dělo na účet velikého průmyslu. Avšak ze
mědělství nebude příspěvků od průmyslu bráti tak
zcela zadarmo. Kdo pak vychovává průmyslo
mladý pracovní lid? Jest to zemědělský venkov.
Zemědělství nese tedy náklad na „oládí průmy
slové“, bude tedy zaslouženou odměnou, ponese-li
průmysl z části náklad na „stáří zemědělské“

Nadbytek studovaných lidí. U zem
ského výboru v Brně bylo vypsáno 10 míst, o něž
8e hlásilo 274 absolventů gymanasil a realek 8 ma
turitou. Nezdravý úkaz tento dokazuje, že naši
studovaní lidé především hrnou 8e do úřadů, kde
by si pojistili sebe menší teplé místečko, ale do
praktického života, kde by se jednotlivec svou pod
nikavostí zvlášť uplstniti mohl, tam se málokoma
chce. Služebníky dělat dovedou naši lidé, ale na
vlastní noby se postavit na poli národohospodář
ském a čelit takto svým krajanům německým, to
od nicb daleko.
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Výsiedeu zápism ma české umivor
sítě. Do 16. října t. r. zapsalo 8e na České uni
versitě na zimní semestr 1909—1910 úbraem 3880
posluchačů a to: na fakultu bohosloveckou 128
(v tom 10 mimořádných), ua fakultu právnickou
1665 (v tom 1449 řádných, 198 mimořádných a
18 bospitantek), oa fakaltu lékařskou 668 (a ts
658 řádných, mezi nimi 34 ženy, a 10 mimořád
ných), na fakultu filosofickou 1969 (a t> 863 řádní,
mezi nimi 34 ženy, 350 mimořádoých, mezi nimi
133 ženy. 80 farmacentů (75 posl. hospitajících,
mezi nimi 70 žen, a 1 frekvoatant) — Ženy sa
psány jsou dosud celkem 272.

Ve výchově sirotků nastoupilapraktická
novota. Zemský výbor království Českého na žá
dost okresního výboru ústeckého dovoluje totiš
sřisovati za podpory země malé sirotčince ve formě
menších selských usedlostí, čímž má se odp moci
vadám velkých sirotóioců. Výchova sirotků má se
tak přiblížiti více vkutečaómu životu. Pro země
děletví má tato noviaka praktický význam, nebot
jest naděje, že dítky takto vychované splše si ob
líbí stav rolnický a že přibude pracovních sil,
jichž je na venkově velký nedostatek.

První všeobocný směmkatol. církve
v Kanadě sošel se v zářív Auebeca. Apoštolský
delegát kanadský Magr. Sbaretii předsedal sjezdu.
Móstské zastupitelstvo připravilo přišlým biskapům
i kleru slavnostní baaket, jehož se súčastnili ině
kteří členové vlády. Sv. otec zaslal snéma blaho
přejný telegrafický projev, v němž přeje kanad
ským katoikům obojího jasyka (Francouzům a
Aogličanům) hojně požebnání při poradách.

Blériot ve Vídaj. Bióriotůvsobotnívzlet
ve Vídní stal so nevylíčitelné zajímavým histori
ckým divadlem, jemuž př tomno bylo 3U0 až 400
tisíc lidí. Blériot vza:sl se o 4. bodicé a zůstal



95 minut ve veduchu. Obeplul Gkrát nebo krát
rozsáhlou simeriogskou pláň, opsal nejjistějším
způsobem kličky, letěl brzy tásně nad zemí, brey
ned blavami obecenstva. Císařblahopřál ma vře
lými slovy a vyslovil svůj obdiv nad skvělým vý
konem. Blériot vznesl se ještě jednou, zůstal 17
minut ve vzduchu, vykonal opět skvostné obraty,
letěl nad císařekou loží, dotkl se několikrát témět
země a vzlétl náble 60 až 70 metrů vysoko kolmo
do výše. Po opětném hladkém přistání Blériotově
blahopřál panovník opětně Blériotovi nejlichotivěj
Šími slovy uznání a obdivu nad besvadným fun
gováním aeroplánu. Obecenstvo dralo 8e 8e všech
stran prolamujíc kordon stráže, aby Blériota vy
svedlo na ramena. Jízdní stráž zakročila, aby
udržela pořádek. Jásot davů byl nekonečný. Blé
riot obdržel vavřínový věnec 8 nápisem:, Hrdi
povi 20. etoletí.“ S obtíží jen mobl se vzdáliti v
automobilu z místa vzletu.

Cvičení reměbrany ve ubraní, vyjma
celoveckého zeměbraneckého pluku pěšího č. 4 a
pluků zemských střelců, konají se r. 1910 od po
lovice června do polovice Července (I. období) a
od polovice srpna do polovice září (II. období).
Neděle a svátky nesmějí býti orčeny za výzbrojné
dny. Každý ku cvičení povinný může určiti si ob
dobí, ve kterém by si ze zvláštních příčin svého
povolání přál býti povolán. Přávím takovým, zvlá
ště při zeměděletví zaměstnaných, jest všemožně
vyhověti, V době žňové dovolené (asi od polovice
července až do polovice srpna) nemá mužstvo vů
bec do zbraně býti povoláváno. Výcvik v Betni
pách trvá u pěchoty až do 31. května, v prapo
rech až do konce června, v pluko od I. července
až do žňové dovolenéa pak na začátku posledního
období cvičení ve zbrani (srpen). Záložníci a ná
hradní záložníci, pokud nebyli vycvičení na pod
zim, mají jak až dosud býti povoláni začátkem
března. Určení data ponecbáno [jest na vůli terri
toriálním zeměbraneckým velitelům. Ka vojenské
mu výcviku na jaře r. 1910 povolaní náhradní zá
iožníci wají ihned po výcviku v souvielosti konati
první cvičení ve zbrani.

V době drahety není bez užitku srov
nati ceny potravin na různých místech říše naší.
Co dostaneme v Celji a Velkém Varadlně za 1 K
4 b, stojí ve Znojmě, Kremži, Kološvára 1K5bh;
v Jihlavě, Lublani, Záhřebu, Zadru, Brašově 1 K
6 b; v Badějovicích,Čáslavi a Tridentě 1K 66h,
v Linci 1 K 70 b; v Plzni 1 K 76 b; v Opavě,
Těšíně, Černovicích 1 K 80 h; v Olomouci, Kra
kově, Lvově a Hradci 1 K 84 h; v Ústí a Iano
mostí 1 K 86 h; v Brně, Praze a Solnobradě 1 K
90 b; v Liberci 1 K 92 b; v Teratě a Vídni 2 K;
v Budapešti 2 K 12 h; v Karlových Varech 2 K
24 b. Z toho patrno, že trpí nouzi v Olomouci,
Brně a Praze, kdož v Celji a Znojmě s určitými
příjmy vystačí.

Ve století humanity. Ruské minister
stvo komuoikací vypračovalo nové 108trakce pro
pložbu na železných drahach a odůvodňuje ji Sta
tistikou neštěstína ruskýchdrahách 1906—1908.
V těcb letech revoluce bylo ve vlacích a na ná
dražších vykonáno 1500 přepadů, alentátů a luupeží.
Lidí, kteří buď byli od zločinců zabiti nebo 80 0
život připravili, skákajíce strachem z vagonů, po
čítá tato statistika na 7000; zmrzačených se stejné
příčiny 11.000; atentátů na kuleje a vlaky, aby
koleje byly vytrhány a vlaky se roskotaly, vyda
dařilo se 800. — A Masaryk přece řekl, že jen
darebák může býti proti ruským revolucionářům.

Hodinky pro slepee. Petrohradskéno
viny sdělují, že jeden hod:nářský mistr v Petro
hradě vyoalezl kapesní hodinky, na nichž slepý
bmatem pozná přesně Čas na minutu. Hodinky
nemají ručiček; měnící se číslice ukazovati budou
minuty a hodinu. Hodinky státi budou 11 rublů.

Observatoř mad mraky. Nejvyššímé
teorologickaá a hvězdářská observatoř v Americe
bude na vrcbolu hory Mount Wbitney v Kalifornii,
v ohromné výši 14000 stop nad hladinoumořekou.
Buduje ji kalifornijská uujvergita velikým nákla
dem, aby sloužila ku meteorologickým a hvězdář
ským účelům v ovzduší prachu a továrního kouře
prostém. Budova, k níž všechny stavební potřeby
bylo nutno dopravovati na ohromnou výší hory na
mezcich, bude sa nedlouho dokončena. Observatoř
bude přípustna učencům všech národů a budo
opatřena nejdokonalejšími přístroji vědeckými.

Malá loterie, jíž se říká daň £ hlouposti,
vynáší státa ročas čistých 12,126.260 K. Celkový
příjem 30,540 150 K. Do této sumy dobrovolně
odvádějí: Doi. Rakousy 14 mil. K, Čechy 6,300 000
K, Horuí Rakousy 3 400.000 K, Š yrako 1,045.000
K, Přímoří 1320000 K, Morava 1,250.000 K,
Krajina 500000 K, Slezsko 380.000 K. Tyroly
840000 K, Solnohrady 250.000 K, Bukovina
179.000 K, Koratany 170.000 K, Dalmacie 70.000 K.

Kalendář „Venkovam“ právé vyšel a
jest rozesílán. Pospěš ci každý 8 objednávkou
jeho! Nechť každý náš etoupenec uváží, že na
kledatelem „Venkovana“ není jednotlivec, ale
Sdražení naše. Letošní kalendář „Venkuran“ má
eelkem proti loňskému tyto přednosti: 1. Jest
větší. 2. Má vložený obrázek od slavaého italského
malíře Leonarda da Vinci; obrázek může se dáti
sarámovati, tak že bade nemalou ozdobou domác
nosti. 3. Desky kalendáře jsou barevné, v národ

navých povídek (zvláště od předního našebo po
vídkáře J. Š. Baara) a humoresek. V našem
letošním kalendáři ei každý rád přečte zvonivé
básničky rolníka Travěnce. Každý si rád přečte
podrobný výpočet jmění církevního a židovského.
Každý si rád problédne obrásky z nedávného ze
mětřesení v Messině (Italii), ze vzbouření tu
reckého, z napětí rakousko-srbského (demonstrace
srbská proti Rakousku v Bělehradě, korunní prino
Jiří atd ), obrázky a články o Zepelin. vzducho
plavbě. Cena 1 tuctu 8 K, půl tuctu 4 K, při
menším počtu 1 exempl. za 1 K. Objednávky při
jímá Sekretariát Sdružení česk. katol. zemědělců
Praha IL., Opatovická ul. č. 10.

Pozernest bývalé sovere-náp.dráby
vůči obecenstvu jest odedávna zajisté „chvalně
snáma“ a proto 8 radostí bylo uvítáno její postát
nění. Ale zdá se, že zřízenci její ani v novém
stavu nemohou se naučiti novým způsobům, jak 0
tom svědčí chování se správy nádraží v Pardubi
cích, která vypraví zcela klidně vlak o 1. hodině
v noci z Pardubic ke Hradci odjíždějící před pří
jezdem o několik minut opozděného rychlíku z Praby,
takže pasažéři, kteří používají toboto po tak dlouhé
námaze získaného výhodnějšího spojení s Hradcem,
jsounucenicelounoctrávitivpardubskýchčekár
nách. Jest to zajisté křiklavá bezoblednost vůči o
becenstva snad ještě z dob bývalého konkuren'ního
záští plynoucí, a nepochybujeme, že 8i naše obe
censtvo podobnou — mírně nazváno — nešetrnost
libiti nedá a v případě opakování 8e způsobem co
uejrozhodnějším o nápravu zasadí.

Dary. Na million Ustř. Matice Škol. se
brala společnost „pantátů“ v Adalbertinu při ve
čírku dne 23. t. m. 22 K, jež odevzdány naší
administraci. — Pí M Netuková odevzdala nám
pro Utulek sv. Josefa 2 K.

Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 28. října 1909.1 t1

pienioe K 2200 —23:40, šita K 1480 — 16:60, ječme
ze K 10 40—1160, prosa K00 00—00:00, vikve K 00-00
aš 0000, hrachu K00'00—0000, ovsa K 700—8'10,
točky K 00-00—00'00, jahe) K 26-00—00'00, krap K
2200— 4000, bramtorů K 460—470, jetelového
semene červeného K 00'00—000, 1 hl. jetelového
semínka bílého K 000'00— 00000, máku K 30-50—
3100, Iněného semene K 1880—20'00, 100 kg
žitoých otrab K 14'00—00'00, 100 kg pleničných
otrab 14:00—0000, 1 kg másle čerstvého K 340
až 8-00, 1 kg másla převařeného K 0:00— 000,
: kg sádla vepřového K 300—2'16, 1 kg tvarobu
(28 —0-82, 1vejce K0*07—):09, 1kopa cereleK 0*00
aš 000, 1 kopa petržele K0-00—0'00, 1 kopa kapusty
K 100—3-20, 1 bl cibule K 6 00—6-40, 1 kopa drobné
zeleniny K 100—000, 1 pytel mrkve K 2'20—3'80,
1 kopa okurek 0:00—000, zelí K 8:00—10'00,1
bečka švestek K 1:00—1:40, 1 bl jablek K 8'00—10'0,
Uhl brašek K 6:00—1000,— Na týbodní trh
v Hradci Králové dne 25. íjna 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 3) obilí: pšenice 420 hektol., dita
207, jedmeno 203, ores 281, prosa 1'/,, vikre 0, hra
chu 5, čočky 00, krap 00, jehel 0, jetelového se
mínka 00, olejky 00, máku 6. — 3) Zeleniny:
petršele O kop, oerele O kop, kapusty 145 kop, cibule
85 hl,okurek 00 kop, saláta 00 kop, mrkve 50 pytlů,
brambor 165 hl, selí 182kop, drobné zeleniny 410 kop.
—8) Ovoce: švestek 185 beček, hrašek 24 bi, jablek
43 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 1 kus,
podevinčat 585 kusů, kůslat 0 kus.

Rozšiřujte
„Obnovu“"i
Časové Úvahy!

FOTOGRAFIE

nojlopší při esnách mojpříznivějšíchdodává

cís, král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
mm Hradec Králové, Adalbertinom.mm=

Velkéy obrazy od 10 korun výše.
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Založeno roku 1836.

ku dodání oken chrá-i 5 m
M
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a křesťanství.
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Pod tímto titulem vyšla brožura jako

7. číslo „Čas. Úvah“. Knížkata stračně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, náviloickým pobanetvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ka konci úvahy Čteme zajímavé do
klady o literární pootivosti, snášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
madnému šíření, aby se nejširší vratvy
Jidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářská výprava protidokázaným pravdám.
Cena 32 atránkové brožury pouze 8 hal.
Při bromadných objednávkách větší slevy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace„Čas. Úvah“
v Hradei Králové.

Nejstarší pražská, křesťanská, výhradně česká továrna
na železná kamna a stol. sporáky firmy

Horák a Ullmann
(maj. MUDr. Vend. Šnopl 4 F. Novák)
-| (RAZE IL, Vyšehradská tř. 49.
doporučuje své uznaně nejlepší výrobky mo

derního hygienického —úeporného topení avětrání.

Kamna původní Heidingerova.
Kamna regul. másypná se šamet.
vložkou. Nepatrná spotřeba paliva.
M“ Osvědčenáškolníkamna. <
Železné sporáky všech velikostí
Ceny levné, Cenníky zdarma

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

Oslava Husova . . ... . . 8h
Vyznání starého hříšníka (o liberalismu). o... A
Víra jako víra ... . 8,
Husité jindy a nymí . . . .44,
Moderní náboženství Masary
„kovo. -<-< < +. 8,
Česká konfesse M,

. Svobodná škola . . ... 16,
Proti Volné myšlence . . 8,
Inkvisicecírkevní ... 4,
Útok prof. Masaryka na církev

katolickou — »
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradel Královí.
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DA vysoce důst. pánu Frant. Kernerovi, kanovníku při kathedrálním chrámu Páně v Hradci Králové za vedení 6;
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F. Porkertovi, správci c. k. okres. hejtmanství v N. Městě n. M., velectěnému pánu Hugovi Schlindenbuchovi, G
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Majitel: Politické drustvo tiskové v Hradci Králoré, — Vydavatel s sodpovědný redaktor Amtením Poohmem. — Tiskem bisk. knihtiskáray v Hradci Král.



Kulturní hlídka,
Kulturní jiskry.

„Zpátečnící“. Ve dvoře vojenské nemsonice
v Loogresu v republice Svýcarské konala se před
několika doy dojemná slavnost. Řeholní sestře Sofii
podal generální guvernér za přítomnosti četných
důstojníků zlatou medaili ©Mimo důstojníky bylo
přítomno této slavnosti bojné obecenstva. Generál
sám připevní) řeholní sestře vyznamenání oa roucho
a pravil mezi jiným: „C) znamenají tyto barvy?
Modrá barva je barvou nebes, jež buoou jednou
vaším domovem. Barva bílá je odznakem všech
odříkání světských radostí, abyste se tím více vě
novati mohla skutkům milosrdenství. Červená
barva, to jest krev zraněných vojínů, jež vy ode
třujete a pro něž vy ochotna jete jíti i do vřavy
válečné. Tato barva zároveň je též odznakem vaší
brdianosti.“ — Do propasti Macochy k vůli vě
deckému prozkoumání spustil se jako prvaí ba
datel minoritský mnich P. Lazar Ecker r. 1728. —
Starostou Londýna zvolen upřímný katolík. —
V Anglii od r. 1899 vrátilo se do lůna církve
katolické 446 anglikánských duchovních, 417 členů
sněmovny, 205 důstojníků, 162 spisovatelů, 126
právníků, 69 lékařů, 36 námořních důstojníků, 66
šlechticů, celkem 1530 vynikajících osob. Jisté tak
beučinili k vůli tmářství a menší osobní svobodě.

Děkan právnické fakully prof. Emil Pfersch
o aféře Wahrmundové napsal do vídeňské „Zeit“
toto: „Bylo dobře známo, že prof. Wahrmund své
místo (v Praze) převzal na základé paktu (úmluvy),
v němž spalřujeme dobrovolné obmezené postavení
professora. Jediným sporoým bodem byl výklad
toho paktu od 17. července 1908, o němž fakulta
co nejdříve se vyjádří. Já osobně stojím na sta
novisku: Boje o svobodu učení na universitách ve
věcí Wahrmundové nikdy nebylo. Klerikální útok
byl hned na počátku kompromissem odvrácen, na
němž měl účast též prof. Wabrmund, ovšem, jak
sám praví, za „nejostřejšího morálního donucení“
(Tedy hrdina Wahrmuod bál se vybazovu ve chvíli,
kdy české studentetvo bylo štváno k přerušení
stadií ve prospěch toho „neochvějoého“ volného
myslitele). První klid zbraní vedl k dovolené
prof. Wabrmunda ua začátku letního běhu 1908
ke konečnéma míra paktem v červnu 1908, Nikdo
nemohl od prof. Wabrmunda žádati, aby proti vůli
svých soudruhů hrál si na mučedníka, nikdo ne
mobl mu vytýkati, že ke kompromissu, se všech
stran mu doporačenému, svolil. Ale to přece dalo
se očekávati, aby definitivní vyřízení případu po
važoval též za definitivní a kompromissní. Jet
méně pohoršlivým (anstóssig) dohodu jednou do
cílenou, ať si již vhodnou či nevhodnou, dodržeti,
nešli dodatečné porušit. Kdyby byl kompromiss
ten se strany professora Wabrmuoda dodržán, bylo
by autoritě a zájmům university lépe se poslou
žilo. Mínění toto nelze interpretačními (vysvětlo
vacími) kejkly a nezdvořilostmi otřásti“ — List
tento platí rnichovskému professoru Amisovi, za
něhož se prof. Wabrmund schoval, tudíž vlastně
Wahrmundovi. Ztoho lze poznati, že affaira Wahr
mundova dosud skončena není,

Nový šidovský manévr. Ovšem 8e stanou pří
pady, že lsraelita, který se dal pokřtít, začal cho
diti do katolického chrámu a zkrátka vedl si jako
pravý křesťan. Leč smutné zkašenosti potvrzují,
že valná většina židů vstupuje do křesťanských
církví výhradně proto, aby si zjednala vstupenku
do křesťanské společnosti nebo z pohnutek čisté
zištných. Do očí knězi takový Iaraeliťa lže, když
činí vyznání víry a příslušné sliby.

Nyní připadli židé na jiný chytrý nápad.
V době, kdy víra v Krista na mnohých místech
podvratnou tendencí židovské a 90c.demokratické
žurnalistiky značně ochabla, již nepotřebují židé
vlichotiti se v přízců křesťanstva předstíraným
ctěním Krista Ješíše. Do rusko-polské Lodže při
jeli židovští migsionáři z Londýna, kteří kázali
vlodžském baptistickém chrámu židovaké mládeži;
tvrdili, že jednou přijde doba, kdy židovstvo vůbec
přilne ku křesťanstvu. Z účastenství na kázaní
však vyloučili „talmudistické fanatiky“. Leč tato
výprava byla podnikem židovských zednářů. Ži
dovská knihe „Sohar“ doporučoje pokryteckou
změnu víry. Učení Soharietů objevilo se v ruském
Polsku již v minolém století a vyvolalo veliký
počet falešných křesťanů, pro formu pokřtěných
židů. Víra na venek uspořádána dle augaburg
ského vyznání. — Teď pak si vymyslili židovětí
sednáři „křosťanství židovské bez Krista.“ Jedná
se o snadnější rozšíření zednářatva v těch krajích.
Ioraelité novým manévrem se domobou kýšených
výhod lehčeji než revolucí a uplácením. „Ruskoje
Zuamja“, aposorňujíc na nový trik, vyslovuje veliké
obavy před šidovským „křesťanstvím“ bez Krista.

»
Lembreso.

Zemřel dme 19. t. m. italský učenec Caesare
Lombroso, původem žid. Snažil se jako materiali
ste dokázati, že vlastně zločin není věcí, pro kterou
by měl býti člověk trestán, poněvadš neplyne ze

svobodného rozbodnutí vůle, ale z fysické nutnosti;
zločin jest výronem té hmoty, která se nazývá
tělem. Dle útvaru tělesného — zvláště hlavy —
buď člověk čiof dobré věci nebo zlé.

Ovšem jest pravdou, že některý člověk tě
lesně abnormální, mozzově zatížený a pod. pácká
výstřednosti, které se nedají přičísti na vrub jeho
arobodné zlovůli. Leč přecejest jisto, že valná
většina zločinů plyne z převrácené avobodné vůle.
Jestliže již od mládí se vštěpuje lidem bázeň před
Boží vševědoucností, je-li v nich buzena od šle
chetných vychovatelů láska k ctnosti a ošklivcst
nad skutky zločinnými, p. se z nich vytvořízcela
jiné charaktery než z jin) -h lidí společensky zu
nedbaných. To dosvědčuje . "nal zkušen)st, která
jest stará tak, jako lidstvu samo. Měla-li býti
volnomyšlenkářská thoorie Lombrosova pravdivou,
pak by mohli klidně uzavříti své vychovávací ú
stavy sami volní myslitelé. Pak by se nesměl
právem ani volnomyšlenkář hněvati na člověka,
který by mu obližoval. Pak by ctnost nebyla zá
sluhou a zločin žádným trestubodným proviněním.
Zločincům by su vedlo lépe než lidem řádným.
Vždyť by provinilci chodili místo do žalářů do
léčebných ústavů, které by byli nuceni vydržovati
lidé poctiví. Lombroso při svém generalisování,
při svém přemrštěném tvrzení ovšem upadl do
mnoha malérů, které svédčily o tom, jak často
theorie od praxe daleko se rozchází. Na př. v Pa
říži r. 1849 princ Bonaparte mu přinesl do shro
máždění lebku Karoliny Coragové. Lombroso, na
hmatav spodním otvorem zvláštní prohlubeninu,
problásil k úžasu zasvěcenců, že jest to lebka zlo
činecká Kdýž mu později byla předložena celá
řada lebek židovských, prohlásil je Šmahem za
lebky zločinců, s čímž by ovšem sami volní my
šleukáři nejméně soublasili. Lombroso docela na
základě své přemrštěné bypothésy prohlásil italský
národ za „razza maladetta“ — za rasa proklatou.
Vzniklo z toho ovšem v italském národě veliké
rozčilení. Také několikrát mu byly předloženy o
tisky rakou lidí úplně poctivých, jež se zdály
svědčiti o zločinnosti. Lombroso byl krátce hotov,
problašuje dle své hypothésy, že příslušné ruce
náležejí zločincům. Z toho ovšem byl veliký smích.
Lombrogo projevoval při svých názorech umíně
nost, která málo člověku učenému slušela. Když
jeden francouzský professor prohlásil, že jda po
stopách Lombrosovy tbeorie, vynalezl zvláštní lék,
jímž lze vyléčiti zločince, hned chtěl Lombroso
zkoušeti tu medicina na „pacientech“ k zděšení
samých jeho přátel, kteří Lombrosa těžko od toho
počinu dovedli odvrátiti. Přes to všecko theorie
Lombrosova měla a posud má obrovský vliv na
moderní soudnictví. Nyní daleko častěji bývá po
drobován duševní stav zločincův lékeřské pro
blídce, tím ovšem Často ae zabrání odsouzení po
mateného chudáka, ale přečasto též zločinec, mající
zvláštní protekci, unikne trestu nastrojenou „přo
hlídkou“ velice pohodlně. Zvláště v Německu na
lezneme takových případů dost. V soudnictví natro
peno theorií Lombrosovou mnobo zmatků. Nyní však
jiš vítr se obrací. Jako eláva Darwinovy theorie
dávno pobledla, tak nyní i racionalisté uvažují
o Lombrosově „Člověku zločinci“ daleko střízlivěji.

Spiritismus zdokonalením křesťanství?
Spiritismus Šíří se i v naší zemi měrou ú

žaenou. Lidé, kteří lžemi sociálně-demokratickými,
pokrokářskými byli připraveni o víru katolickou,
nenalezajíce útěchy a pevné životní základny v mo
derní filosofii, uchylají se k spiritistickému bloug
nění, utápějí zdravý rozum v pověrách nejhorších.
Nyní zvlášť křiklavě se osvědčuje pravidlo: Kde
mizí víra, tam Se zahnizďuje pověra. — Vykla
dačky karet právě ve velkoměstech vydělávají bá
ječné peníze na lehkověrných bohatých dámách,
které se s křesťanskými názory dávno rozešly. A
spiritismus? Rozšiřuje ee jako zhoubná epidemio
netoliko v českých krajích podkrkonošských a
v zapadlých vlskách vysočiny Českomoravské, nýbrž
i ve větších městech našich, ba i sama Praha po

ciťuje silný rozmach Ppiritistickýh pověr. K mcdiánům přidává se mnooho lidí i z krabů české
intelligence.

Tu by zajisté měli plno záslužné práce ti ne
přátelé naši, kteří farizejsky tvrdí, že bojem proti
„klerikalismu“ chtějí národ očistiti od pověrečnosti.
Lidé, kteří se tak chvástají, vlastně příval pově
rečnosti jen podporují, poněvadž bojem proti naší
církvi nepřímo vbánějí celé sástupy lidí z náruče
katolické církve do tábora epiritistického. A k sektě

duchařů chovají se tolik nevšímavě, jako o nebyla zřídlem pověr nejnesmyslnějších a nejshoub
nějších. A přece jsou tak časté doklady, jak spi
ritistické blousnění připravuje o zdravý rozum,

r často mediánských kejklů se přichytízištníftaři, jak hrozné kutastrofy přivodily duchařské
převrácenosti. VÍ se dobře, jak lidé svedení k ma
terialistiockým názorům brzy padají do extrémů
protilehlých. Vědyť na př. sám Lombroso, chlouba
volných myslitelů, ku konci svého života uvásl
v osídlech spiritismu. Monista najednou začal vé

a i nepravé, vybájené zjevování so různýchu

Fanatický boj protikatalický a opatrnické ob
cházení stále se šířící záplavy spiritismu — toť
nejvymlovoější illustrace „upřímných osvětových
snah“ našich pr.tivníků.

Proto katolíci tím horlivěji mají ge stavěti
proti rychla se šířícímu pověrečnému moru. Vy
dáno již u nás také více promyšlených spisů. Nej
nověji pak v Hradci Králové vyšla v „Koihovné
Obnovy“ koiha z péra dra Josefa Novotoého pod
názvem: „Spirifismus sdokonzlením křesťanstvá?“
Spis jest zpracován na základě četných a závaž=
ných pramenů, jest velice účelně rozčleněn a
napsáa formou takovou, aby byl poučnou knihou
pro každého.

V obsažné knize té vysvětlen původ novo
dobého apiritismu, kvalita medif, kroužky apirit:
stické, zj vy dachařské, jako překvapující pobyb
různých předmětů, zjevy světelné, kresba a písmo
duchů, jasnozření, materialisaco dachů atd. Spiso
vatel srovnává ty moderní zjevy ge starodávnou
nekromaotií a mag pobanskou, 8 pohanským za
klínáním a citováním duchů; vykládá zjavy spiri
t ké u moderních národů pohanssých. Pak při
čiňuje 7oučení, zda lze všecky zjevy duchařské
nazva' podvodem, zda jsou jen hallucinaci či jsou
totožny se zjevy hypootickými. Vykládá tbeorii
síly elektrické, psych cké, magických a j. v.

V další části ovádí zísady učení spiritistic
kého o Boha, andělich, človeku, o světě duchů a
životě v něm. Následuje důmyslaé srovnání spiri
tiema Be zásadami křesťanství. Autor dokazaje,
že spintismus v ohledu věroučném jest pošetilým
zvrácením křesťanského učení a moderaím blouz
nivým pohanstvím; od apiritigmu nemožno očeká
vati mravní zušlechténí společnosti lidské, spiri
tismos škodí jak rozumu tak lidskému zdraví.

Koiha obsahuje 259 stran, úprava její jest
velmi pěkná. Cena 2 K 60 h. Objednávky vyřizuje
Biskapská knihtiskárna v Hradci Králové.

Nutno, aby tato důležitá kniha nalezla nej
hojnějšího rozšíření, aby dle ní byly pončovány
ubohé daše, které do sítě spiritiema zapadly. Spis
nejvýš Časový a potřebný!

ZALOŽp-1808
ZAKLÁDÁ A DOPLŇUJE
KNIHOVNY KNIHAMI
NOVÝMI ANTIKVĚRNÍMI.
SEZNAMY KNIH PoSILA
ZDARMAA FRANCOsessonsunnanu

Hospodářská hlídka.

Předloha o závazných společen
pvc hospodářských na Moravěbylatyto

předioba přibližuje se stanovisbu spolku katolic
kého rolnic“;a, který důrs'aš -ádal, aby do zá
vazných sp -eČenstev uvtp ských pojati byli
všichni zem. lělci a nejen velcí rolníci, jak to
chtějí agrárníci. V prosinci svolána bude anketa,
aby k vládní předloze zaujala stanovisko.

České ovoce de Němee. Z českéhoPo
labí bylo letos až dosud vyvezeno přes 80.000
metr. centů ovoce, hlavně do Německa, kde mnobdy
mají ovoce lepší a levnější, než u nás doma máme.
Malé clo vývozní bylo by zde na místě a zem
ským financím vznikl by dobrý zdroj příjmů. Ovoc
nářetví české by tím neutrpělo, nebof Německo
na ovoce naše jest odkázáno.

Čím déle zemáky jsem v půdě, tím
lépe vyzrají a jsou chutnější. Nekopejme zemáků,
dokud mají selenou nat.

Pre drůbež mnasíma připravujtedobré
a teplé kurníky. Drůbež v teplém kurníku a dobře
zaopatřena i lópe nese.

ti nebo vypásati jotel na podzim?

O tom maohý bopodá uvašuje. Zkušení hospodáři doporučají, aby se jetel na podzim vypásal.
Zavařené evece je lahodnoupochoutkou

a zároveň léčivem. Ve mnohých memoocechústrojí
sažívacího je osrěděoným prostředkem záchranným.



Mělo by proto v každé domácnost: stále býti po
ruce několik láhvic zavařeniny. Zavařování děje
se pyní velice pohodlně a jistě ve sklenicích uza
vřených tlakem vzduchu bez přídavků a obvazů.
Hodí se k tomu účelu všechno zralé, ale ne změklé
ovoce, zvláště však všechny druby třešní, hrušek,
slív, zelenek, švestek, jeřabin jedlých, brusinky,
sratky a jiné plody jedlé. Aby neplesnivěla, ne
kazila se zavařenina, uschová 80 ve studené míst
nosti vzdušné, mrazu nepřístupné.

Větrání peřim ma výsluní je škodlivé.
Slunečným žárem v peří obsažená tokovina Bevy
Inčuje s peřiny pak nepříjemně zapáchají stuchli
pou a plesnivinou. Peří pak se láme, v prach
mění, kazí. Lépe učiní, kdož za větrné pobody
větrá peřiny na chladném místě ve atínn.

Brambory mebnijí ve sklepě, kdyš
se mezi jednotlivé vrstvy brambor nasype při uklá
dání vápno, které odejme zemi vlbkost na bram
borách Ipící. Vápno mimo to zničí plísně na bram
borách se nalézající.

Stromy mosomcí každý rok ovocejsou
z jabloní: Muškátová reneta, zimní zlatá parména
(nejlepší naše odrůda jablek), Baumaunova reneta;
z brošní: Dobrá Luisa, Wiliamova, Boskova lah
vice; téměř každoročně mají ještě: Biumentachova
máslovka, Princezna Meriona.

Husa emdenská, pověstnásvouvelikostí
a váhou, pomalu ŠÍŤÍ se též i po našem venkově.
K chovu užívá se jí až deset let, ve 4. a 5. roce
klade vajec nejvíce, až 50 i více. Nevykrmená
husa tato váží 7—11 kg, vykrmená 15 kg, ano
i více. Výchav emdenských housat nevyžaduje větší
pozornosti a péče, ani lepší potravy než u hus
domácích. Velmi prospívá křížení busy domácí
8 emdenskou, čímž se docílí potomstva neobyčejně
silného a velikého, jež rycble roste a výborně 8e
hodí pro výkrm.

Užitečnost deštovek. Deštovkypřiapí
vají velmi k udržování kyprosti půdy, umožňují
anaduější přístup vzduchu do ornice, usnadňují
vnikání kořenůrostlin do značnějšíhluubky; obo
hacují půdu látkami humusními, které povstávají
ze uvadlých listů, jež v době noční deštovky do
ornice zatabují; obohacojí půdu svými zemitými
výkaly. Dle pokusů aa zkušebné stanici v Urbanu
v Sev. Americe rostliny pěstované na půdě deštov
kari osazené daly větší výnos, než tytéž rostlioy
pěstované na půdě deštovek prosté.

- Dohoda mezi řepaří a cakrovarniky.
Za předsed. místodrž. v Praze konala se 26. října
na mistodržitelství závěrečná schůze pro docílení
dohody mezi řepaři a cukrovarníky. Uvítav pří
tomné, resumoval předseda stručně průběh porad
zvláštního výboru a požádal členy užšího výboru
řiditelu cakrovaru dra Hanuše Karlíka a zemského
poslance Bohumila Nováka, aby podali referáty,
jimiž je užší výbor pověřil. Oba tito pánové ze
vrubně přednesli referáty. Po delší rozpravě, které
se súčastaili skoro všichni přítomní, bylo na zá
kladé těchto návrhů jednohlasně schváleno násle
sledující usnesení: 1. Stanovení podmínek pro do
dávání řepy ponechává se okresním organisacim a
cukerním agenciím. 2. Jednotlivými cukerními agen
ciemi na r. 1910 nabldnutá cena řepy se přijímá
a dosavadní nepatrné diference mezi okresními or
ganisacemi řepařskými a cukerními agenciemi mají
býti vyrovnány. 3. Po skončení letoání kampaně
mají býtí za tím účelem, aby zachován byl přá
telský poměr mezi cukrovary a řepaři, zahájeny
další porady dosavadním zvláštním výborem. Po
vyčerpání jednacího pořádku ujal se nejdříve slova
majitel cukrovaru Riedl a Riedensteinu a po něm
posl. Udržal, cís. r. Goller a posl. Wůst, aby vy
slovili díky ministrovi orby za to, že dal podoět
k jednání o dohodě, a mistodržiteli za mimořád
nou trpělivost, prozíravost a odbornou znalost, 8 ja
kou vedl zmíněná vyjednávání. Místopředseda ně
meckého odboru zemědělské rady dr. Bauer podě
koval členům užšího výboru za velkou námabu a
za mimořádnou píli, s jakou se podjali svěřeného
jim úkolu. Místodržitel poděkoval nejerdečněji za
přátelská slova uznání a zmínil se o důležitosti
okamžiku, vněm byl uklizen konflikt mezi dvěma
důležitými činiteli hospodářského života a tlumočil

né díky všem, kteří zúčastnili se vyrovnávacíhoa. —

O00000000000000000000000

hraňte se
nachlazení!

Následky odvrátíte jedině nákupem
teplého trikotového a flsnelového prádle
nejlepší jakosti od fy.

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové,

Diredelní ulice.

Kněžské kolárky a náprsenky.
Solidní obsluha. — Pevné ceny.
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Školský obzor.
Němei jsou prý utiskováni. „Uč.Noviny“

přinášejí velice poučnou statistiku o školách smí
chovských Tamní německá obecná dívčí škola má
od druhé třídy počínajíc paraleliky ve všech tří
dách, tak že děti, jichž je celkem 304,vyučují se
v 9 třídách. Připadá tudíž na jednu třídu prů
měrem 34 déti! Druhá třída má 47 dětí, a ty se
vyučují ve dvou! Třída by nebyla přeplměna,i
kdyby neměla pobočné třídy, nebot dle zákona
může býti ve třídě až 80 dětí, a sde je jich 47)
A z těch všech 304 dětí je k tomu ještě 138 čes
kých! „Učit. Noviny“ praví, že město Smíchov
jest nuceno vydržovati při německých školách ně
kolik zbytečných poboček. Ale možná, že by ne
musilo, kdyby bylo trocbu více ráznosti. Což ne
máme zákony? Či pr> Němce zákony neplatí, a
k vůli nim 8e mohou vyhazovati tisíce zbytečně?
— Toh> zajímavého úkazu by ai měli povšim
pouti vídeňští němečtí židé i křest. sociálové 8 dr.
Luegrem. Napíše o tom něco „Neue Freie Presse“ ?

Středoškolská statistika. Dle statistiky
připadá středních škol v jednotlivých zemích na
počet obyvatelstva takto: v Norsku 1 střední škola
na 26.000 obyv. (všech škol 86), Švýcarsku 1 na
27.000 (všech 120), Italii 1 na 40.0000 (všech
810), Bslgii 1 na 41.300 (všech 167), Španělsku
L na 43.700 (všech 417;, Francii 1 na 44.600
(všech 880), Svédsku I na 45600 (všech 111),
Hollandsku 1 na 46.400 (všech 110), Německu 1
na 54 100 (všech 1120), Řecku 1 na 60.800 (všech
40), Rakousko-Uhersku 1 na 63.700 (všech 740),
Rumuasku 1 na 80000 (všech 75), Portugalsku I
na 115000 (všech 47). Rusku 1na 120000 (všech
1100), Srbaku 1 oa 41.000 (všech 10), Bulbaraku
1 na 161000 (všech 25). Slované jsou tedy
v této příčině až — na konci.

Proč jest svaz něm. učitelstva v Ra
kousku proti postátnění obecnéhoškolství?
V orgánu svazu něm. učitelstva v Rakousku
„Deutschěsterreichische Lebrerzeitung“ ze dne
1. června t. r. čteme mimo jiné důvody proti po
státnění tento hlavní důvod: „Státní škola byla by
neštěstím pro německý národ. Ten je největším
poplatníkem ve státě, má nejpokročile'ší školství,
protože pochopil veliký význam Školy pro hospo
dářský vývoj. Skolské zákony nynější přinesly ně
meckému národu bohaté ovoce (1 proc, analfabetů),
kdežto u ostatních národů měly malý vliv (až Da
60 proc. analfabetů), ježto nebyly ve shodě 8 jejich
kulturním stavem. Každý národ má školu takovou,
jaká vyhovuje jeho kulturnímu stavu. Po sestát
nění školy by stát přirozeně musil pomáhati tam,
kde by toho byla největší potřeba. Bukovina nemá
dnes asi jedíné školy měšťanské, Kraňsko jenom
jednu, Dalmácie, Přímoří a Halič málo, naproti
tomu Čechy 500. Postátaění školy znamenalo by
úplný klid ve vývojí německé školy, kdežto škol
ství ostatních národů vybudovalo by se z němec
kých daní. Skola dává výzbroj k vydatnému sou
peření národů. Nelze žádati od německého národa,
aby z prostředků své píle podporoval konkurenční
schopnost a důkladnost svých národních utiskova
telů' Národní boj nelze posuzovati s altruistického
stanoviska Zde platí zásada: býti kladivem nebo
kovadlinou. Němci by spáchali sebevraždu, kdyby
vydali školu slovanské většině říšské rady !* Němci
právem přiznávají zde důležitost školství, chlabí
Be svou kultarou a poplatností, neprávem vytý
kajíce, že prostředky své píle by vydržovali škol
ství ostatních národů. Že se bez Němců rozvine
slovanská většina v Rakousku kulturně a hospo
dářsky, doznává orgán svazu něm. učitelstva sám.

Pokračovací školy ve Vídni aavštěvo
valo ve škol. roce 1905/6 8482 Němců, 5816
Čechů, 290 Poláků, 178 Jihoslovanů a 341 Maďarů.
V jednotlivých třídách byl poměr Němců a Čechů
tento: 30.: 139, 40 : 179, 35 : 135, 16 : 84 a
v X. okresu dokonce 4 : 112. Pro německost Vídně
jsou tato čísla velice zajímavá,

Rakouská spravedlnost. Pro 8880„terst
ských Němců“ vydržuje stát 3 školy nákladem
přes 170.000 K, v Pulji vydává na školu zřízenou
pro 7657 Němců přes 50.000 K, v Tridentu pro
2230 Němců 44.000 K. Na Pošumaví jsou zřízeny
3 německé, krásně vypravené odborné státní školy
dřevařské, česká jest jediná na východě Čech
(Chradim). Z 61 odborných škol v Čechách jest
pouze 20 českých, ostatní německé. Na českých
jest však 2093, na německých 1384 žáků.

Počet školních dítek v Praze, zapsanýchna počátku školního roku 1909-10 na českých a
německých obecných a měšťanských školách veřej
ných, jeví ee takto: na 27 českých školách obec
ných 8142 žáci (proti 8196 roku loňskéhu), na 26
českých školách dívěích obecných 7777 žákyň (proti
7819 r.1.), na 17 měšťanských školách chlapeckých
2567 žáků (proti 2443 r. 1.), na dívčích měšťan
ekých školách 3085 proti 3030 r. ]. Chlapců za
psáno celkem 10.709 proti 10.639 r. l, dívky za
psány 10.962 protí 10.849 roku předešlého. Úhrnem
zapsáno na čes. školách 21.671 dítko proti 21.488
loni.—Na 4 německýchcblepeckýchškolách obec.
684 žáci proti 720 loni, na 4 obec. školách dívčích
812 žákyň proti 854 loni, na chlap. měšť. škole
starom. 266 žáků proti 321 loni, na dívčí měšť.

škole starom. 391. šákyně proti 407. lonš. Úhrnem
zapsání na německých školách 2453 žáci proti 2307
roku loňského. Ne českých a německých školách
zapsány letos celkem 23 824 děti proti 23.795 roku
loůského. Na českých školách přibylo o 183 děti,
na německých nbyly 154 děti.

Pokrok vo-volnomyšleakářelkýchUhrách.„L'udově Noviny“ dne 16. t. m. píší: „Keď by sa
hranice (uberské) uzavrely, zajete by to Rakúša
nov tiož značne poškodilo, ale Rakúšania sů bohatí,
tam bývajů vzdelané, vysoko vyspelé národy, tam
bývajů Nemci a Češi, ktori. majů desatkrát tol'xo
škól čo Uborsko, kde len 1—2 ludia zo sta ne
zpajů Čítat a písať, kdežto u nás ešte i a Maďa
rov 409 nevie, čo je písmena a kniha. Rakúšania
si veru Vahšie pomóžn abo my.“ Kdy už konečně
volnomyšlenkářští židé maďarští začnoa místo pr'
následování Slováků zakládati více škol? Kdy už
konečně důrazně sa vysloví, že Slovákům národní
Škola prospěje víc než židovská kořaloa? Ožebra
čený lid stěhuje se a Uher ve velkých zástupech
do Ameriky, ale židovské jmění stoupá v Uhrách
dále, aniž by stejnoměrně 3 tím vzestapam jmění
postupovala obecná vzdělanost.

- Kožichy
pánské i dámské, cestovní a hospodářské,i lerné

pro kočí.

Kožešiny
límce, štoly, šály, rukávníky v nejnovějších f1G>
nách od nejlevnějších do nejvzácnějších, v největ

ším výběru doporučuje

František Beran,
vlastní výroba kožešnického zboží

© Hradec Králové, ©
Velká podsíň.

Žakety kožešinové
nejmodernějších vzorů pařížských dle míry se

zhotovují.
Nemoderní kožešiny ua

nové vzory předělávám solid. a levně,
Zároveň

klobouky a čepice
Jrou stále na skladě.

F. J. DYCK, akademickýmalíř
Atelier pro malbu obrazů figurálních, podobizen, krajin

atd. nabízí se k provedení nových a

opravě a čištění starých kostel
ních obrazů.

Atelier založen r. 1875. Odporačení k nablédnntí.

(rasolinové lampy
„yideal'“

svítivosti 75—100 norm. svíček

v odborném osvětlovacím a elektro
technickém závoděJosef Ježele

w Hradoi Králové naproti Grandhotelu.

Židejte cenníky sdarma.

Žárová tělíska na lil, petrolej, gasolia | plyn velmi. ovně.



Doporučujeme
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i Jan Horák,xsoukenník

A v Rychnově nad Kněžnou xzasílá na požádání vždy
dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož 1 tu- i Cizo

zemských.
Cetná usnání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

JK oluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo a ručením obmezeným

vwHradci Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky
za 4490až 5"

úrok a to dle výpovědí.

GHB- Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepší jakosti
co nejlevněji. t

90000000000:0000000000

Vína mešní
— a nejlevněji u — — —

Josefa V. Paďoura,
firem v Novém Městě n. Met.

70 hal.

C. k. místodržitelstvím komoessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

Největší agenda jak vnitrozemská, (takiční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“.

. Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudia syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Reškodly, faráře vo Výprachticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,|

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka :

se na požádání franko zašlou. :
NANNANNHNEERNKVHNNNNEMONNOTKNAXNKNIKNTNEKENNT

mTT

První český katolický zárod ve Vídní

František Řuber
Dílna ku vyšívání
A zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t. d.?VidC,
„© VTL o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Veledňstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
račiti veškeré kostelní nádoby a
nádiní a to: monstrance, kalichy,

cibáře, nádobky,paténky, pacikály,svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své olastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na a
kásku franko bes sáveznosti koupě.
Vše 00posílá posvěcené. Práce ruční.

Sblad voškorýchslatýcha siříbrnýchklenotů,jako: řetěz
madonek, kříšků, prstýnků,náramků atd. 3: Nolářa
proteny, tabatěrky, jídelní náčinízestříbra pravého

i čínského vždy na skladě.
Staré slale, stříbroa drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I. ul. Karoliny Světlé, čís. 19. a.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora C. U., jenž avé 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v nociální politice, v III. oddilu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky. Spisje bohat čotnými nejnověj
šími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

"Cena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
109, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Skvostné dárky.
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

(0 A nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. En.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému© ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OE- Závod založen r. 1898. "IB

plarší nábytek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

KV. Skuherský, Hradec Králové,



O ——————
Právě vyšly naše kalendáře

na rok 1910

„VENKOVAN“
a počaly se jit rozeeflati. Obsahují řadu povídek,
praktických pokynů, spoustu obrázků a j. v. K vel
kémo kalendáři „Venkovan“ přiložen jest pěkný
obrézek, kterýž možno dát si zarámovat. Velký
Hdový kalendář „Venkovam“ stojí 1K,
tucet 8 K, půl tactu 4K. Kapesní kalendář
„Venkovan“sstojí50hal., poštou60 bal.,1tucet
6 K, půl tuctu 3 K.

Objednávejte z každé obce bromadně. 0 jed
návky přijímáa vyřizuje „Sekretariát Sů užení českých katolických zeměděle*
v Praze-iř, Opatovická ulice číslo 10.

Kupujte a rozšiřujte všude naše kalendáře
„Venkovan.“

ohrámovéjisl
dopište si o bezplatný rozpočet a vzorky utěšeně

se rozvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje.

JOS. SOUDILA
fs závod řezbářskýv Hradoi Erálové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy K obrazům
oltářní pultiky, podstavce pod sochy
jemně řezané křiiže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavn
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném proveden

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma

WP* Týž závod přijme hocha
Z řádné rodiny do učení zamír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Nábytek z ohýbaného dřeva,

Židle z obýb. dřeva Křeslu houpací. od... KRW
v různých úpra Křesla ka psaní
vách od K 89070 od... K 9

Stojanya věšáky Křeslam Ee
z obýbaného Sedátka na šronba

dřevaod K 0— od... K12—

a jiné, v nejmodernějším provodoní

WG“a v cenách nejlevnějších "08
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,

9000000000 000000000 (a Torára azová u UPrávě vyšlo a začíná se rozesílati | ovárna na coftagová americ

ves“ fřaÍupravenáa rozšířenévydání: H A R M G N | A

OWTÁŘE RudolfPajkráspol.1909č. 23 v Hradci Králové.
|

Rozšířenévydání ahoj přídavky: Litanii Sklady:
za umírajícís příslašpýmimodlitbami(zbrevíte), Badapešt,VIII.kerJózsef
nejnověji schválenou lítanii k sv. Josefu, velice kórát 16 «. — Praha,
cennou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání
k Oltáři“ a „Průvoda“ varh: 2.

Pro žádoucí přesnou úpravu knibkupecké

Ferdinandova tř. 48. —
Videň-VIL.,Mariahilferstr,

„Nápěvů 86.

Cenniky zdarma a
franko.rovise bylo nutno stanoviti ceny nového vydání

ko. ? y 7 Nejnižší měsíční
Cena knihkupecká — krámská splátky.

v plochých arších 50 kueů franko 22 K 60 h

0, , 4K-—bh E P. T. duchovenstvazvláštnívýhody m
bez frankat -v 1 výtisk

v poloplátněs červ.oříz.ou.... 65b. 80h vwv plátně ... 04b. 92h
v plátně se zlaceným křížkem ... 80h. 1K Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčiní ve výrobnách [nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
: Obrázkové cenníky, rozpočty, vzorya hotové zboží
" k výběru fraoko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

v celokůži se zlaceným křížkem a
zlacenouořízkou . 2K 10h 2kK00h

Není přípustno ku frankovaným plochým
archům žádati | řikládání jiných druhů knib ať
Oltáře nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoudodatek „O církvích mepra
vých“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožurku archovou za 6 bal.

Litanie k sv. Josefu (jiný přídavekno
vého vydání Oltáře) prodává se nu lísteleh 89
100 kusů za K 120.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

O000000000000000000000000

PřosPpějete, objednáte-Ji vlněné.
valku,plátna sirtinky, látky na roby,

Vy,salonníroky „vůbecvšec no zboží tkalcovské,u firmu:

Tkakovské výrobní společenstvo VZÁJENINOSTvHRONOVÉ%

9Český lidovýpodnik-Vzorky zdarmaifranko-:

Z bohaté zásoby letošní posloužím

VĚRCĚ
z květů čerstvých i umělých v moderním vázání a lacino.

Přijďte si jen vybrat neb objednat!

Květinová síň

raní, KUpočnk, ATad80 KTÁL,

% vedleGrandhětelu.A



na půl roku $ A —

Báječné jmění církevní.
HN.

Jako u nás rozšiřuje požidovštělý tisk
lži přímo nestydaté o veliké ©zámožnosti
kněžstvs, tak činili protikatoličtí fanatikové
všude Jinde, pokud nebyly církevní statky
„vyvlastaěny“. Nejpádnější doklad k nestoud
nému takovému lhaní podaly v novém čase
bájky, rozšiřované od francouzských štváců o
vesmírném jmění kláštera Kartasiánů, který
byl považován od katolíků i nekatolíků za
nejbohatší klášter francouzský. Z:dnáři opíjeli
prostodachý lid docela tvrzením, že samojediný
ten klášter má jmění ma jeden tisíc millionů
Vždyť prý mniši ve svém závodě hromadí jen
milliony, aniž by z toho co dělnictva dávali.
Jak obrovské sumy jen na úrocích z toho stále
bromaděného kapitálu se scházejí! — Ovšem
snadno se rozdává obrovské jmění ústy, pokod
ještě není v rukou štědrých „vyvlastňovatelů.“
Hůře jest provésti reální důkaz pravdy. Když
jmění kláštera kartusiánského bylo zkorfisko
váno a odhadnuto, zatočila se hlava lidem nad
nemilým překvapením. Dle státního (nikoli
církevního) fiskálního odhada páčil se majetek
Kartusiánů na 13 mil. franků. Ale teď po 4
letech, kdy měl stát aspoň těch 13 millionů
hladovícímu lidu dáti, zase se počítání značně
opravilo. Před soudem v Grenoblu se zjistilo,
že všech aktiv po mniších jest pouze 7,500.000
franků, za to však passiv 5 millionů franků.

Teď teprve vešlo v širší známost, proč
mniši mnoho zachovati nemohli. Kartasiáni
totiž každého roku určovali 1 millšon franků na
dobročinné účely. Každého dne ráno rozdávali
chuďasům množství chleba, v poledne obědy,
večer polévky. Postavili vlastním nákladem
velikou nemocnici a sami ji vydržovali ka prc
spěchu širého okolí, hlavně obcí, které takto
ušetřily veliké obnosy. Teď po konfiskaci cha
dina okradena byla o roční 1 million franků
(dosud tedy o 4 milliony fr.) a o množství
darů v naturalijch. Republikánská vláda dále
nemocné vyhostila a usiluje, aby si obce nyní
postavily nemocnice samy. Obce ovšem proti
tomo vedou veliký odpor.

Obce dále vyslovily požadavek, aby vrá
tila republika příslušnékapitály klášteraí prvot
ním účelům, aby také vyplácela star.bní pense
bývalým kartusiánským děloíkům. Dělnícidocela
žalovali vládu proto, še je okrádala o jejich vlastní
majetek, že při konfiskaci jmění mnišského se

FEUILLETON
Posta tr ta

Šeckýchstonegraié framoogrskéma

Program letošního 7. sjezdu českých těsnopisců v Praze obsahoval bod, k němuž právem
obrácena pozornost všeho českého těsnopisectvaa
každého uvědomělého Čecha vůbec: odhalení pa
mětní desky francouzskému stenografu Coulonovi
Thévenotovi v Koutech u Oumyslovic na Podé
bradsku v úterý dne2. listopadu 1909.

Jean Félicité Coulon de Thévenot narodil se
dne 19. září 1754 v Paříži. Zdědiv náchylnost
k umění těsnopisnému po svém otci, jenž byl
krasopiscem, pěstoval je již od dob útlého mládí
a učil dle vlastní soustavy, již sama Akademie
francouzská lichotivé schválila a již dcera jeho
zdokonalovala a doplňovsla. Je prokázáno, že
stýkal se s předními politickými osobnostmi své
doby; král Ludvík XVI. udělil mu titul »králov
ského tajemníka — tachygrafa«, generál Lafayette
učinil jej tajemníkem a tachygrsfem při velitelství
národní gardy. K stáru ohluchl a vzdal se ná
sledkem toho praxe učitelské. Vatoupiv ve věku
59- let do osvelké armády« Napoleonovy, utrpěl
poranění v bitvě u Lipska a zemřel horečkou,
nejspíše zanedbaným zraněním způsobenou, jako
zejatec v Koutecb v bývalém osamělém hostioci
>Na Šabatě« u Oumyslovic na Poděbradsku dne
30. prosince 1813. Hrob jeho nalezen byl zvláštní
náhodou. Pan říš. posl. Josef Důirich,známý autor
všeslovanské Lěsnopisnésoustavy, čte zpráva, kterou

přehmátla do kapes děloiotva. Leč likvidátor
pokrčil rameny, nezapřel a vyznal opřímně:
„Vy máte sice právo, ale já nemám peněz.“
Tedy skonfiskování nejbohatšího kláštera francou:
ského dělnictvu nepomohlo, ale naopak dělmictvo
tou konfiskací bylo ještě okradeno. Vláda též ne
úzoalu různých pohledávek, váznoacích na ma
jetku klášteru. Prý není peněz ...

Tak tedy skončilo trinmfální tažení proti
kláštera, tuk odhaleny v nejhnusnější podobě sed
nářsko-šidovské lši a sliby Kam se poděly jenom
obnosy získané zabráním toho kláštera? Nej
zištnější kšeftaři, lidé zcela bezcitní štvali soc.
demokraty k odhblasování konfiskace, aby se
obohatili sami; proletáři však odešli od za
braných církevních statků s prázdnou kapsou
a hladovým žaladkem. Leč chytří demagogové
rodí v Rakonsku takové odstrašojící zjevy
svým prostomyslným kmánům zamičají, ačkoli
by v Rakoaska po konfiskaci církevního jmění
nebyl naprosto pro nezámožné lidi obraz méně
smutný než ve Francii.

Tedy ještě jednou: dle vypočítání sarného
soc. demokratického poslance Schohmeiera ob
náší celé církevní jmění v Rakoaska 950000
millionů korun, tedy necelou milliarda korun.
Z výtěžku toho jmění (který by se páčil při
4prcc. zúročení na 38 millionů korau ročně),
%iví se daleko přes 100.000 osob dachovních
i světských. Kdyby se toto jmění mělo zkon
fiskovati, bylo by potřebí v zájma lidskosti již
předem činiti přípravy aspvů k záchraně
skrovné existence chudších laiků, zvláště děl
níků, kteří obstarávají zakázky do chrámů atd.
Dějí se nějaké takové přípravy aspoň od těch,
kteří nejhorlivěji konfiskaci církevního jmění
schvalují? Ani zdání, protože konfiskaci by
tací demagogovérozhodně neschystali pro dobro
dělnictva. Konfiskace by měla sloužiti k pře
ploční těch kapitalistických wertheimek, které
již nyní jsou značně naplněny.

A což kdyby měli ke všemu tomu ještě
převzíti „vyvlastňovatelé“ povinnosti kultaraí
a lidumilné, které kněží, řeholníci a jeptišky
vykonávají buď zdarma nebo za nepatrnou
mzdu? Veliký břích na lida páchá ten, kdo
mu v této příčině neřekne plnou pravdu.

Srovnejme s juěním rakouského ducho
veastva majetek jediného rakouského šida — ví
deňského Salamouna Mojšíše Rotachilda. Tem sám
r. 1901 úředněpřiznal jmění 11 116594.672 K;
pravíme: 11 miliard, 116 milionů, 594 Lisác
672 korun. Tudíž jediný žid rakouský má dva—————O
p. René Havette, majitel literární pozůstalosti
Coulonovy, napsal, vyrozuměl ze slov »de Scho
bata«, d' Aumistovitz en Allemegne« a »Podie
brand,= oč se jedná a zápis fary oumyslovické
potvrdil, že na hřbitové v Oumyslovicích u Po
děbrad v hrobě, jehož dnes již pevně stanoviti
nelze, Jean Félicité Coulon de Tbévenot skutečně
odpočívá.

V ranních hodinách uháněl vlak ze severo
západního nádraží pražského v mlze dušičkové
do Poděbrad. Ve jménu národa francouzského
zúčastnili se pp.: I.onsul v Praze Georges Colo
mičs, jeho vicekons. Sainte Marie, oba v nád
herných úředních uniformách se suitou, členové
pražské »Alliance frangaisee, pp: prof. Jules
Pichon a ředitelský rada dr. ČeněkDewetter, za
»Ústřední jednotu českých těsnopisců« dostavil se
p. říš. posl. Josef Důrich, jemuž připadl vděčný
úkol, uvítati francouzské zástupce, za »Spolek
českých stenografů v Hradci Králové« přítomni
byli pp.: dr. Alfréd Rudcif, starosta spolku a
prof. Vendelín Honzík, státní zkoušený učitel
těsnopisu. V čekárně nádraží poděbradského pro
nesl uvítací řeč p. dr. Alfréd Rudolf a jeho dce
ruška Mařenka, již p. gen. konsu!l obdařil krásným
zlatým náramkem s přívěskem, na němž usmívá
se štěstí ve způsobu čtyrlístku jetelového s věno
vacím nápisem. Ve 13 povozích odjížděli účastníci
slavnosti, rosmnožení vlasteneckým | občanstvem
místním, k Oumyslovicům, jichž pečlivá slavnostní

výzdoba překvapila každého. Pan starosta obcetéto pronesl řeč, jež všeobecně pokládána ze výkon
zdařilý. V kostelíčku, jehož vnější stěna ozdobena
pamětní deskou, již p. dr. Alfréd Rudolf svým

fmserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pdlek v poledne.

Ročník XV.

náctkráte tolik, co katolická církev v Ra
koasku vůbec. Kapitál církevní slouží k dobra
veřejnosti, kapitál Rotschildův slouží ve pro
spěch jednotlivce, iterý svou Ananční inocí
upevňaje svou nadvláda nad nemajetnými
vrstvami obyvatelstva, Ti, kteří říkají, že církev
má velikou moc, vědí sami nejlépe, jak obrov=
skou moc a vliv na veřejné powěry má pe
něžník rázu Rotschildova.

Jestliže kapitál Rotschildův se zárokoje
ótyřmi procenty, pak to zoamená 440 milionů
na ročních úrocích. Tedy denní příjem oa pou
hých úrocích obnáší u Šalamouna Rotechilda
přes jeden million 205 tisíc K. A což teprve,
kdybychom chtěli přičísti k té obrovské snmě
majetek jiných židovských millionářů rakou
ských! A maj.tek židovský každým rokem
rychle vzrůstá, kdežto majetek církevní jest
i při zdražení různých životních potřeb týž.
Z „mrtvé raky“ plynou veliké sumy na úleva
bídy lidské a na kaltoralí účely, kapitalisté
židovští naopak rozmnožají své příjmy ocha
zováním lida, neboť zdražují nejdůležitější ži
votní potřeby na bursách, v kartelech a jiným
způsobem.

A teď pozorajme, jak chtějí 80c. demo
kraté napravovati nestejnost majetku! Demon
strují proti kněšským domům, poroučejí na trhu
chudým, sedřeným selkám, sač mají prodávat
máslo a vejce, ale před šidovskou bursou, před
domy židovských millionářů neučiní ani slušný
projev nespokojenosti.

-© A ko konci něco pro zasmání. Vizme, jak
dovede počítat syn Helidv! Jměním církevním
by chtěl pomalu odstranit všecky důležitější
sociální nesrovnalosti u nás a na Moravě. Jak
si tento počtář počíná v „satyče“ dne 20. čer
vence v „Časn“, tomu se masí usmáti každý
rozamnější žid. Slyšme! „Veliký kmet olo
můcký zřizaje českou uoiversitu pro Morava
v Olomooci... cifry, které jsoa položeny do
víoku tomuto dávnému sna našeho národa, jsou
účasné — pochyboji, že bade v Evropě drahé
vysoké školy tak fandované ve všech oborech
a potřebách... V Kroměřížském parku dává
postavit deset tisíc (II) rodinných domků „pro
veterány práce“... Kapitala olomůcká přejímá
všechny (Il) menšinové školy ve svůj náklad a
zavazuje se okamžitě zříditi v ohrožených cb
cích takový počet škol nových, kolik jich bude
z dosavadních státem přejato... Ohromné
město dělnických domků vzroste a Brna...
Pražský Strosamayer, pan Skrbenský, přebírá————
nákladem na počest Coulonovu zříditi dal, pro=
nesl krásnou řeč místní farář dp. Ladislav Kalina,
načež hosté zapsali se do farní kniby památní.
Zatím valily se zástupy lidu venkovského k ne
daleké Šabatě, jež stojíc u křižovatky cest, byla
centrem slavnosti. Krásná pamětní deska Coulo
nova, nákladem oadšeného a obětavého p. dra,
Alfréda Rudolfa zřízená, zahalena byla praporem
červeno-bílým. Řečnický výkon p. starosty nádherně
vyzdobené obce Kout, p. Kouta, byl bezvadný a
bluboce procítěný. Mohutný dojem zanechale řeč
p. dra. Alfréda Rudolfa, česky a francouzsky pro=
nešené, jíš následovalo odhalení desky, jakoži
obé řeči francouzských řečníků. Zde slošilí zástupci
Frencie svému slavnému rodáku ku poctě pře
krásný věnec. Pomalu kreslily se zase v mlze
obrysy Poděbrad. Minulost i přítomnost památ
ného tohoto města se vzácnou úslužností a do
vedností předvedl p. lékárník Jan Hellich, načež
účastníci slavnosti fotografování v hotelu U
Kloudůs. Slavnost zakončena bauketem, na némž
pronesli řeč, plnou nadšení, pp.: starosta města
Poděbrad dr. Jan Kvíčala, dr. Alfréd Rudolf a
říš. posl. Josef Důrich, jimž všem ohnivým způ
sobem odpověděl p. gen. kons. Georges Oolomiés,
načež přečteny došlé blahopřejné telegramy a vy
praven telegralický pozdrav stenografům francouz=

níci slavnosti ruce v jednomyslném přesvědčení,
že krásnějšího výrazu nemohla dojíti myšlenka ©
slavy (francouzského stenografa, jenš na české
půdě klidně odpočívá. —a—k.



celou (!) Ústřední Matici Školskou pro Čechy
ve svůj náklad“ A co kláštery? „Obromné
prostory Jich otevrou se obudým jako příbytky
(a klášterníci půjdou na krk obci?), síně, v nichž
bylo dosud hodováno, stanoo ge nemocničními

"sály, jejich pivovary, jejich dvory, pole alesy
budou dávati nevyčerpatelné (117)fondy na ži
vobytí cbudáků, mrzáků a opuštěných dětí,
na Školy, starobince — jedním slovem: sociální
oláska bude v Čechách a na Moravě rosluštěna

originelně a tak důkladně, še budeme prvním národemma světě. V obou semích nebudebídy, ne
bude jediného samedbaného a opuštěného twora.“

Och, synu Heliův, který počítáte to jmění
= nadoblačných výšin, platí Vám židovsko-ně
mecká banka, u níž sloužíte, opravdu za po
čítání? Hoch čtroáctiletý by se musil vysmát
Vašemu finančnímu odbada církevního jmění.
Za takové oblapování tedy platí | čtenáři
„Časn“. Nuže vězte! Jmění církevní © pražské
arcidiec. obnáší dle státního výkazu 96.936.516
koran, olomoucké 55,128.144 K, diecése krá
lovébradecké 43,468.081 koran, badějovické
27,765 656 K, litoměřické 40,795 460 K, brněn
ské 32,096.184 koran. To dělá dohromady
296.190.041. Dejme tomu, že by kněžstvo bo
hatší i chudší v těch dvou zemích prostě všebo
se vzdalo a rozdělilo jmění rovným dílem všem
ohoďasům. Tu místo bájení klidně počítejmel
V Čechách a na Moravě jest nyní přes
8,756.000 obyvatel. Z těchto lidí jistě jest nej
mécě 6 millionů lidí, potřebajících podpory.
(Sama česká s.c. demokracie tvrdí, že má ve
svém středa na 130.000 proletářů. A naříkají-li
účitelé na velice skrovné platy, co má říci
dělník a malý živnostník ?) Tu by ci každý
odnesl z toho „obrovského“ jmění církevního
493 K 65 hal. Ve skutečnosti jest ovšem naz
ných lidí více, tak že by na každého připadl
obnos daleko menší. Jak by dlouho stačil ta
kový obnos, aby „nebylo v obou semích jediného
sanedbaného a opuštěného tvora, aby nebylo sde
bídy“? Leč, vy chuďasové, sáhněte do kapes
naplněných penězi, které jsou vám z církev
ního jmění rozděleny. Vždyť Machar nechce,
abyste si nechali každý těch 493 K 65 hal. na
zcela evukromé vydání. On žádá postavení
10.000 děloických domků v Kroměříži. Pučí
táte-li jediný dělnický domek za 6000 K, mu
síte dohromady vyklopiti obnos 60 millionů
K; na celé „ohromué město dělnických domb.ů
u Brna“ bude potřebí také nejmíň 60 mil. K.
Leč plaťte ještě dále. Machar chce mítiz kněž
ských peněz novou universitu, nejlíp nadanou
ze všech © Evropě. Ta na postavení uvivar
sitního paláce mosfte vyklopit nejmíň 1 million
koron. Nadto wusíte složit kapitál, z něhož
by plynulo ročně na vydržování professorstva
a celou režii nejmíň 900.000 K. Na ten reční
důchod jest zapotřebí základního kapitálu
22,500000 K. (Že nepřeháníme, patrnoz toho,
že letos stouply potřeby jediné lékařské fa
kulty v Praze o ročních 46 630 K, režie stoupla
o 87.240 K, náklad -na českoo techoiku 116.033
koran. Tedy jsou-li tak značné přídavky, jaký
jest důcbod základní?) Leč ještě nezavírejte
tobolek! Machar chce, by se přebral z kněž
ských penéz také náklad na Ústřední | Matici
Školskou. Maasíte ještě dát 20 rmill.onů na zá
kladní uapitál, aby mobla Matice každoročně
vydati na nejnatuější školské potřeby 800.000K.
Pak ještě jest potřebí nejmíň vydati 14 milionů
na menšinové Školy moravské — také dle roz
počtu Macharova. A teď ještě Machar wlaví
o starobincích atd.! Spočítejte si tedy dobru
mady, vy puzáci, co vám zbade, až tyto všecky
kalturní a hománní povinnosti vykonátel Ne
zbylo by vás nic! To byste musili ještě doplácet
se své týdenní medy. Ale „velice učeul“ Čtenáři
Macharovo počtářské žvatlání spolkli jako
sladkou maudli.

Ostatné nejlíp, podíváte-li se do Francie.
Tam přece synové Heliovi shrábli všecko jmění
církevní — a je tam pro chuďasy ještě *hůř.
Zato však žid R-tschild jediný by pomohl značně,
kdyby aspoň čtvrtinu svého jmění rosdal k účelům
dobročinnym. Vědyť by se sa powhou člvrtínu jeho
miliard dala sakoupiti všecka půda v Čechách a
na Moravě. Tak. se věci majíl Jen počítat a
srovnávat zcela rozumaěl

Volné listy,
Ferrerové v Čechách. Přihodilo se toto:

v Barceloně ve Španělsku usadil se anarchista,
bývalý konduktér, jenž nesmyslných cílů chtěl
dodělávati se vraždami, paličstvím a bestiál
noetmi. Gásady, jizniž vychovával „ve volné“
evé Škole děti a jimiž nadchnul i dospělé, byly:
„přičivvm hmotné bídy jest vlast, která jest
pouhou smyšlenkou, víra v Boha a nábošen
ství vůb © viny jsou skleslortí a nemravnosti
Jid-6va, doBavsoní společenský pořádek jest
uatno násilné rozbití pumami, rovolvery udý
kami. Tento člověk ve vbodné chvíli, kdy čpa
nělské vejsko bylo posláno z Barcelony do
Afriky hájit zájmů vlasti, vypustil a poštval
své věrné, aby pracovali o nový pořádek ve

Be

ae
oč

k
x

až aa343KKl

DáLOŽNÍ ÚTĚTNÍ ÚSÍAT

v Hradci Král,

Akoiový kapitál: Roservní fondy:

K 6,000.000-—. ca K 920.000"—.

sSStavvkladů

koncem září t. r. K 23,871-715.06.

VKLADY

m dažd"o m
dle výpovědi.

Eskont
směnek a faktur.

Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Piliálka v Semilech.

společnosti. Učeliví žáci dle zásad svého uči
tele háseli pomy, zapalovali, postošili nej
cennější památky umělecké a vraždili, polóva
jíce své oběti petrolejem. A na konec, aby dílo
bylo vykonáno úplně, z brobů vytahovali mr
tvoly jeptišek a dali se e nimi do tance...

Nastává otázka, co bylo činiti státní moci.
Měla se postarati o ochranu vražděných a vy
palovaných nebo nikoli? Odpověď rozumných
lidí jest jen jedna. Státní moc má povianost
bájiti svých občanů ode všech útoků na jejich
život, čest a majetek. Jinak toma rozomějí
však všechny listy, ovládané židovskými vlivy.
Když španělští úřadové duševního původce
hrůzy barcelonské — Ferrera — zatkli, soadili
a potrestali, spostily všechny židovské a vo
bodomyslné noviny křik, že byl popraven
člověk nevinný, nepřítel tmy a zpátečnictví,
který chtěl jen dobra, pokroku a osvětě. Vláda
Španělská prohlášena za násiloickou.

Touže notou zpívaly u nás listy sociali
stické, volnomyšlenkářské a jmenovitě pokro
kářské. „Čas“, orgán prufessora Masaryka, u
kratného nepřítele násilné revolace, hrál prim.
V něm činil se volný myšlenkář Pelant, seč
byly jebo síly, neboť Ferrera dobře znal...
Tento Pelant stal se najednou svědomím ferrer
ského doucba v Čechách, neboť nastala mu ú
loba, aby Ferrera, pokud byl vyslýchán, vy
svobodil. Ubohý Pelant! V jeho mozkaohonily
se ohnivé příšery, jeho přirozenost divě se
zmítala protikatolickými vášnémi,pomstychtivý
bol, vyhrůžky, honosivost, třeštící hrůza v 0
pětovaných návalech otřásaly jeho duší, takže
jen tímto stavem jeho možno pochopiti in
koustovou válku, kterou v ta doba v „Case“
proti Španělské vládě zahájil. Ta 8e přikrčoval,
tu zase vymršťoval a nad hlavoa zoufale za
lamuje race, panickými ferrerskými výkřiky
svolával na pomoc kde koho věrného.

A jelikož sama brůza, doroste-li určitých
rozměrů, stává se zmužilostí, prohlásil Pelant
na konec, že Ferrer byl nejšlechetnějším člo
věkem a nejnadšenějším obhájcem provdy.
Snad vi uvědomoval v tom okamžiku, že
všichni pokrokářští, socialističtí a volnomy
Šlenkářští soodrazi ověří obyčejně tomu, co
jest nemožné a ověří tomu, protože to není
pravda. A tak teplo z ferrerských požárů ze

Španělska rozšířilo se až do Čecha zapalovalo
všechno, co bylo slarněné. Že slámy bylo mnoho,
svědčí, že se rozhořela i tak zvaná pokrokář
ská inteligence, která na schůzích, utápějíc se
v moři chvástavých frasí, navrhovala resoluce
na památku Ferrera, největšího lidumila a
borlitele pro pravdu. Mnozí dobrovolníci, mezi
nimi i doktoři, dávali se zapisovat pod prapor
španělského anarchisty a sblíželi se v něm
jako Narcis, který zamilovaně obdivoval 86
svému obrazu ve vodě.

Ti lidé buď nečtou novio, nebo zámyslně
lbou. V „Lokal-Anzeigera“, v časopise jistě
neklerikáluím, jsou o Ferrerovi uvedena určitá
fakta, která napsal novinář, jenž anarchista
dobře znal. Vypisnjeme jen něco. Ferrer v Pa
říži půjčoval ženu, konal tedy služby způsobem
Uriášovým. V Moogatu blízko Barcelony měl
nádhernou villa, měl milenka jmóuem Soleda
dovou, spekoloval na barse, ačkoli byl proti
nerovnosti majetka. Jedna ze dvou jeho dcer
tře bídu v Paříži a dostává se jí městské pod
pory. Drubá dcera jest u divadla des Arts a
Odeonu. „Berliner Tagblatt“ pak uvedl, že
Ferrer odkázal ve své poslední vůli milence
80000 peset ročního důchoda,— svým dvěma
dcerám nic, moderní volné škole nic, chodině
také nic.

Těchto několik věcí postačuje, aby Ferrer
byl nazván člověkem bezkarakterním, neboť
činil právě opak tohu, co ústy vyznával a co
bylo cílem jeho působnosti dle veřejného mí
nění evobodumyslníků, kteří se ho ujali. A
právě tak jsou bezkarakterními iti lidé a nás,
kteří tohoto člověka dávají za příklad. Všichni
novináři naši, kteří se pro Ferrera dali do
nářko, vytali si mravní políček, protože pře
vrátiii všechny mravní a právní zásady, kterých
člověčenstvo dospělo. Důsledky našich novi
nářů jsou nejen zdrcující pro ně samé, ale
ub.žácké pro kultara, kterou se tak rádi ho
nosí. Pókná koltoral Ode dneška, tak rozhodli
svobodomyslní novináři hájíce Ferrera, anar
cbisté json nositelé prsvé vsdělanosti, blasatelé
nejsprávnějších právních zásad a nejdovednější
řešitelé sociálol otázky. Pravda jest u anarchi
stův, a blud jest u těch, kdož odeuzují jejich
vraždy a paličství.

„Proč mě zabíjíš?“ zvolá pokojný občan
na anarchista, a vražedník ma odpoví: „Nejsi
enarchistoa! Protože nejsi anarchistou a pro
toše jsi snad katolickým křesťanem, vražedník
tvůj jest řádným človékem, o jehož sláva 8v0=
bodomysloí novináři div se nepoperou. Vražda
není nejhroznějším sločinem, páchá-li ji člověk
evobodomysloý a zatracojící víra v Boba. Švo
bodomyslní novináři jsoa přece pro volnost,
a nejvolnější věc na světě jest neznabožství
aoerobistické, které dovoluje i volně vrašdit,

Neemějte se jiš Indiánům, kteří si hlavy



eplošťají, nebo Cíňanům, kteří si mrzačí nohy,
neboť máte se proč vážně zamyaliti nad zpo
tvořenou novodobou vzdělaností, jež vyvrhla
i u nás lidi, kteří plni nestydaté odvahy ve
Ferrerovi hájí původce vražd a bezkarakter
ního člověka vůbec. Zbabělost mnobých čev
kých novin byla tak odporná, tak hnoená, še
člověku opravdu českému bylo zardívati 86
stadem. Zednářsko-židovská klika pokyne —
a již evobodomyslní novináři odříkávají ne
pravdy a závratné nesmysly, jimiž dokazojí,
jsk málo mají docha a mravní odvaby. Sie
tové—dávají lidemctnosti,kterýchlidénemají,
nepromlonvají jim pravdu prospěšnou a aby
získali přízně davu, tváří se, jako by eonhlasili,
ač dobře vědí, že anarchiem jest rakovinou
na těle člověčenstva.

Proto jest neskonale směšno, když v po
krokových novinách, jako v „Času“ nebo
„Osvětě 1.“, dočítáme 86 o možnosti, o výchově
lidu, o pevných zásadách, když nyni vidíme,
Ze titíž odporní farisejci se pokořojí, pooižují
a raději lichotí, než aby byli opravda mažni,
odhodláni a velkodašni. povolají a živí zhonbné
předsodky, na místo aby jim zastavovali cesta.
Ovšem proti proudu jest potřebí síly a odvahy,
kdežto po proudu dovede plonti i leklá, shnilá
ryba. Kromě toho jsou tito lidé velmi naivní.
Lomnívajíť se, že křikem o zpátečnictví akle
rikalismu zakryjí své otrocké slošby, které vy
konávají mocnostem, skrytým za kulisami.
Nikoli, doufáme, že většina českého národa 8
zoačná část inteligence probládají toto otro
čení a že nebudou mezi těmi, kdož dávají se
vésti od pokrokářských a socialistických vůdců
tak, jako by v hlavě měli pouze hrách a ka
pustou. Jest ještě dobrým znamením, že inte
ligence různých českých stran neusilovala o
tuto ubohbou ferrerovskoa svobodomyslnost a
že ráda ponechala mravní zbabělost a nedo
statek mužné karakterové nezávislosti dokto
rům strany pokrokářské, socialistické a volno
myšlenkářské.

Aby nám bylo rozaměno, připomínáme,
že nám oikterak neběží o swrt Ferrerovu,
nýbrž o otázka, sda jest rosumné a spravedlivé,
kdyš která zákonná autorita brání společenských
sájmů. Tvrdíme-li, když takový vražedný nepo
řádek zůstal by bez tresta, še jiš žádný pořádek
nedá se udršeti, pak zajisté máme na své strané
všechny myslící lidi.

Odkud to, že událostí ferrerskou nastaly
takové Štvanice proti církvi a proti katolické
ma kněžstva? Věc jest příliš jasna, protože
nálada taková dlouho se již živí a udržuje.
Člověk přirozeně tooží po štěstí a blahobyto.
Blabobyta však nemožno pracujícím třídám
dodělávati se v poměrech sociálních, v nichž
kapitalism je oespoután a může do nekonečna
požírati hospodářsky -labšího. Pracojící vrstvy
lidové dlouho sténaly pod tímto tlakem, ale
zmatenými nářky jejich znenáhla pronikala
představa potlačovaného množství, a lid, ble
daje příčiny své bídy, projevoval nedůvěru a
také zlobu proti těm, kteří jako vykořisťova
telé nebyli mu posad odhaleni. Tato pátravost
lidová víc a více přibírala nebezpečnosti proti
pravým vinníkům.

A protože lid takto probnzený musí ně
koho míti, na jehož hlava by shrnul všechno
svou nenávist, postarali se včas ti, jimž bě
želo o kapitalistické měšce, aby hněv lidu byl
obrácen na stranu jinou. Včas tedy opatření
byli vůdcové, včas v život uvedeno novinářství,
které všecbou vinu strkalo na církev a kpněž
stvo, včas organisovány sbory dělnické, jimž
vpraveny bludné názory a vočkována byla ne
návist.

A tak i událost ferrerská a všechny do
provody její u nás v Čechách jsou názorným
dokladem tobo obrovského Ššvindlua obelhá
vácí vrstev lidových, jsou dokladem, koho že
naše svobodomyslné noviny schovávají, překá
žejíce poznání, kde že jest příčina kapitaliati
ckébo vykořisťování, Jest tedy na bíledni, že
všichni novinářští štváči i řečníci, kteří útočili
proti katolicismu, balamatili lid, jedoali proti
jeho zájmu a otročili velmoci, která svými
chapadly rdousí všechen hospodářský život.

» ““

„Česká Škola“ nedávno si takto zanaříkala:
„Jest příznačoo a zaámo, jak málo jest soud
nosti v řadách učitelstva. Hořime pro všechno,
vzplaneme snadno a vstapujeme ochotně a bez
rozvahy do služby všeho možnébo. Tak rádi
se potácíme v krajnostech. Tak rádi dáváme
za sebe myeliti jiné! Snad proto, že nemáme
té soudnosti, která se dostavuje z opravdového
vědeckého vzdělání a blobšího dívání se do věcí
a osob. Přáli bychom si nespokojenců vsděla
ných, citem lidskosti prodebnutých, kteří vědí,
co jest 1epší, kteří dovedou vzorem jíti napřed
v práci opravovatelské. Ale nenávidíme nespc
kojenců otrývených závistí a sáští, jimžz póra
i z jazyka kune pouze Škaroblídské skobrání,
hanobení poměrů, osob i věcí, kteří šíří zápach
frasl, podezření, pomluv a urášek — a sami

nie dobrého nekonají. A nespokojenci ti věřía
celému světu tvrdí, že konají práci záslužnou.“

Tyto řádky „České Školy“ byly z různých
stran opatřeny poznámkami, ve kterých však
není věci hlavní. „Česká Škola“, jejíž přímon
mužnost v tomto ohledu po právu uzaáváme,
nemůže o jiném očiteletva mloviti, leč o po
krokovém. Učitelstvo pokrokové to přece jest,
které hlačně zasahuje do veřejného života,
všude se usiloje uplatnit, osuzaje a opravuje.
Soud „České Školy“ náleží tedy jem a jen učí
telům pokrokovým, ne že by neměli se súčastňo
vat života veřejného, ale že si počínají způso
bem lidí povrchních, kteří nemají rozhleda,
příslušného vzdělání a zkušenosti. | Usudek
„České Školy“ však kromě toho nepřímo odsu
suje prameny vsdělání, z nichž pokrokové uči
telstvo tuto svoji doševní nehotovost a nezra
lost načerpalo. Prameny těmi jsou pokrokářské
noviny s všeliké publikace, jest to škola a směr
masarykovský, jenž značnoučást učitelstva—
ne-livětšina—úplně ovládl.SoudČes.Školy“
pro masarykovský směr vzdělávací vyzoívá tedy
způsobem zdrcujícím, okolnost to právě tím vý
znamná, že nevychází zřad „klerikálních“, nýbrž
z péra učitelského. Člověka obyčejně možno po
znati podle knih, které čítá, jako podle spo
lečnosti, které obcaje, neboť jest jistá společ
nost knib, jako jest společnost lidí. A má-li
každý člověk bledati společnosti nejlepší, jest
na javě, že společnost pokrokářských knih a
novin právě nejlepší není. Lidé myslí a cítí
společně svými oblíbenými novinami, a že nej
oblíbenějšími novinami pokrokářského uči
telstva jest masarykovský „Čas“, „Osvěta lida",
„Jiskra“ a jiné listy téhož směra, jest mimo
všechnu pochybnost.

Svět vzdělaného člověka jest po většině
obmezen myšlenkami, kterých posbíral ze své
četby. A jako nejlepší kniby jsou pokladnicemi
dobrých slov, zlatých myšlenek, rozvážného
jednání a jistého úsudko, tak pokrokářská a
masarykovská četba působí v učitelstvo tak,
jak líčí „Česká Škola“: „Tak rádi se potácíme
v krajnostech, tak rádi dáváme za sebe mysliti
jiné. Nemáme soudnosti, která se dostavoje
z opravdového vzdělání a hlubšího dívání se
do osob a věcí. Škarohlídeké skuhrání, zášť a
nenávist, hanobení poměrů, osob i věcí, po
mlavy a urážky“. Dobře řečeno a prameny
pokrokářské vzdělanosti přiléhavě označeny.

Nikde masarykovský směr ve svých dů
sledcích nemůže se tak jasně stadovati, jako
v organisovaném pokrokářském učitelstva, Jest
to sbor určitě vytvářený, jednolitý a manife
stojící ce vždy sám osobě. Vliv Masarykův
vniká sice také i v socialistic4é dělnictvo, ve
mnobé professory při středních školách u
v právníky a lékaře v životě praktickém, ale
nikde nepoddalo 8e tmu organisované těleso
tak, jako tomu jest u učitelstva. Proto, jestliže
kde jinde, tož jmenovitě tam plnou vahou a
významem oplatňoje 8e ono Slovo sv. evangelia :
„Po ovoci jejich poznáte je.“ Dle směrodatného
úsadko učitelského není tím ovocem nějaká
parmena zlatá nebo chutaá reneta, nýbrž plá
ňata, trpké slívy a bořkéšípky. Napověděla-li
však „Česká Škola“, jest její povinností také
dopověděti. Když dobře rozpozoala a možně
vysvala, jest jejím úkolem pracovati o to, aby
pokrokové očitelstvo vymanilo 8e z neblahých
vlivů, což by bylo opravdovým požehnáním
jak škole samé, tak společenskému životu.

$ 6.
Machar ve svých „Konfessích“. Udává se,

že často drobnost, několik jen řádkův, osvět
loje povahy lidí, kteří se svým bližním dlouho
okrývali. Machar se ovšem neskrýval, protože
by to bylo marno, neboť jebo povaha, mravní
zásady i jeho inteligence zrací se jasně v lite
rárních jeho projevech. Že Machar jest po
vahou mstivý, dokazojí jeho polemiky víc, než
jest třeba, a kromě toho v „Koafessích“ vy
znává to sám takto: „I jinak dyl mi sympatic
kým prof. Vaněk: mesapomínal mikomu ničeho,
uměl se eremplárně msllf a mic mu nejmponovalo.
Jeho názor světa a lidí byl mo zahořklý, černý,
ale cítil jsi vždy pevnost a hotovost“. Tato po
známka, jen tak letmo v Konfessích prohozená,
objasňuje lépe povahu Macharovu, než bychom
to učinili celými stránkami dlouhého výkladu.
Naže ano, msta váleží duševníma ioventáři
Macharovu, jako ježkovi bodliny, neboť záliby
v Jidecb prosrazují jejich srdce.

Pokrokáři o tomto povahovém vředa u
svého „největšího českého člověka“ asi nic ne
vědí, nebo nechtějí věděti, a prospívá tedy,
když duševní podobenka Macharova i po této
stránce podrobněji se objasňuje. Dle dosavad
ních názorů jmenuje se velikým nebo největ
ším člověkem teo, kdo vyniká povahově, kdo
Jest příkladem, kterého jest potřebí následo
vati. Vědomosti a omění spisovatelské nic tady
neznamenají, protože lidstvo nadání spisova
telekému cice se podivoje, ale otcové učí své
syny následovati velikých povah, které pro
mravní vývoj a společenskýšivot jsou rosho
dojící. Kdyš kdosi za přítomnosti Waltera

Scotta vyjádřil se o ceně spisovatelských sohop
ností, jsko by jediné jim čest a chvála vzdá
vati se měla, Walter Scott řekl: „Pán Bůh
s námi, jak bídaý by byl tento svět, kdyby
takové očení bylo správné|“

Machar největší český člověk! Ve starém
Římě patolízalové volali vůči jednotlivým cí
sařům : božský, veliký! A přece věděli, že císař
jest na hony vzdálen božství a velikosti. Po
straně ti patolízalové se smáli. Proč se smáli?
„Protože“, abychom ažili slov Macharových
z „Konfessí“, „drah o draha věděl toto: baď
tomu věříš, co povídáš, a pak jsi blb, nebo
tomu nevěříš, a pak jsi lump.“

Machar oeopomíijí ničeho, jen aby svoji
originálnost a důkladoost náležitě objasnil.
Kdysi dostal se před sond Sál bil nabit, a byli
tam také dr. Herold a dr. Podlipný. Když
auskaltant předříkával Macharovi jako svěd
kovi přísežní formali a vybídl ho, aby ma
všechny olásky, které mu badou činěny, odpo
věděl, Machar postavil si najedooa hlava.
Pravíť: „ta jsem zaražen špatnoa vazbou slo
vesa odpověděti, opravil formuli takto: še ke
všem oláskám, které atd.“ Auskultant se biu=
boce zamyslil, načež opakoval přísně a 8 dů
razem: áe ma všechny ofásky, které .. .“ Roz
vážliví lidé vládaí strany (ve městě) zle mi
vytýkali tenhle gramatický parismus, měl prý
auskultant dojem, že jej chci přivést do ne
milé sitaace a proto prý proces tak divně
dopadl.“

Řekl-li by někdo, že tato odálosta soodu
jest malicherností, odpověděli bychom, že právě
v takové malichernosti jeví se všecek Machar.
Již tehdy považoval se za příliš učeného; není
tedy divu, že toto jeho sebevédomí 8e nezmě
nilo ani do té doby, kdy spisoval své „Kon
fesse“. Kdyby Macharovi nešlo tolik © to,
aby ukázal, že již za stadeotských let byl člo
věkem svého rozumo a své blavy, byl by 8u
podíval pro jistota do gramatiky. Poznal by
pak ovšem, že jeho gramatický purism jest
směšným holedbáním. Škoda, že tehdy onen
auskaltant nebyl v češtině zběhlejším, byl by
vzal Macharovi t'pec velmí důkladné. Byl by
mohl říci: „Vy nafoukaný chlapečku, dříve se
dobře přesvědčte, jaká jest vazba slovesa od
pověděti, abyste si zbytečně, a ještě na ne
vhodném místě, nepůsobil ostady svou vtíravoa
smělostí a abyste si dobře zapamatoval, že
odpovídati na otásky jest dobrou českou vazbou,
kdežto vaše odpovídati k otáskám protiví se js
zykové správnosti. Pamatajte si, že vypravc=
vati hlouposti náhodně a ze slabosti, často 86
přihází, ale nelze snósti bez dojmu komičnosti,
opravaje-li kdo bližního chlubnoa nevědomostí.*
Machbar se honosí gramatickým porismem,
kdežto jeho pró3a všade hemží se samými ger
manismy. Nelze nám již prodlévati při jeho
„Konfessích“, sale kdo by se chtěl přesvědčiti,
jak jest původní, přečti si „Hrdina naší doby“
od Lermontova a najdeš tam mnobo podob
ností s tím, jak se Machar namaloval. Vždyť
— aby byl bodně zajímavý — vypůjčil si i dvě
bytosti v jednom člověku, které jak v „Hrdi
novi naší doby“, tak v Macharovi stále si na
Šeptávají a berou 80 do křížku...
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Obrana.
Radostné márodní spolupracovní

etví. VPísku měl přednášeti dne 14.říjua sa
stance českého lida dělnického a redaktor ví
deňské katolické „Pravdy“ Kaboň o poměrech
našich vídeňských krajanů. Někdo by myslil,
že se snad radí poněkad zaslyděli ra svůj ná
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siloický kravál, který provedli proti schůzi
Myslivcově. Leč — tito kolturníci mají nyní
proti pokrevencům jiného přesvědčení kuráž
ještě větší. S>c. demokraté, přijavše do svých
řad na posila ještě jiné „pokrokové“ živly,
vrazili do iwěstského divadla a přes všecky
domluvy c. k. vládního komisaře nechtěli u
pastiti od vyrošování. Předsednictvo bylo nu
ceno po zahájení hned schůzi ukončiti.— Hu
ropský řev rozradostněných hrdel soc. demo
kratických byl na to odpovědí; ozývaly se též
sprosté nadávky proti přítomném dachoven
stvo, na něž bázeny kosy kostí. Kaboň by byl
promlovil netoliko proti Luegrovi a Axman
novi, ale i proti přízni vídeňských židů, A
k tomu nechtěli rudí svoliti. Tak tedy pomábá
rodá armáda utiskovaným krajanům! Jak se
často křičí, že prý katolíci málo pracají v ná
rodní obraně. Když však katolík na obranu
ubobých rodáků vystoupí, jest uřván, jedná se
proti němu juko proti kriminálníkovi.

VýsledkyKudrnáčova hospodářství
Tedy oyní se už ví, jak velice Kudrnáč jmění
chudých tkalců svým pokrokovým hospodaře
ním rozmuožil. Tento velíký ctitel Macharův
vedl záložna tak, že v ní byl zjištěn schodek
32500 K 43 h. Mimo to Kodrváč po sobě za
nechal mnoho soukromých dluhů, které pře
sabojí obnos 10.000 K. A tak hodně dlouno
budou míti po něm jeho přátelé důkladnou pa
mátku. Ve své „pozůstalosti“ zanechal Kodrnáč
také různé směnky 8 fslešnými podpisy. Všemi
mastmi mazaný ten pokladník měl po ruce
celou řadu falešných vkladních knížek, aby je
mohl nastrčiti revisorům, až by tito chtěli
erovnávati záznamy. Obelhával docela ústředí
zprávami o provedené místní revisi vkladních
knížek. Vykoukaný ten zloděj v ničem si ne
zadal v chytrosti s Bočkem a Vohryzkem.
Kdyby se byla náhlá říjnová revise zdržela jen
o 14 dní, stala by se katastrcfa dvojnásobně
větší. Kaodrváč totiž žádal od ústředí zaslání
12.000 K. Dále měl mu být právě zaslán ob
jednaný aotomobil za obnos 12.000 K. K toma
všema dne 15. října končila se lhůta ručení
tchána Kadrnáčova p. Kříže, který za zetě jako
pokladníka račil obnosem 8000 K. Soad chtěl
Kudroáč na automobilu (objednaném na cizí
účet) hezky rychle opláchnouti, protože sám
rozbodně nejlépe musil pehlédoouti, že míra
zlodějských nříchů jest již dovršena, že až po
mala nebade z čebu krást, že to celé hospo
daření musí vyjíti na jevo v čase nejkratším.

Při náhlé revisi zbavil se následků svých
zločinů a povinnosti aspoň částečné nápravy
způsobem velice jednoduchým. Jakmile se 0
běsil, bylo těžko volati bo k pořádku. Těžko
bylo revisorům tázatí se na růsná vysvětlení,
aby revise byla skončena rychleji. Kodrnáč si
sebral ze záložny jenom med. Pelyněk a těžké
povinnosti přenechal úplně lidem jiným. O
kradl tkalce, okradl poctivého svého tchána a
svoje příbazenstvo vůbec, nadrobil celou spou
stu nevděčné práce, kterou měl vykonati sám,
lidem jiným.

A teď si představte! Když každý roz
ombý člověk pochopil, proč ten marnotratný
byrokrat skončil pří náhlé revisi oběšením, 0
považoval se ještě rodý tisk mloviti o „mu
čednictví“ výtečného soudraha, o jeho „oběta
vosti“, o tom, jak byl „nezištným po celý život.“
On prý bojoval „za lepší úděl dělnictva“, byl
„90c. demokratickým idealistou.“ A satím (a
liškapálená, kterátohle do vudýchnovin psala,
věděla dobře, jak Kudrnáč šil marnotratné, jak se
před přátelé chlubil, še bere veliké obnosy sa dopi
sování do rudých listů a šemá sasvou „dělnickou
práci“ ještě jmé příjmy. Aby pak míra drzosti
rudého tisku byla dovršena, lhalo se beze studa,
že mají na jeho tregické smrti, na jeho „du
ševní rozrošenosti“ podíl jeho političtí protiv
víci. Ti prý bo pronásledovali. U bohů olymp
gkých! Soc. demokrat by se dal nyní trpělivé

pronásledovati! Radý ačitel by nevzbouřil celé
rodě a pokrokové Čecby, kdyby mo někdo šlápl
jen málo na kuří oko! Když už pravda tekla
do veřejnosti přímo cedníkem, odvážil se drzý
radý tisk napadatí pro Kudrnáčo lidi nevioné,
odvážil se pasovati zločince na mačedníka. A
soudrohům již ©době říšských voleb dokázáno
světle, jakou tvrdošíjnoa prolhaností bleděl
podrážeti nohy politickým protivníkům. Už
tehdy mohli dobře poznati, jaké charakterní
kvítko mezi sebou mají. Ale co jim bylo po
charakteru! Jen když Kadrnáčovy lži a kosfy
nealy soc, demokratům aspoň chvilkový užitek |

A Kudrnáč se nijak netajil, že s kandida
turou do říšské rady spojaje čistě osobní cile.
Prý až při volbě zvítězí, nechá učitelství; to
až soudruzi se postarají radému učiteli o lepší
zaopatření. A sondrozi zas měli cíle svoje.
D-mnívalí se, že učitelskou kandidaturu budoa
podporovati pokrokářští učitelé ze stavov
ských obledů. Ale obapoloá spekulace tentc
krát selbala, Učitelstvo znajíc dobře charakter
Kadrnáčův, poskytlo rudémn učiteli pomoc
zcela nepatrnou, podporajíc výhradoě Kotlanda.
Učitelé dobře prohlédli, proč se Kadrsáč při
lípl ke straně radé. Byl to člověk podpro
středního nadání a povahy odpuzající; nebyl
by získal snadno v jiné straně důstojnické
hvězdičky.

Proto po první volbě velké překvapení|
Kudrnáč obdržel ze čtyř kandidátů hlasů nej
míň. Sklapla mu naděje na sanaci osobních
hmotných poměrů. Aspoň se chtěl vymstít váš
nivou agitaci proti dru Horskému. Ale ani ma
nenapadlo obmezit své velké potřeby. A tak
ždímal bezcitně Raiffoisenovu záložna. Starý,
poctivý jeho otec, který nikdy k rodé straně
nenáležel, nyní odnáší též následky jednání
svého syna, který přijal barva červenou.

Politický přehled.
Schválení protičeských sákoná. Dny dašič

kové vaesly do oárodolho života aašeho po
chmurnoo, teskoon náladou. Německá zvůle
zvítězila: zákony, jimiž Dolní a Horní Rakousy,
Solnobrady a Vorarliberg donfají si zabezpečiti
svůj německý ráz na věčné časy, byly panov
níkem schváleny. Bolest, roztrpčení svírá kaž
dého Čecha, že těmito protičeskými zákony
Češi ve vlastním Rakoasko odstrčeni, zbaveni
vší národní ochrany, jakou jim státní základní
zákony zaručojí . .. Urážku uároda českého
protičeskými těmito zákony vystibnje „Hlas
národa“ porovnáním: „Představme si, že by
na př. eném vorarlberský usnesl se o zákoně,
že obyvatelé zemé mosí býti vesměs vyznání
katolického, že protestanté u židé nebudou v ní
trpěni. Bylo by to také uzákonění skutečného
stava (Vládní listy chlácholt českou veřejnost,
že těmito zákony dosavadní skutečný stav ve
zmíněných zemích byl uzákoněn; ale skutečný
stav jest zcela jinaký, jak schválený nový
semský zákon v Dol. Rakousích sám dozuává)
— neboť ve Vorarlberku jest židů sotva mno
bem více než Čechů. Ale nedovedeme si ani
představiti, jaký strhl by se v Rakoasko po
prask nad takovým úsnesoním a še našla by
se v Rakousku vláda, která by se odvážila
předložiti tukový zákou koraně k schválení.
Nikoliv snad proto, že by se takovým záko
nem děla ua př. židům nějaká újma, nýbrž
pouze proto, poněvadě všichni příslušníci ná
roda židovského pooitovali by v takovém zá
koně nejen křiklavé porošení svých práv,
ale i zřejmoa urážku svého náboženství“ —
Protesty ozývají se se všech stran. Zástapcové
všech českých organivací učitelských, od škol
obecných až do škol vysokých veřejné protes
tojí proti činům, kterými statisíce našich kra

janů majíhar ve svých právech zkracoványa vydány Jnéma odnárodnění a dovolávají

se u všech lidí v pravdě osvícených jejich
cita pro nejprostší spravedlnost . .. Také
čeští poslanci a členové obou sněmoven rady
říšské a soémů zemských ze zemí korony české
obromáždění 3. t. m. na Staroměsteké radnici
v Praze projevují nad azákoněním těchto jszy
kových zákonů své nejhlobší rozhořčení. Čech
má býti psancem v eldelním městě jeho Veli
čenstva. Ohlašují nejostřejší boj tomuto mini
sterstva ij systémo takovému. S ministerstvem
takovým české |poselstvo domlavilo. — V mí
pisterské rodě ministři naši dr Braf a dr
Žáček podali rozhodné ohražení proti schvá
lení zmíněných zákonů. Ale všemi blasy proti
hlasům ministrů českých, tedy i hlasy obou
ministrů polských ryt. Bíliňského a dr. Da
lemby osoeseno, zákony alpské předložit k nej
vyššímu schválení. Nato čeští ministři zažá
dali za propoštěnou a císař také je propastil,
jmenovav je tajvými rady. Saučasně odborný
přednosta Josef ryt. Pop pověřen správou mi
nisterstva orby, krajanské ministerstvo zatím
neobsazeno. Slovanská Jedoota zaujme vůči
situaci své stanovisko dle asneseni D4 schůzi
parlamentární své komise dne 4. t. m. Poláci,
kteří oeaznali za potřebav protestovati proti
protičeským zákonům, odvažují se zase býti
prostředníky.

Poslanecká sněmovna minolý pátek přijala
návrh křesť. eociálů, aby protidrahotní návrhy
byly odkázány zvláštnímu b2člennéma vý
bora, který ná do 6 týdnů podatí sněmovně
zpráva a oávrb. Posl. Šrámek jménem Slovan
ské jednoty podal pilný návrb, aby zákonem
prohlášen byl výbor pro sociální pojišťování
permanentním, tak sby i za odročení a v době
rozpuštění sněmovny mohl pracovati. Piloost
návrbu byla jednomyslaě přijata. Po vyřízení
těchto uávrbů jednání přerašeno, u příští
schůze, bude-li vůbec, bude někdy at koncem
listopadu.

Obecní volby prašské wladočeské straně
přinesly většinu oa radoici Staroměstské. Na
radnici dostali se tentotráte i dva katoličtí
zástupcové, kanovník dr. Tumpach a fed.
Chmel.

V Uhrách j st vše při starém, krise vleče
se dále. Košnt utěšoje se, že Wekerle odejde
do soakromého života 8 že on 81m uchopí se
otěží vládních.

Vspoura v Řecku. Všeobecná nespokojenost
a rozbáranost v Řecka provalila se také
vzpourou části válečného loďstva za vedení
kapitána Typaldosa, jenž 8 torpedovým članem
a asi 300 námořními vojáky obsadil arsenál
na Salamině. Ale vzpoura potlačena a vzbou
řenci dali se na útěk, mezi nimi i Typaldos.
Zatčeno několik důstojníků. Při srážce váleč.
ných lodí více mužstva zabito a raněno. Uče
lem vzpoury bylo způsobiti úplnou zménu
vnitřně-politických poměrů.

Z činnosti katol. spolků.
Ronov nad Doubravou. Katolický50

ciální vzdělávací spolek „Rovnost“ sehral na den
Všech svatých divadelní hru „Na dušičky“ aneb
„Staniž se vůle Tvá“, obraz se života, o 4 jedn.
od J. E Š'echty. Plaým právem a s dobrým svě
domím můžeme říci, že na našich ochotnících
splňuje se pravidlo, že učením se učíme, £. j. že
jdeme vpřed. Colá soubra, místy dosti obtížná,
podána byla bezvadně. Ani jsme neměli tušení, že
£ našich jiaochů a dívek v tak krátké době vy
spějí síly na prkoech tolik ratinované. Jsme spo
kojeni všichoi a mohou pp. ochotníci spokojeni
býti též. Všem 16 osobám účinkujícím a jednoma
každému svláště volá výbor spolku upřímné
„Zaplat Bůh“ a prosí za další jednotnou práci.
Milá naše mládeži, vpřed statečně za vytčeným
cílem v jednotě a svornosti! „Zdař Bůhl“

Rdrašení kř. sociál. mládoše výcho
dočeské koná v sále Adaibertina v Hradci Kr.
14. listopadu 1909 o 10. hod. dopol. mimořádnou
valnou hromadu. Pořad: 1. Zahájení valné bro
mady. 2. Čtení zprávy jednatelaké a pokladní. 3.
Návrh na změnu Širažení v somský spolek: děl
nické, živnostenské a městské mládeže pod názvem
Sdražení české mládeše křest. sociál. 4. Čtení
stanov. 5. Zápis členů a ustavení se spolku.
Na valnou hromada mají přístap všichni členové
a jimi uvedení hosté, k bodu 32.smí mlaviti dle
stanov pouze delegáti, k bodu 3. všichni členové.
— Petrásek, starosta.

Zprávy místní a z kraje.
V dem Všech svatých obrovské davy

proudily na hřbitov Pouchovský, Kuklenský i
Novohradecký. Jeho Exc. nejdp. biskup navětívil
hroby zesnulých kočší a vykonal u nich pobožnost.
Konal posvátné obřady v den ten i aásledující
v katbedr. chrámu. 1 v den Dušiček byl nával
na hřbitovy veliký. Valná návátěva hrobů podpo
rována byla velmi příznivým počasím

veškeré přípravy pro krejčí a švadleny
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Slavnostní akademii na počest svého
bývalého ředitele vedp. dra Fr. Reyla pořádají
chovani bisk. B>rromaes dae 7. t. m. Začátek
v 6 bod. odpol.

Městské uastupitelstvo v Hradci
Králové ve schůri dne 29. říjnakonané usneslo
se, že připojuje se ku protestu českých obcí proti
křivdám s pronásledování vídeňských Čeobů. Zá
roveň povolilo ve prospěch „Komenského“ ve Vídní
příspěvek 2000 K, pro Svatováclavskou millinn“
vou sbírku „U-třední Matice Školské“ 2000 K

Veřejné přednáškové kursy šívmo
stemské pořádá v zimním období 1909—1910
městské průmyslové moseum v Hradci Králové.
Účelem kursů jest podati živnostoiotvn v lehce
přístupné formě potřebné znalostí živnostensko
obchodní i právní Dopločny přednáškami techno
logickými a hygienickými, poskytnou účastoíkům
možnost nabýti nejen veškerých vědomostí k vzor
němu vedení živností nutvých, ale buduu tároveň
dokonalou přípravou pro kursy mistrovské. Vkur
sech ua prvém místě probráva bude pauza 0živ
postevském účetnictví | plsemn stech a kalkolace,
na druhém místě předaděky rázu živanstensko
právního a uárodohoapodářského. o eměnkátetví,
Živoostenském práva, základech národního hospo
dářství, o dražstovuictví, podpůrné akcí zvelebovací,
úratovém a nemocenském p jišťování a specielní o
spořitelnách, postoupených pobledávkách a obsc
ním rozpočtu, dále o bygieně v živnostech. V od
dělení technolog ckém probrány ©budou | Časo
vé utázky, v prvé řadě oelektřině a jejím prak
tickém užití a uspořádány budou odboraé kursy
pro jednotlivé živnosti. Ku provedení obsáhlého
progrema získána řada odborníků maatníchi cizích.
Knrsy zabájeny budou předodákami prví. dr. J.
Vocáska o živnostenském účetnictví a prof. J. Ma
reše o elektřivé a jejím praktickém užití, o nicbž
podáváme zprávu níže.

Beuplatný kurs přednáškový o živ
nostenském účetnictví pořádá měst prům. museum
v Hradci Králové od 3. listopadu do 22. prosince.
Kurs zahájen byl ve středu dae 3. listop. a vyu
čováno bude až do Vánoc každý pondělek od 7,
—9 hod. večer v čítárně musejní. Kora řídí pan
prof. J. Vocasek.

O elektřině a jejím praktickém u
žíti přednášeti bude od 10. listopadu do 23. pros.
vědy ve středu od 71/,—9 hod. večer ve fysikální
poslacháraě p. prof. Jan Mareš. Přednášky 8po
jeny buďou e demonstracemi. Kure pořádá městské
průmyslové musom v Hradci Králové. Vatap
volný.

jmenování. Docent české vysoká školy
techbické v Praze a ředitel obchodní akademie
v Hradci Králové, JUDr. Josef Pazourek, jmenc
ván byl mimořádným professorem obchodních véd
při c k. vysoké škole technické v Praze.

Valná hromada Cyrlilské dlocésní
jednoty konala se v Adaibertino za slušné účasti
dne 4. t.m. za předsednictví vadp. dra Al Mrátíka,
Jednatelská zpráva konstatovala potěšíteloý vzestup
utnělecké činnosti zásluhou borlivého dirigenta vdp.
dra R Šetiny. Zpráva pokladní byla uspskojojící.
Poněvadž dosavadní jednatel dp. Sokol přentdlil,
zvolen za jednatele dp. Karel Keppl a pak do vý
bora p. Jan Čeraý. Vedp. dr. Mrátík skončil val
nou bromadu poděkováním a povabuzením k další
borlivé činnosti. — Dne 21. t m. pořádá jednota
Cecileký večírek v Adalbertinu s vybraným pro
g'amem.

KRulmnímm uasedání porety u c. k.
kroj. soudu v Hradci Král. vylosování následojící
pánové za porotce: rolník Ant. Ermer z Božanova,
továrník Cel. Klempt z Broumova, rolník Antonin
Kahler z Velkovsi, rolník Jos. Rudolf z Heřman
kovic, hostinský H. Walzel z Višenova, obchodník
Štěp. Skalický z Č. Skalice, továrník Ant. Bauer
ze Dvora Král., mlynář Jos. Hoftmann z Hradiště,
rolník Fr. Róbrich ze Zboží, roloik J. Polák zLo
chenic, rolník V. Vacek sPlašic, majitel realit Ad.
Bařtipán se Š'ěnkova, rolatk Jos.'Rykl ze Stěžer,
továrník K. Vítoušek = Třebechovic, statkář V.
Ornet ze Správčie, rol. Fr. Filip z Heřmanic. tov.
Joe. Etrich z Jaroměře, kopoc Jos. Otta z Jose
fora, oekonom Lud. Wansch z Josefova, rolník J.
Symon z Doudleb, kupec Gost. Eisner z Mládkova,
mlynář J. chlesioger z Mládkova. továrník Ant.
Just ml. z Červ. Koatelce, obchodník H. Paš z Červ.
Kostelce, továrník Ad. Keyslar z Červ. Kostelce,
hotelier Fr. Jančák z Náchoda, stavitel J. Marti
nek z Náchoda, hotelier Viktor Novák z Náchoda,
rolník Fr. Mádlo z Želů, rololk Ant. Ježek z Ob
olšova, rolník Jar. Kolo ze Slavětína, rolník Ant.
Hartman s Bačetína, rolník Jos. Dusil z CČerniko
vic, rolník Aug. Kaufmann rz Horní Dřevíče, to
vároík Th. Morawete z Úpice. — Dále nábradní
porotci z Hradce Králové pp.: obchodník J. Baum,
professor Kar. Feierabend, socbař Zdenko Ježek,
stavitel Jos. Jihlavec, továroík H. Rujkr, zámečník
Fr. Paulík, obchodník Jos. Sammer, botelier Jan
Vocel.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.
Stav vkladů 31. řijua t. r. celkom 34,435.161-28

Záložní úvěr. ústav v Hradci Král.
odbýval 30.t. m. miroořádnou valnou hromada za
bojného účastenetví akcionářů. Valná hromada ee
usnesla jednoblasně na návrhu eprávní rady zvý
šiti akciový kapitál ze 6 na 10 milionů korunu,

tedy o 4 miliony korun, vydáním nových 10.000
akoil. (Bližší viz v insertu). Předseda Zálošního
drěrního ústava p. cís. rada Victor Collino odů
vodnil návrh na zvýšení akciového kapitálu ústava
2 K 6,0000000 na K10.000000 následujícími slovy
stračně así: Prvním bodem programu dnešní ii
mořádné valné hromady jost zvýšení našeho akci
ového kapitála o K4,000.000, tedy na K 10.000.000,
ko kterémožto zvýšení máme již státní svolení a
potřebujeme pouze pchválení valné hromady. Máme
sa to, veleotění pánové, že nyní naskytla se vbodná
pHležitost dotyčné K 4,000.000 vydati. Obchody
ústavu našeho rosvijely se v posledaích letech ve
lice utěšeně, jak vém bude z vydaných ročolob a
měslčních zpráv známo a chci se vám zmíniti ještě
o Činnosti ústava během tohoto roku: Za prvé
pololetí toboto roku dosábli jsme celkového obratu
K 518 milionů oproti EK395 milioná roku loů
ského, více o K 123 miliony sa půl roka. Zisk za
první pololetí letošní jevil ae nám obonsem ca K
806000 oproti K 200.000 roku loňského, vice za
prvoí pololetí ce n K 106.000. čili o BO procent.
Vklady naše stouply do 30. června ť. r. Da K
22.700.000 tudíž více oproti 30. červnu 1908 0
K 4900000. Koncem měsíce září vykazujeme již
vkladů K 23,870.000. Jak pozorojete, zvětšují sa
zoačně naše obraty, stoupají značně naše vklady
a v poměra stoupá i sisk. Další stoupání vkladů
přímo podmiňuje si zejisté i zvýšení akciovébo
kapitálo a fondů reservnich, tak aby mezi oběma
byl jaksi jistý poměr. Jsem toho násora, že již
cifry uvedené dostatečně udůvodňovaly hy zvýšení
akciového kapitálu, nemáme-li snad zůetati státi.
Leč jak jste ae v denních listech zajisté již da
četli, máme v pregrama další nové obchody. Při
první naší filiálce v Semilech — klerá 8e nám
dobře osvědčoje — zřizajeme na popud několika
vlivných representantů města Turnova expositaru
v Turoově, podřízenou přímo této filiálce. Dále
zatisujeme novou Hliálku v Praze — centru tu
našeho českého peněžnictví vůbec — která již
v nejbližších dnech svou působnost sabájí. Za tím
účelem najmali jsme místnosti v paláci obchodní
a divoostenské komory v Praze. Konečně pak
přikročojeme k obchodu s ublím ve velkém.
Donfáme, velectění pánové, že na základě všech
těchto okolností uznáte oprávněnost zvýšení ak
tjového kapitálu, Čímž postavíme se mezi přední
divitele našeho peněžnictví. Jménem celé správní
rady mobu vás. velectění pánové, jen ujiatití, že
máme v prení řadě na mysli, aby 80 ústav náš
rozvíjel tempem zdravým — žádné jiné obledy
anad zde nerozhodují — a aby osbyl naproslo na
úkor div.depd našich velectěných pánů akcionářů.
Udržujeme dividendu na výši, odpovídající ceně
akcií a poměrům oa trhu peněžním a zvyšojeme
značně reservní fondy. Ku pf. ta poslední 3 leta
stoaply naše fondy reserní o K 431000 téměř o
polovian všech fondů, takže dnes oboášejí K924:000.
Za poslednírok přidělenobylofoodůmK260.009.
Akcie naše znamenány jsou na burse pražské a
poněvadž ayní počet našich pánů akcionářů zaačně
ge rozmnoží a počet akcií stoupne us 25000 ktsd,
zežádáme u bursovní komory o zoamenání našich
akcii ns korsovaím ltstko bursy vid-ňské. Tím
stanou se akcie Záložníbo úvěrníh) ústavu mnohem
hybaější. Po provedeném jednoblasném usnesení
zvýšit akciový kapitál o celých K 4,000.000, sa
končil pao předsedající tento bod programu přáním,
aby všichni přítomní akcionáři nejen účastnili se
upisování akcil, ale aby i v krabu svých známých
doporučovali akcie nové emiase tak, aby V. emisse
těchto nezůstala pozadu za posledními emissemi,
kdy vždy vyložený obnos byl zoačně přepán.

Záložna v Hradci Králové. Výkazta
měsíc říjen 1909. Vloženo K 109.856'06, vý
bráno K 104.980.83, ztstatek K 1,682.68447. —
Záruka: Závodní podíly K 72.96723, vod re
serení K 109 3,846, fond pensijní K 28.724:06,
foud pro korsové rozdíly K 14.41428, vlastní
reality K 168.726-50, cenné papiry a přebytky
K 30650929, půjčky směnečné K 407.808%21,
půjčky bypoteční K 1,13L.99869, úhroem K
292953131.

Ve prospěch průtrší mračen po
stišemých na Hořicku zejména v obci Třebo
věticích došly c. k. okr. hejtmanství v Hradci
Králové tyto další milodary: Veřejné sbírky obcí:
Svinary 27 K 90 h, Čibnz 14 K, Světy 60 K,
Nový Hradec Kr. 112 K 74 h a sice veřejnou
sbírkou 66 K 44 h, kosteiní sbírkou 21 K 30 b
a sobecnl pokladny 26 K. Třebechovice 180 K40h
a sice kostelní sbírkou 40 K, veřejnou sbírku
140 K 40h, Vlčkovice 38 K 30 bh,Labno 40 K 90b,
Dolní Přím 43 K 30 h, Rosnice 41 K 60 h, ú
hrnem 548 K54 b.K tomu dřívějších 1178 K 92 h,
dobromady 1727 K 46 b. Obec Předměřice véno
vula katastrofou postiženým v Třebověticích 200 K,
který obnoa zaslén byl p. dr. Machkovi v Cere
kvici jako předsedovi pomocného komitétu. Sebra
mé obaosy byly zaslány c. k. okr. hejtmanství
v Nové Pace a všem šlechotným dárcům jménem
postižených vřelé díky.

Na Slováků v Kuklenách.
Snahou mnohých a hlavně p. ředitele hospod.
školy Michálka pořádán byl doe 31. října u
„Černého koně“ alovácký večer. Zavítalo sem 17
slováckých mladikův, aby stadovali 2 léta na sdéjší
boapodátské škole. Vůdci jejich byli pp. dr. P.

Blaho a redaktor F. Štefánek, kterýšto však toho
dae byl v Opočně. Pan starosta F. Rak uvital
jménem obce p. poslance Blabo i mladíky a přál
jim, aby se vzdělali jsk theoreticky, tak i prak
tioky a vědomostí avých pak hojná, učili ve své
otčině. Večer tento Šťastně propagoval myšlenku
vzájemnosti slovanské a hlavně vzájemnosti s bratry
našimi slováckými. V ten omysl nesly se krátké
promlavy pp. poslanců Srdlnky a Vinaře. Pan
poslanec dr. Blabo v delší řeči naxreslil nám —
ovšem že ematoý — obraz žívota na Slovensku.
Zmínil se zejména o školství, úřadech a poměrech
hospodářských. Tyto poněkud se lepěl, ostatní vše
ještě ve atavn smutném. Proto vysflání ja oujinoši
slováčtí do Čech, aby se zde vzdělali a vzdělání
pak šířili i ve své domovině. Děkuje těm pp. rol
úíkům, kteří ochotně a sdarma vzali k sobě jinoohy
slovácké a dává těmto otcovské napomanatí. Řeč
jeho zanecbala hluboký dojem. Po tě rozproudila
se zábava, při níž účinkovala sl. J. Raková před
nesem skladby klavírní a alav. zpěvácké epolky
Vlastimil" a „Libaše“ přednesem písní sloven.
ských, které nacvičil p. sbormistr J. Jelínek, od
borný učitel. Jinoši pak alováčlí sami zapěli ně
které plané svoje národní. Též učivěna aJirka ve
prospěch Komenského kol ve Vidai, která vy
nesla 118 K Návátéva byla velmi četná. —a.

V Novém Hradel Král. hráli v hoa
podě karty Fr. Špičán, známý rváč pookolí, a x
marádem Tlukou, který nedávno vyšel z věznice.
Opuastili hostinec v neděli o půl čterté hodině k
ráou, pobádali se a Spičán Tlaku na ulici po
střeli.. Rinéný leží v nemocnici, Špičán zase vo
věznici. Snad konečně bude mít obec pokoj od
obou hrobých chlapiků, kteří již dávno patřili
do pracovny. — Zemřel zde dne 30. října a po
chován v den Dušiček mladý a všeobecně oblí
bený p. František Chládek, akcosaista král hl.
města Prahy. Z-snulý stadova: před odchudem
do Prahy též thevlogit v Hradci Králové. Ol
počívej v pokoji!

Čermilev. (Přednáška). Vneděli dne 7.t. m.
přednášeti bude o půl třetí bodině v katol. nár.
Jednoté naší vadp.kanovník dr. Fr. Šale o thematu:
„Český člověk a Řím * — Po přednášce bude vý
borova schůze.

„Pekrokové Kaklemy. Do nedávnajsme
wyalili, že u nás jest pokroku dosti a apad až
maoho A v domnění tom žili a pracovali jsme
celkem spokojeně v ovzduší tolika stran. Ale tu
ejble! Nastává najedoou burcování všech ze sna
Zavolán sem p. Dr. W+gaer z Hradce a ten před
náší nám o Maoharovi, o tom synu Haliovu. To byl
tak první pokas připrasiti půdu pro pokrokový
klub, anebo aspoň odbočka klubu hradeckého. Čí
Co znamenala ta účast klabu onoho při alováckém
večírku? Jen čistou lásku k větvi národa našeho?
Pochybujeme! — Aby io nekřičelo a více táhlo,
pořádán onen Macharův večer pod plachtou „stu
dující v Kuklenách“. A tuto sobstu aa8e „atadující
v Kaklenách“ pořádají programový večer ve pro
spěch Komenského škol ve Vídni; účel sajisté
šlechetný a bumanol. Ale nebylo by to pokrokové,
kdyby zase při tom o Bszračovií nemluvil pan Dr.
Wagner z Hradce. Soášívali jsme se dříve, ač
často různého politického smýšlení; ale teď hrany
ostře vystupují. Půjde-li to tak dále, bad.íne žíti
život osamělý! Ale nel Dáváme radu: Nechf vy
staví ae extradům „a pokrokových“

Do Nechanie. V per. časopisu „Obnova“
ze dne 23. červenoe 1909 čís. 29. byl uveřejněn pod
nadpisem „Zcela originální husitský pokrok v Ne
chanicich“ článek, jehož obsahem se cítí na své
cti dotčen p. okres. tajemník Vančura. Ježto člá
nek ten spolívá na neaprávné ioformaci, nováhám
problásiti — aby věc mimogoudně vyrovnána byla
— žo dalek jsem byl toho, p. okres. tajemníka
Vančaru z něčebo nečestného viniti. — Antonio
Pochmon, redator.

Hořice. U příležitosti svěcení pomníku +
p. děkanu Mogr. Boh. Haklovi, jejt umělecky
provedla c. k. odborná Škola sochař:ko-kamenické
v Hořicích, došel vldp. děkana anonyma! dopis
(bořická to specialita), že měl raději postarati ss,
aby fandace, kterou zemřelý p. dělen ve prospěch
městského sirotčince učinil, zůstala v platnosti a
aby nedovolil, by tento byl zbořen a na jeho místě
dívčí škole „Vesna“ byla postavena. Poněradž 0
táska tato i v hořických listech byla ventilována,
podává duchovní správa, aby v této véci bylo jasno,
toto vysvětlení: Zemřelý Megr. B. Hakl nezřídil ve
prospěch městského sirotčince tádné fandace, ne
jmenoval v závěti nikobo, kdo by nad věnováním
jeho běl, nýbrž věnoval městaké oboi hořické bez
podmícečný der, 8 nímě tato mohla ovšem libovolně
naložiti. Pan děkan k závěti své nepřipojil žádného
vinkula, aviž sobě, neb někomu vyhradil právo nad
tím, jak so daru jebo má použítí. Néco jiného by
bylo, kdyby byl řekl: „Věnuji 20.000 K k tomu
účelu, aby zřzena byla faodace, z níž by byly
vydržovány řeholul sestry, které by vedly výchovu
sirotků, a jako vykonavatele této své vůle jmennji
bisk..koneistoř.“ Proto jeví se všecky debsty 0
závěti p. děkana Hakla sa téchto okolností Jako
sbytečné víření prachu. Ostatně město své sirotky
umístilo v sirotčinci okrosním.

Hacbar do Hořle a přípravy hoří
ekých klerikálů. Tak pojmenovalssámý bo
Helrýdoplsorate!„Časa“ článeček,přijehož čtení



jakýmívévládas polícies tak sv. detektivy.
Jeou to lidé obyčejněpochybného charakteru, kteří,
aby se zapesli a postoupili. povídají obyčejně více,
neš sami věd. Kolikrát naběhla policie a vyredls
nbytečnost, ne-li hloupost, že sodia na lep svým
detektivům, či tajným. A takový tajný vaikl pod
k 290 do důvěrné schůze katolické organisace
v Hořicích, v níž mluvil poslanec V. Myslivec —
poučení, jak opatrněji mají si pořadatelé schůzí
vésti — a buď že neměl té intelligence, aby jed
nání mobl logicky stopovati a si zapamatovati, buď
že chtěl těm, co ho vyslali, něčím hodně dra
etickým posloužiti, ve své faotasii vyrobil a re
portoval takové věci, o miché ma achůsí vůĎec se
nejednalo. Píše-li dopisovatel „Časn“ na základě
referátu svého tajného o „válečném plánu proti
Macharovi v Hořicích, o skoupení vstupenek k před
nášce jeho, o naplnění domu věrnými svými“, pak
se slov jeho mluví na polovic lež a na polovic
strach. Náš řečník řekl: „Macharovi měly by se
položiti tyto dvě otásky“, načež hlas nějaký se
ozval: „Půjdeme tami“ Náš řečník: „To bych
vám neradil, protože by vás ukřičeli, jako svého
časn při řeči Pelanta.“ O skoupení lstků nebyla
vůbec řeč, nikomu nenapadlo „obsadit dům evými
věrnými“; nemějte žádného strachu, klerikálové
Nnechystají Macbarovi borké přivítání“, oaopak
oni vám dají pokoj os celé čáře, jen slova, tuáíme,
Kolárova, dovolojeme si vám na paměť uvésti.

Tak svět činí často jako děti,
do studnice, z níš se napily,
házejí pak kamení a smetí.

To platí o vás a vašem stanovisku macbarovském
ku křestenatví, jemuž. národové evropští vůbec,
národ pak český zvlášť mají tolik co děkovati.
Náš řečník neřekl to tak o šibenicích, jak vy jste

půl millionu šíbenic na české vlastence, my nejsme
tak šibeničně naladění, bylo by však účelnější a
humánnější, aby 8e se obnos, co by půl millionu
dibonic stálo, postavil v Čechách ještě jeden blá
sinec.“ Byl jsem ve schůzi po celou dobu, na
prosto jsem však neslyšel, že by se v ní spílalo:
„lumpové, darebáci, zloději“, to jsou výrazy z re
alistického slovníku a přítomný tajný je měl bez
pochyby na jasyku a byl by je pronesl, kdyby ee
byl nebál. Kdyby ne věsk slova ta i vyslovila o
Ferrerovi, naprosto neměli bychom čeho Llitovati—
leč že jsme tajného včas nevyhodili.

. Debřenice. (Smutná kapitola o hospo
dářetví naší obce.) Již jsme se zmínili, jak se
u nás hospodařivalo a obecním jměním; dnes do
plňojeme své zprávy kapitolou nejsmutnější. Jako
valná část českých dědiu, má i naše obec avůj
kmenový statek, role iles, jehož po dávaém zvyku
užívají pouze starousediici. Užívali dříve ještě
více, ale asi před 30 lety domkáři, kteřína obec
ních pastvinách pásávali, prosadili stížností až u
zemského výboru podanou, že jistá část obecních
pozemků byla dražbon pronajata a nájemné plyne
do pokladny obecní. Obecního statku (více než
42 korců role a přes 84 korců listnatého lesa)
ušívalo ode dávna 27 starousedlých rolojků. Těcbto
staroueedlých živností zakoupil velkostatek 19,
ostatních 8 je v majetku malorolníků. Výměnou
a ostatními uživateli scelil si velkostatek svě dílce
a vlivem svým prosadil v obecním výboru již asi
před 30 roky, že s dílců těch neplatí se do obecní
pokladny ani tolik, co dle $ 77 obec. zř. platiti

Be má: dand a všeliké dávky jiné, jakoš 1výohys hájením a ozdělávánímoméch pozemkůspojené.
Výnos oněch pozemků (znásobíme-li katastrální
výnos 3mi) obnáší na K 860 ročně, daně a ostatní
poplatky (semské a okresní přirážky) K 19425.
A tento spravedlivý, zákonem nařízený obnos
nechce náš velkostatek do obecní pokladny pla
titi. Ostatní ušívatelé nevzpírali byee této po
vinnosti; uznávají, že je to bezprávné zkracování
všech ostatních poplatníků. kteří na výlohy obeení
a školní 49prccentní přirážku platiti musel. Dle
starého zvyku jest však a nžíváním zmíněných
dílců obecních spojena povionost platiti 60 bal
do obecní pokladny měsíčně, jakmile pravidelné
příjmy obecní ns vydání nestačí a musí býti vy
psány přirážky. Ročně tento nejmenší obnos ob
náší 97 sl 20 kr., tedy právě tolik, kolik vše
obecný rákon při nynějším stavu zemských a
okresních přirážek užívatelům platiti okládá, a
přece sástupce velkostatku proti usnesecí obecního
sastopitelstva, kterým se smíněná povinnostukládá,
protokolovati si dal protest, odpírá činiti zadost
té nejjasnější povinnosti apravedinosti a práva.
Obec naše nemá dosud obecního domku pro své
cbudé příslušníky, nemáme místnosti pro případ
nakažlivé momoci, nemáme bytu pro strážníka.
Někteří naši chodí ještě před nedávnem umírali
ve chlévecb, příslušník náš, tichý blázen, leší
ve dne v Boci i v zimé v komůrce bes kamen,
kde má obecol strášuík brambory, s hlíněnvu stu
desou podlahou, téměř ve tmó, nebot dvě okdaka
kvmory mají sotva 30 em. ve čtverci. Obec musí
prositi velkostatek o kousek místa pro své pří
elušalky v panských barácích a tu jich bývá
v pravém slova smyslu nspěchováno. Na tyto o
becné potřeby nemí peněz — a velkostatek s o
statními osmi starousediiky užívá při tom krázných
obseních posemků téměř jiš 80 let sadarmol
Ato Bnáskaždýví; ale osvati se přolonesmí

žádný. Jak působí takové poměry na právní cit
obyvatelstva? Jaký div, še někteří lidé nečiní si

itek uvědomí, když berou s panského, poněvadá
velkostatek béře besprávně užitek s obecního. Čím
kdo hřeší, tím i trestán bývá!

Na kněžské komterenel vškariátů
němoeckobrodského, polenského,čáslav
ského a lipelekého dne 21. říjnabylapříjata
tato resoluce: Vzhledem na to, že v novinách
pomlavy proti katolickému duchovenstva čím dál
víc se množí, vysýváme, aby všichni kněží do
jednoho posílali těmto časopisům tiskové opravy,
nebo, jest-li urážka šalovatelna, zakročovali u c. k.
krajských úřadů. Opomíjí-íi kněžstvo této obrany,
emělosti u nepřátel jen přibývá. Časopisy proti
katolické, podjsvěe se úkolů detektivních, každá
chybyčky do krajnosti využívají, a proto jest
nutno, abychom všichni ve svých fočech a skut
cích byli co nejvíce opatrol a ubychom, jeme-li
napadení nespravedlivě, bájili se důsledně a ne
ústupně,

Nový Bydžev. V dašičkový den konala
se u nás dojemná slavnost eirkevní — posvěcení
to prostranné příseavby břbitova ©Slavnosti této
zúčastnila se al. městeká rada s náměstkem ata
rosty p. Peřinou v čele a rodák zdejší vadp. bisk.
vikář z Lužce Jogef Pospíšil, jenž ochotně vykonal
posvátný obřad svěcení. O 8. hod. odp. promlavil
k ohromážděným zástupům v chrámu Bolestné
Matky Boží dp. administrátor J. Šmejkal, načež
sa velkého účastenství věřicích a sasistence míst
ních duchovních vedl vadp. bisk. vikář průvod na
nový břbitov a posvětiv jej, promluvil dojemnou
řeč, v níž pojmenovav toto posvátné místo novým
naším předměstím, poukázal, že zde obyvatelé
našeho města naleznou toho pravého pokoje. po
němž každý touží a její marně sde na světě bledá.
Povsbudiv přítomné ke konáaí křesťanských po
vinností, poděkoval sl. městskému saatupiteletva
za vsorné zařízení této nové části hřbitova a přijav
díky sl. městské rady za dojemnou promluvn a
posvěcení, dokončil povznášející tuto slavnost
v břbitovním chrámu Páně modlitbou k nebes
Královně.

Česká Skalice. V nedělidne 21. listo
pada 1909 o 8. hod. odpoledne koná se v České
Skalici v sále hotelu paní Františky Bartoničkové
přednáška o bitvě u České Skalice dne 28. června
1866. Dle úředních zpráv generálního štábu ra
kouského i pruského a dle vzpomlack vlastaích
a zkošeností rodáků avých a jiných současníků
bude vypravovati Dr. Václav Řasníček, kustos
při knihovně jmasea královetví Českého v Praze.
Jelikož o přednášku přístupnoui širšímu obecen
stvu lze očekávati velký sájem, vybízejí ae pp.
členové kat. organisace, by sobě zajistili Co nej
dříve místo saopatřením vetapenek, které vydává
p. Hynek Bíl v České Skalici, náměstí č. 45 a
Bice pro pp. členy kat organisace: na sedadlo
90 hal., k stání na galerii 10 bal. Čistý výnos
věnován bude dobročinnému účelu.

Solový výstap posl. Udržale v Bělé
u Přeleměe. Hroznávěc 50 stelau nás! A00?
Ina klerikálové se ta rostahují tak, že odváší se,
hroz se, světe, míti veřejnou schůzi! U nás, v pa
šalíka p. Udršalové, kde až do nedávna nesměl
nikdo uni dýchati jinak než po agrárnicku| Je to
emělost! To jim musíme ukázat, že jsme tu pány
my! A teď nastal hon. Aš z Vídně snad objednán
p poslanec, z celého okolí sehnán kašdý od p.
starosty doiů až k tomu gejpnaledoějšímu, který
se jen poněkud zelenal; a nyní na nál V neděli
31. Hjna byla schůze. Našinců přišlo též hojně,
tekže si p. Udržal povzdychl, kde se jen téch
klerikálů tolik nabralo. Při volbě předsednictva
vypokli sgrárníci v řev, sale p. Udržal prohlásil,
že je pro naše předsednictvo a proto poslnáně
uticbli. Tím enad chtél říci: I jen je bechte, ať
ukáží, co umějí. Ke slovu přihlásil se náš řečník
vidp. Dr. František Šulc s Hradce Král. Miuvil
o potřebě katol. organisace. Mlavil tak věcné a
přesvědčivě, že po celou řeč, která trvala více vež
půldrahé hodiny, se nikdo neozval. Odměněn byl
od nešioců bouřlivým potleskem. P- té přihlásila
se ke slovu s naší strany sl. A. Ludvíková s Du
kovky. Vysvětlila přítomným sgrárolkům, kdo jsou
klerikálové, ponóvadě, jak známo, to nevědí.
A vypl přišlo to hlavní. Vážně vylezl p poslanec
na lavici a žádel elovo. Bylo mu ibned dáno.
A jak mlavil p. poslanec? Ani slovem nedotekl se
věcné předaášky našeho vidp. řečníku. Všecko
možné a nemožné, Co jsme jiš stokrát četli
v „Cepo“, začal předbazovati našemu vldp. řeč
nika a při tom nedbal sni osobních urážek, takže
p. předseda musil ho napomeoonti, sby se mírnil,
což 00 však nepřijal, že prý takový mladík dovolí
si jeho, „p poslance“ napomicat. Nejhůře se p
řezal však p. Udršal, kdyš opustil o náboženství,
te oa je také katolíkem, še mají Vacka, Krojhera
atd, a konečně prohlásil, že agrárníci i progra
mem náboženství hájí. Ta vystoupil náš vidp.
fečuík a ukasaje mu agrární program, šádal bo,
aby šel, že mu dá 10.000 slatých, když v tom
programu najde aspoň jedno slůvko, které by na
smačoralo oábošenství. A p. poslanec se ma lavici
ošíval a sai přes vysývání všech přítomných ka
tolilků nechtěl si tak lacino tolik tisic vydělat. Lip
vydělává p. Udržal na fepé. Zaá asi dobře svůj
program, 2e totam -mení,.008 slonší mu ke cti,

ale není muctí, še, ačuš jetak starý, neodpa
uči) se ještě ibát. Aby ui s nemilého přeřeknutí
pomohl, pustil se do řepařntví. Přísnal se, že mé.
jen 2 akcie, ale jeho matka, cbudák slepý (tak
dělal dojemnon náladu), še jich má víc a že jí je
klerikálové nepřejí, on te řepu sázet mnail k vůli
matce. Byl vésk p. předsedon nepomennt, aby ne
zebíhal a držel se věci, že náš vidp. řečník o řepě
vůbec nemluvil a musí již odjet e rád by mu ještě
odpověděl. Velkomotný pán však ze strachu, aby
reputece jeho nebyla ještě více pošramocena, ne
poslechl, sui když mu bylo slovo vzato. Tím vy
volal nevoli na naší straně, které agrárníci odpo
vídali huronským Fovom, Lakže schůze musila býti
ukončena. Oddechl si p. Udržal, když bylo po všem.
„Že jste mě sem tahalil" posteskl si jen, vsedl
do landauru p. Topičova a ujíšděl s bvulestnou
„myšlenkou, že i v jeho državě to praská. A my
Jeme si zkazili o p. Udržalovi dojem. vždyť tolik
jeme alýchali o jeho velikosti, ale nedělní schůze
to nedokázala. Utočný ton řeči jeho a přemety,
které v ní dělal, tomu nenasvědčují. „Klobouk
dolů l“ volalo 8e, kdykoliv se mluvilo o p. Udr
Žalovi, ale my můžeme říci klidaě: „I jen ai neobte
na blavě!“ Katolíci přítomní ukázali, že ai už ne
nechají všecko líbit, že dovedou se svého pře
pvědčení i veřejně zastati. Zmiňovati se 0 epro
stotách, kterými nás někteří agrárníci obšťastňovali,
bylo by zbytečné © Schůze tato nám velice pro
spěla.

Česká Třebová. Že disciplinave straně
Buc. dem. při volbách do obecního zastapitelstva
selhals, jsem předešle napsal; dnes musím napsati,
že vo Birané té něco 8e asi atalo, 8 Člinž ge nechtí
pochlubiti. Sondrah Pachl, ktery po 20 roků atranu
vedl, po 12 roků zastopoval stranu v obecním
uustupitelatvu, který z církve vystoupil. o potravní
spolek konsamní od jeho založení (asi před 10 roky)
ae staral, kandidát poslanectví při posledních vol
bách do zemského sněmu za venkovský okrez
Žamberk—Ústí a. Orl. opouští stranua ařisuje
si pro sebe obchod. Jaké boje asi byly dříve mezi
ním a ostatními příslušníky strany, mež k tomuto
kroku došlo, agi se nedovíme, Bylo by dobře, si
taace, která tímto se utvořila, nějakým způsobem
v náš prospěch využíti. Jost tu ovšem pouze přání,
které se asi nesplní, poněvadě máme málo těch,
kteří jsou botovi, ve prospěch strany pracovati a
oběti přinášeti. Vp. P. Vala slíbil sice, če — pokud
mu možao bude — o vzpružení života strany 8
zasadí, avěsk povinnosti v duchovní správě brání
ma, že nemůže tak, jak by chtěl, pro stranu pra
covati. Zde dodávám něco, co mi dávno na mysli
leží, ačkoliv se to Třebové netýká; jest to touha
po vysvětlení, proč vp P. Vilém Krenk s Ústí n,
Orl. zanechal úplně veřejného působení pro stranu.
Jeho dřívější činnost opravňovala k nejlepším na
dějím a nyní jeho jméno marně v časopisech hle
dáme. P. Krenk všetečnost mou mi sajisté laskavě
promine. — V den Všech svatých o 10. hod. večer
vypukl z neznámé dosud příčiny v hospodářském
stavení p. Klacka, povozníka, oheň kterýměto byla
ztrávona zásoba píce, slámy a vůbec vše, Co Va
stavení bylo. Na štěstí bylo úploé bezvětří, tak
Že se oheň dále nerozšířil, ačkoliv stavení obytné
jest vzdáleno pouze několik kroků.

Kněžice u Bomova Dp. Martinu Klon=
dovi, kaplanu v Ronově a protektora mlatní sku
piny katol. mládeže v Kněžicích. Račte přijmouti
nejardečnější blahopřání ka svým jmenmnám! Dea
Vašich jmenin jest nám wilou příležitostí k pro
jevu lásky a vděčnosti. Ukazujete nám 80 vší hor
livostí cesta k pravému vzdělání, k časné i věčné
blaženosti. Při vší uašl s'abosti a nedokonalosti
zůstal jste nám vždycky předubrým přítelem. Dé
„ujeme Vám vroncnoě za prokázaná dobrodiní.
Každý den se modlíme, aby Vás Všemohoncí ještě
dlouhá léta při dobrém zdraví mezi námi sacho
vel. Blibujeme, že budeme vědy svorně pod pra
porem sv. kříže p:stapovati. Prosíme Vás, abyste
vám i ne dále avoji přízeů zachoval. I my setr
vame v neubmezoné lásce k Vám — Za stapinu
katol. mládeže v Kněžicích Jar. Rážička, jedoatel.

Sv. missle ve Vojislavicích. Od9.—19
Fljoa t. r. pořádány byly ve kojteluvicích av. mie“
sie, které řídili dpp. OÓ Redemptoris'6 ze av. Hory
Ačkol;v u nás va Českomoravské vypočiné letu?
veškeré práce polní byly velmi zposděny, takže
v době sv. migsil bylo nejpilnější setí, přece byly
pobožnosti sv. migsie četné uavětěvovány. Velko
lepý byl průvod 8 miesionárním křížem, jehož Be
několik tisío lidí sáčastnílo; vedl jej J. M. odp.
opat šelivský za assistonce okolních dpp. farářů a.
kaplanů. Sbory hasičské vojislavský a « Hojanovic
svým účastenstvím na průvodu dokázaly, že ned
bají terroru pokrokářů v Ustřední Jednotě aže ne
za kříž Kristův nestydí. — Sv. missie tyto velice
přispěly ku povznesení katol. ducha ne osadě.
Bylo to patrno při závěrečném kázání; kdyš na
konec ndp. opat želívský po udělení apoštolského
a.. ol vybízel přítomné k stálosti a bor
livosti ve víře a dokazoval ve avé kránné řeči, še
není možno. aby lid, který s takovou láskoa sv.
missií se sáčastnil, od Krista ne nezdy odtrhl a.
Jej. Spasitele svého zapřel, oči všech přítomných.
suily se slsami a ení na tváři jejich se je
víci prozrazoralo, če jtos ochotní všechno pod
stoupiti pro Krista, še vědycky půjdon za hřížem.
Spasitelovým.



1 Má Sher z okolních krouů měleského! Málo k 20 o může so
vykázati takovým bohatstvím přírodním,takovými
památkaní národopisnými, bistorickými a uměle
ckými, jsko okres náš. Avěskpamátky tyto jedna

drahé s rózných důvodů unikají nám z okresu,
Jeonce většinou nesvědomitými překnpníky do ci

siny vyváženy. Tím nám vzniká v ohledu várod
ním i uměleckém nepabraditelná škoda. Abychom
této nevážnosti ku starým památkám po úctyhod
vých našich předcích přítrž učinili, abychom za
ebránili, co se zachrániti ještě dá, abychom sou
středili, co po růsnu ee u nás posnd zachovalo
cenného a památného, ta po příkladě okresů 80u
sedaích ařizujeme mwseum ve Sbuíčí, kam by ne
jen z města, ale 3 s celého okresu předměty pa
mětihodné se soustředily, zde opatrovány byly a
náležitého ocenění a vážnosti došly. Za účelem
dossžení toho vznešeného cíle apolébáme na blahc
volnou podpora a součinnost veškerých korporací,
epolků i P. T. občanatva v okrese. Jen spojenými
pilami můžeme takový podnik k čestnému konci
přivésti. Pro sbírky mašebo muses hodí ne věci
důležité: a) v ohledu historickém, b) v obledu
párodopisném, c) v ohledu přírodním. 1. Starověké
nástroje, nádoby, Šperky, popelnice, kostry a po
době. 2. Památky umění církevního: církevní
roucha a náčíní kostelní, modlitby, kancionály, ko
stelní obrazy, cenné náhrobní kříže a kameny,
kované mříže a pod. 3. Světské výrobky staro
žitné jako: bodinové troje, aktinky, kabanče, svícny
a pod. 4. Staré malby e kresby na skle, porcu
lánu, dřevě a pod. 5. Starožitné domácí nádobí
a načiní, staré míry a váhy, talíře, mísky, džbány,
broce, sklenice, kamna, křesadls a pod. 7. Staro
žité hoppodář. nářadí a oáčiní, rachadla, koňské
postroje, kolovraty, přeslice a p..8. Staré mince,
pečetí, odznaky rychtářeké, zbraně a válečné ná
řadí a jiné. ©. Vyšívané staré šátky, pleny, koutní
plachty, staré kroje a jich části a pod. 10. Listiny
8 Bpisy obecní, chrámové, zámecké, archivů, pae
degogické, mapy a koiby gruotovní a pod. 11.
Všecky památky týkající se života rodinnéhoi
vetejného našich předků. 12 Vycpaní neb k vy
cpání so bodící ssavci a ptáci, též lebky, paroby,
sbírky hmyzu a rostlin, z našeho okresu pochá
zejících. 13. Veškeré oerosty a horniny, zkame
něliny, hlíny, hhnky, písek řek a potoků, štěrky
nilniční, pocházející z našeho okresu, 14. Veškeré
starší i novější sp:sy, Články časopisecké, noviny
a pod., pochásející od spigova'elů v okrese sku
tečském usedlých nebo rodilých. Uvádíme též na
pzmět, aby při kopání základů ku stavbám domů,
ceat, silnic, při orání, při kopání hlíny v cihel
nách, při vykopávání eradol, (fi lámáví v lomech
i jinde bylo dbáno případných nálezů nerostů,
starožitných kamenných neb kovových nástrojů.
koster, kostí, parobů ueb jiných památek. Každý
jednotlivec. ať zámožný neb chudý. uf úředuík,
měšťan, tolník, femesinik nebo dělník, každý bez
rozdílu stevn a zaměstnání bude míti sásinbo ne
bynoncí. když prdobný cenný předmět museu D8
šemu daruje, nebo pod zárukou zapůjčí nebo prodá.
Heslem naším budiž: „Každá památná věc £ na
čeho okresu nechť zůstune v našem vkresel“ Pří
padné dary, půjčky nebo dotezy zasílány buďtež
laskavě na podepsané členy. Ve Skutči, v měsíci
říjnu 1909 Zatímní komitét musejol: Václav Jat
mar, cdborný učitel měšť šk. chl., jednatel a po
kladnoik. Jaz Gregora, c. b. notář, předseda. Ant.
Hlinecký, ředitel ob. i mětt, úkoly chlap., místo
předseda, — Následují další podpisy členů.

Městská upeřitolna vo Vysokém
Mýtě vykazuje za měsíce Hijen 1909: vloženo
na knížky K 260.80960; vybráno K 15740229,
vloženo na běžný účet K 3061243; vybráno K
32.868 76; adstatek vkladů na knížky K 4 836 93973,
ne bežný účet koran 129242299; úbruem K
6,12936272; bypotešních půjček vyplaceno K
109 41637; splaceno K 47.14348; zůstatek hypo
tečních půjček K 3.704.81238; směnek oskom
ptováno za K 1788070, aplsceno R 1461249;
zůstatek K 44586693; do jiných ústavů vlu
ženo K 369.397 67, vybráno K 22739730, zbata
tek vkladů v jiných ústavech K 1.474.294 18,
cenných papírů v zásobě za K 1,949.916'86; záloh
lombardaích K 8.620-—, hotowst pokladní K
12.67307; obrat účetní « pokladuf za čas od 1.
Jedns 1909 do BL..říjoa 1909 K 33,938.183-96.

Různé zprávy.
A zase mezlštný pokrokář. Jak se

stará masarykovaký advokát dr. Bouček (obhájce
Kestrankův) zcela realisticky o tučné příjmy, jest
obecně známo. O pečlivém obchodním dacha dra
Štemberky také pronikly významné zprávy i v
časopisechsedla meklerikálních. — Ale moravský
dr Koželuba, jarý pokrokový fečník a bývalá sá
štita odpadlého Srozila jest ještě jinší chlapik.
„Hiae“ dne 8. £ m. osnamuje: „Tageabote“ při
mají toto správu: Digcipiicární rada moreveké
adrokátal komory odsoúdila zdejšího advokáta
-dra Frt. Koželohu k polruté 2000 K pro přesta«
pek prvti ctí stavovské, jehof se dr Košeluka
dopastil při vykonávání advokátní prakse. Výše
Dokuty dokazuje, še šlo o těšké provimění proti
-cti stavovské, DrKoželeha měl v lidověpokrobevé
straré výzoamnó potavení. Polní „Tagesbote“.

pak dodáváme: Dísolplínární rada advokátní
komory dra Košelahu, poněvadě velmi

šikovně koupil od manželů Polákových 2 domy.
Krátce po kupu pí. Poláková zemřela a p. Po
láka odvezli do sanatoria. Věc dostala se před
soud, ktorý kupní smlouvu zrušil — a poslední
slovo pak o šikovnosti dra Koželahy pronesla
disciplinární rada advokátní komory. Dr. Koše
laha byl vůdcem brněnských pokrokáfů, 8 po
fasi s lidovci zasedá ve výkonném výboře lidovo
pokrokové strany. Dr Koželuba je výborný ob
chodník, vyzná Be sejména dobře v kupování a
parcelování pozemků, soad i v prodeji domů —
ale v kapování domů je jak vidět ještě slabý —
zvláště když kupuje pro sebe.

Politické komodiamtství. Váocky„p
krokové“ a agrární listy na Moravě bily do po
slance Koudely jako finančního zpřavodaje v zem.
výboru pro plán ozdravění zemekých financí, který
ostatně schválili všichni členové výboru i agrární
i lidoví. Nadávali mu tak hanebně za souhlasu
pokrokových a agrárních poslanců, až ss referátu
vadal. A dne 16. října v pariameotárol komissi
českých stran všichni ti, kteří mu apílali anebo
dovolili, by ma bylo v jejich listech aplláno, tedy
lidově pokrokoví, agrárníci (kromě 80c. dem.) žá
dali dra. Koudelu, by zene referát finanční převzal.
Ale dr. Koudela dle usnesení své atrany katol.
národní — odmítl. Zcela eprávcěl A teď ukáží
ti pokrokoví kritikové, jak oni vykurýrají zemské
finance ze achodkůI

Svatý otec Plms X. o tisku. „Ach,
ten náš tisk' Mnozí doposvd nechtějí úkol tisku
usnati. Ani kněží, ani věřící nezabývají 80 tiskem
tak, jak by měli. Někdy od s*1ršícu pánů slýchám,
že tisk je věcí novou a že jsou již k tomu příliš
ataří, než aby do ni ještě se vpravovali. Lichá
výmiava, Oni že snažili se vésti dušei bez tiakal
Možná, že dříve to úlo. Ale nesmí ae zapomínati,
že dříve špatný tisk tou měrou rogšlten nebyl
jako dnes a že tudíž protiváhy tisku katol. ton
měron neby.o třeba. Zde Be nejedná o to, jak to
bývalo dříve, my žijeme dnes! Je zjištěno, že
kteotanský lid dnes špatným tiskem jest klamán
a zkašen. Zakládati školy, všecka dobrá díla, ko
nání missií, všecky námahy katolíků zůstanou ne
plodny, nenaučí-li se užívati dobrého tisku, jako
zbraně k útoku i vsdora.“

K volbám de předatavemstva Úra
sové pojišťovnydělatcké pro královatví
České. Vzhledem k důležitosti a významu těchto
voleb, jež se konají, jak již adéleno bylo, v tomto
měsíci za skupiny hospodářskou, chemickou 8 tex
tilní, jest natno, aby čeští voličové se volby do
jedpobo účastnili a blasy své výhradně kaadi
dátům Českým Pracovoím Sborem navrženým
odevzdali. — Hlasovací lístky neposllej nikdo
přím. do Úrazové pojišťovny — jež jest v rukou
německých — nýbrž k vůli evidenci a kontrole
výhradně na adresu: Bohaslav Kavka, tajemník
Českého Pracovního Sboru v Praze II, Jámač 8
Týž zodpoví veškeré dotazy A podá informace
roleb se týkající. — Hlasovací lístky, třeba ne
vyplněné nutno zaelati nejpozději du 25. t. m.

Na židy v Nrbsku rázně si dupnout ne
bojí ce. Nedávno vybnaly srbské úřady dva aberské
obcbodalky židovské ze země, kteří sbírali ženské
copy po zemi, nabízejíce jim za ně tretky, tka
niky, látky, zreádka, Čalešnéšperky a j.né úmejdy.

Jen pre města a klavné Vídeň
Jedaá se stále o drahoto ve městech, jako by jí
na venkově necítili. A přece aa venkově žije se
dráže a při tom hůře « skromnéjí než ve móstech.
To je také příčina, proč každý dělník, úředník
atd. tlačí se do měst a na venkově nechce ko
nečně zůstat nikdo, leda ten, kdo je přivázán k né
jakému tomu statečku po otcích zdiděnému.

Dojné krávy místo nímašny. Zvláštní
drah podporování chudých zavedla obec Lung
werdeu v Horních Rakousích. Obec nakoupila t. sr.
chudinské krávy, jež dává v krmení a ošetřování
tém. ktet podpory nutně potřebují. Břehorého
sena dostane každý dělník, jenž zaměstnán jest n
nějakého rolníka, od svého zaměstnavatele 8 do
statek, o píci nemá tedy nouzi. Tele a mléko ná
leží tomu, kdo jost podporován, kráva sama zů
stává majetkem obce. Obec tratí pouze úroky
s kopní čeny krávy, které jaou zajisté menšl, než
penéšitá podpora, již by obeo jinak obudině pie
tila. Tak jest chudina nejen materielně podporo
vána, ale i morálně posilována. Tim, že krávu
krmí a ošetřují, vidí ovoce své práce s brsy vzniká
v katdém přání takovou krávu jako svůj vlastní
majetek si zakoapiti. Výsledky jsou přímo velio
lepé. Lidé, kteří dříve jen na chudinskou podpora
byli odkázaní, ae tímto apůsobem zoora propra
covali a posrodli a maczí s nich mají již nělolik
vlnstních krav.

Kolovrátkáři v emtě. Do po
slanecké sněmovny dostavili ce laalý týdea ko
lovrátkaři ne ovšem te svými nástroji, aby po
úanotm nabráji, nýbržse stíšoostí, že smějí hrát
jen ma dvorech, oškolivésk na ulicích a v před
Mnich. Poněvrajš domy s dvory čím dál více misí,
je úituace kolovrátkátů velmi nentášená, Byla jim
slíbeza růsnými poslanci podpora.

Knřáckévášeňněbb Itelekélisty odělají a Bel'iosooy, bla těsta kasiosa

tesninského ve Svýcersku, še tam nedávno semře
bohatý kupec Arrigo Micelii, jenž byl tak vášní
vým kuřákem, že v závěti šádal, aby mudali do
rakve dýmku, dva kilogramy tabáku a dvě kra
bičky sirek, by mohl hned kouřiti, je-li po amrtl
snad probuzení. Dědicové přání vášnivého kutáka
věrně splnili.

Tuhé zimy. Pařížský meteorologtvrdí, še
nejtužší zimy dostavují se v letech, jejichž leto

1 končí devítkou. R. 859 zamrzla sovorní Část
aderského moře. R. 1179 po méaíce ležel salh

na stopu vysoko i v nejmírnějších pásmech. R. 1209
byl ve Francii následkem dloubých a ostrých
mrazů takový nedostatek pice, še moobo dobytira
padlo hladem. R 1269 bylo moře mesi Dánskem,
Norskem a Švédskem po měsíce zamrzlé, takže
epojení bylo možno udržovati jen po saních. R.
1339 byla zima v Aaglii tak úporná, že lidé umí
rali bladem. R. 1409 zamrzí Danaj od pramene
až po vyústění do Černébo moře. R. 1469 pomrsla
ve Francii všechna réva. R. 1609 mrzlo ve Fran
cii, Švýcarsku a horní Italii. tak, de bylo natno
chléb dáti rozmrznuuti. R. 1680 samral přístav
marseilský daleko do moře. B. 1709 ve Francii
byly mrazy takové, že země na severu ijihu
Francie na stopu byla samrzlá a moře daleko od
pevniny zamrelé. Tisíce s tisice ptáků přilétlo
k dědinám a tam mřeli hladem a zimou. R. 1769
rovněž zavládla ve Francii krutá zima. V Paříži
ukazoval teploměr 18 stupňů pod nulou! Nejhorší
zímu prožila Francie r. 1829. Salh ležel po 45
dnů na stopu vysoko na silnicloh. Bida byla ne
amírad. Tahé zimy byly též r. 1839 1879 a 1899,
takže prý letošní zimě dlužno hleděti vatřle se
značnými obavami.

Pedvredmík. Po farách cbodí slušně oděný
mladší muž a pod záminkou, že byl v Brně na
nádraší okraden, „vypůjčuje si“ oa dráhu do Žol.
Brodu a saad jiade jinam. Je to podvodník nej
hrubšího arna, a dobře učiní každý, ke komu při
jde, když bo dá ihned zatknout a odvolá ae na
tuto správa. Bližší pak vysvětlí redakce tohoto letu

Bůže Lurdské. Kteřívrátili teprve6.číslo,
těch prosíme, aby mi vrátili aspoň 4. a D. číslo,
jichž potřebují pro nové objednávky. Leop. Koll
sek, farář v Předklášteří.

Českoslovavské nálošna v Prase vy
kazaje za první necelý měsic avé činnosti potěší
teloou bilanci. Due 31. října vykazeje: Příjem:
K 123.098-32. Vydání: 121-804 22. Upsaných člen
ských podílů: 205. Splacených členských podílů:
K 6.135. — Vklady na knížky: K 79.011-28. Vy
placených zápůjček: K 3861419. Z uvedených
čísel jest patrno, že hned na počátku své Činnosti
dovedla si Českoslov, sáložna zlskati důvěry ob
čanstva. Přejeme hojně sdaru k další činnosti a
rozvoji. Čtenářstvo na Českoslov. záložou v Prase
I., Spálená ul. 9. upozorňujeme. .

Česká sahradnicko-ovocmická vý
stava 1010 v Praze. Dořadyokresů a měst
českých, které tak skvělým spůsobem symapatii
této výstavě projevily, vstoupila celá řada nových
korporací. Jaký sájem nejen nnás v Čechách, ale
povšechně pro výstavu panuje, lza zeznati nejlépe
s toho, že vynikající činitelé tóchto odborů a már
krabství Moravského došadují se, by též moravské
zabradnietví a ovocnictví jakoži příbuzné odbory,
výstavy súčastníti se mohly. Jest uamozřejmo, an
každý český zahradník, pomolog a průmyslník
ae ji sáčastniti může, že nečiní se rozdílu, odkud
pochází a kde žije a že politické rozdělení zemí
neobmozuje obeslání výstavy. Proto sůstane vědy
výstavounaší českou|

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 30. října 1000.1 al

přenice K 20-00 — 23:60, Bite K 14-40— 16*60, ješme
18K 10 10—11'20, prom K1300—14 00, vile E 00-00
ně 00:00, hrachu K 3400—-26-00,oves K 670-700,
čočky K 3400—2800, jehel K 34-00—30-00, krap K
24 00—44 00, bramborů K 500—5 30, jetelového
temenedervanáhoK00*00—000,1hl. jetelového
semínka bílého K 000:00—00000, máku K 3100—
31-00, lněného oememe K 3200—2600, 100 ky
žitafch otrub K 1400—14'20, 100 kg plemičaých
otrab 14'00—14.10, 1 kg másle čerstvého K 106
aš 300, 1 kg másla převafenéhoK 0*00—000,
!kgotdlavepřovéhoK300—120,1 kg Warobo
(18 —032, 1 vejce K008—009, 1kopa oereleK 0-00
aš000, 1 kopapetrásleK0-00—000,1kopakapusty
K 1*00—38'00,1 bl cibule K 6-80—800, 1kopa drobné
seleniny K 0-80—-1'00, 1 pytal mrkve K 1.40—1'90,
1 kopa okurek0-00 —0*00, melíK 600—1000, L
bočka švestek K 0'00—1:00, 1 hl jablek K 8:00—10'0,
1 hl hrašek K 800—1000. — Na týhbodaí trh
v Hradci Králové dne 80. října 1909 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obllí: půsaice 645 bektol., dita
816, ječmene277, ovsa 377,prose B,vikve0,hra
oha5, čočky00, krap7, jahel5,jetalováhose
míska 00, elejky 90, máku ©. — 8) Zalenihy:
potrásla Okop, caraleOkop, kpasty 180kop, cibule

86bi, okurek00 kop, a mabve10 pytlů,benmbor 318 hi, solí. 169kop, uplenigy 410kop.
—8) Ovoce:Švostek 150beček, hrnásk 250ki, jablek
210 bl. — 4) Drob. dobytka: vopřů 4 m,

>podavlnřat 865 keel, "kůslst kos



Poděkování.
Mojí choti při náhlém onemocnění poskytly

ctih. školské sestry tak -věasnou, horlivou a obě
tavou péči, že cítím se povinen vzdáti jim

, vroucí, upřímný dík.
Bůb zaplať jim mnohonásobně!
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mene gamenésceí|| PRAHAFA. KŘIŽÍK KARLN
Objednávky vyřídí TECHNICKÁINSTALLAČNÍ KANCELÁŘI SKLADY

administrace„Čas. Úvah“ V HRADCI KRÁLOVÉ
v HradeiKrálové. "—— PALACKÉHOTR. C. 359, VEDLE GRANMOHOTELU.mmm

Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

rých závodů průmyslových.

Právě vyšel = Spociolníinstaliasechrámů,illnminačníosvětleníoltářůaj.p.důlež
hý sple: = U Vyrábí elektromotory,stroje dynamoelektrické,ventilátory,jakož

i veškeré přístroje,obloukové lampy vlastního systému atd. ——j

z U Sklad osvětlovacíchtěles a Installačního materiálu.") Dodává a zařizuje stroje a přístroje pro oloktrárnu, provádí
stavbu oloktrovodné sítě a veřejného osvětlení král. vůz.

OTEC VLASTI. . -u městaHradeeKrálové.

Cena 32 hal. Při o andných objednávkách mmm= ©Projekty a rozpočtyna požádání.©samu
větší slevy. c :

Objednávkyvyřizoje K EE : J |
administrace „Časových Úvah“ :

w Hradci Králové.

JanKryšnín Díkůvzdání.
(J. Sylvaterův

č Synovec, nástupce)

o odborný nl tak Panu účast na nesměrnémbolu, který stibnul rodinu mou úmrtím naší
-v šloský závod— vroucně milované dcery

MLO o v
AČ

od okenkostelních l Zell
PRAHA-I, 9

č. 145 st., Malá Karlova
nění ul. číz. 29novéblíše ně

Do léhonáměstí,ako bře vzdávámtímtoupřímné díky.
X 60 roků na Malémná.

"00 /VYMY městí P saje ne) dopo- V prvé řadě Jeho Excellenci nejdůstojnějšízo pamu biskupovi dr. Josefu Bow

PoDÝ MÁV ku dodání oken chrá- bravovi sa projev písemné soustrasti, důstojnému panu Jesetu Kopockému za poskytnutouKOA movýchod nejjednodul- deeři mé poslední dachovní útěchu, panu ošetřujícímu lékaři MUDr. jes. olodkovi a
V > šího aš k bohatému fi- MUDr. Bodř. Henzákovi a vůbec všem, kteří drahou zesnulou na poslední cestě dopro

guralnímu provedení a vodili a nám jakýmkoliv způsobem, buď písemně neb ústně anebo darováním krásných
sice i se šelemnými : ,

rámy, sítěms,v mí. věnců a kytic účast svoji projevili.

Veškeré , úkizsy | odborné rada bezplatně, beze - v vvízžmenovtKLdovíokjdnároe E-Bh odplatiž všera!
ORP“Nesčetnáveřejná| písemnápochvalnáuznání, ij

Založeno roku 1886. V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 3. listopadu 1900. Za rodim:

Mřesíní listy ZdenkoJežek,
(exoffo)40 kusůza 60 haléřůnabizi otec.

Biskupská knihtiskárna.

Velkozávodkrejčovskýpro c. a k. dvorní krejčí

ných(akosvšehoraka.V. R O s A, v HradciKrálové.
Majitel: Politské úrninévotekovů vHrade! Králová. —Vydaralí ©sodpovělnýmdaktor AutenímPochmon. —Tiskemblek. knihálskárayv zadal Král.



Kulturní hlíaka,
Kultarní jiskry.

MHonis'ickýezperiment selhal. Volnomyble..
kářští monisté snaží se dokazovati, že mybleuky
a skatky lidské nejsou orčovány Bvob.dnou vůlí
duše, nýbrž že jest myšlení a konání nutucu vý
sledmici bmoty. Dle tvara a vel.kusti mozku, dle
zábybů mozkových «dhadají vlastnosti člověka
(talent, dobrota. sklonnost vole atd: Mozek zvlášť
mohutné vyvinutý prý prozrazuje muže velice by
strého. Zemřelý Uaesare Lombroso, vejvětší chlouba
voloých imy8'jtelů, tukové 4 podobaé domněnky
široce rozváděl, jen uby zjedoal p vn- půdu u
pismu a determinismu. Pracoval E důvodnécí své
tbeorie velice «bratně.

Všeobecné tudíž přátelé Lombr.soví soudili,
že mozek toho turinského badatele jest siluě vy
vinutý, těžký Lombroso sám v poslední vůli vy
alovil přání, aby jebo mozek byl vědecky pro
zkoumáu A ejhle: Když mozek zvážen, shledáno,
že byl velice lehkým, vážil méně než mezek
zcela |růmérného, obyčejvého Evr-pana. totiž
pouze 1303 gramů. Zujisté velké překvapení pro
Lombrosovy theoretiky. Nyní 8e v mo-ba před
uáškach dokazuje, že duševní schopnost žen ja u
ubecuě zrovna tak značné jako n možň. Jak však
tuto imoderoí nDaLledse srovná s jiným ioderoln
názorem, j-jž o wmozka probl:Šají Lombranovi
stoupencit Mozek ženský t-tiž jest pravideluč
mnohem lehčí než u.ožský; průměrná vába jeho
činí totiž pouze 1200 gramů, tedy o „03 gramů
méně než mozek prestředně talentovaného evrop
ského muže. Kdyby tedy duševní mobutuvst ženy
byla odkázána na velikost wozku, jak by ubobá
Zena ulálu v intel genci nízko proti mužům! Sáu
tečnost však jest dokladem, še malá vába mozku
ženě nijak nepřekáží ve vývoji bystrosti. A že
Lonsbrosoví samotnému málo vážící mozek nebyl
překážkou důvtipa, to přece musí přiznati sami
ti, kteří jeho učenost a bystré přemýšlení oa vý
ost velebili. Zkrátka zkušenost dokuzuje stále
určitěji, že nelze odbadovati duševní racbutuosti
Člověka dle mozkové theorie volucmyšlenkátské.

Rudá věda. Nejbystřejší zrak a n-jdůmyul
nější duc předních hvěcdářů nemohl posad po
střebnouti, zda Mar3 jest obydlen bytostmi pu
dobnými nám. Leč rudá védu najedova vyšlehla
tak zářivě jako obrovské choivé výbuchy na slunci.
Dae 22. října totiž 80c. deus. „Nová Doba“ p
učaje. že ua Mariu lidé j3,u — a docela jsou to
soc. de.okraté. A jaký uůkaz ua to vede? [uu -—
prý v jedné své kuize tak napsal „unglký spi
sovatel G. Wels, autor fantastických u ulopsstic
kých románů.“ Tedy fantasie, poetická naladu ru
Mánopiscova jest rudému lista vědeckým důkazem
pravdy! Až prý se nám podařil zachytit a roz
luštit první a.-gaál z Martu, pozdraví Lá: putrné
martánšil socialisté novým heslem: „AŽ žije pla
netároí spojení všech lidí! A6 žije Bucialism|“

Teď jen jest zaputřebí, aby rudi veleducbové
co nejdříve roziuštili ty 5 guály |!Možná. že užasvou,
poznají-h beslo opačné: „Pryč se 80c. delnokracií
pryč 8 celým zástupem zlodějských rudých kasírů!
V dotě, kdy jste ještě veřili Kudraáčůnm,my mar
tánští osvícenci takové dobrodipce jsme už dávno
pozavirajil Taky jsme uyalili, že připravujeme
rá) budoucnosti, a zatítn jsme se dřeli na zištné
dol rodruby, kteří nás j.ž víckrát nenapáli!“

Věru — table soc. demokratická věda vy
úaduje až příliš velikou víru. Soad už nyní radí
učenci přemýšlejí, jak to planetární spojení soc.
de„okratů provedou. Mnohbému soc. demo:ratic
kému pokladníkovi by bylo daleko přijemučjší
upláchnout bleskurychle až na Mara, prot. že cesta
do Ameriky jest málo pohodlná a dvsti nebez
pečná, pokud se na Icď nesedne.,

Pravá povaha a účel ferrerovských štvanic.

Každá sebe vepatrpější zamioka jest vhodoá
B8oc.demokratům, voloým myslitelám a pokrokářům
k štvanicím proti katolické církvi. Když ua pf.
křest. sociálové němečtí učinili návrh na změnu
skolakých poměrů, puřádaly se u nás fanatické
schůze volných myvlitelů, při nichž se šv:balo ka
robáčem do zad českých katolíků. Kat.lici naši
pociíváni nejsprostšími nadávkami. Když dali kato
ličtí Němci německému prefeesoru Wabrmundovi
D8 srozuměnou, še urážlivý pauflet. slepený ze
saetaralých anekdot, není dílem vědeckým, bned
v Čechách alarmovány schůze nové. A nyní zase
se vytloukal tučný kapitál £ odpravy Ferrerovy.
Vymyšlen krvelačný hastroá, svítící vlčím zrakem
a ceníci tygti suby; hastrodi dán byl názov kleri
kalismus a ukazován na četných schůzích.

Leč stále více padá rouška z „muč.dníka
Ferrera“ a řádění ferrerovců ukazuje še v pravém
světle. Velké zklamání způsobila nová liberální
vláda Španělská židovaku-sociulistickému a zed
nářskéma tisku, který ji po páda „kočtského pa
cholka“ Maura líčí jako mstitelku, která odhalí
před celou veřejností „jasliční vraždn“, spáchanou
Ba milivráři, bursiánu a při tom r.volacionáři

Ferrerovi. Odhalení liberální vlády dopadlo však
úpln: naopak ©Minie:r války v novém bberálním
kubinetě, generál Ligue, vyslovil ae totiž o pří
padu Ferrerově vůči redaktoru pstížského „Figara“
taxto: „Případ Ferrerův odsuzujeme jako pol
tickou cbyba, ale odsouzen byl pa zákoně a právu
úplně správné. Akta procesu nyví uvefejněná aka
zují, že 8. čdectví a jodicie (známky) dostatečn“
dokazují vinu Ferrerova, ne jako Šeřitelejistých
td'í, nýbrš jako vůdce vspoury Proti tvrzení rz
šiřeuému v cizině, třeta koostat vat, že jednání
snulu bylo veřejné a rozsudek jedaoblasný. Ti,
kd -ž nepadejí rozsud.k, neznají Španělské.o zů
konodárat(| Souzení oblavským soudeu bylo uc
možné uikoli na základě jorisdikačalho zákoga
z r 1906, jeh ž já jsem pů odcem u který od
kazuje vojenským soadům přečiny proji armádé,
nybrá dle obecného španělského práva, dle ubhož
každá vzpoura patří před vojenský soud.. Taká
milost pro F-rrera po popravé ostatních vzbou
řenců byla by nepřípastnou výjimkou. Jestliže
konservativní vláda p rušila zákonité předpisy
pak jen ve prospých Ferrera, j-žto dovolilu Fer
rerovi n. zákomité prostředky k obhájeuí a dov lila
líčení protahovat. místo aby provedla sumární Jí
čení okoluostii vyžadované, podle něhož bezpr 
středně na za čeuí následoje odsouzení a poprava “
— To zajisté stačí, aby Šviodl : Ferrerem objavil
se v celé avé bansboosti. Tedy žáduá „justiční
vražda“, žádná „kněžská vražda“, žádné „cbine
zováví v obh.j bé“, žádné „nod'statečcé důkazy“
a „svévolně pr váděné líčení“ — nýbrž ještě na
držování původci vražd a pálení v Barceloně. U'
berální vláda je tedy ještě „horší“, n:ž „vrah
Maara“.

V 43. čis'e I:berálního lista. „Můnchener
Zvilg“ uveřejněno jest prohlášení Ferrerovo (za
nonkromého dopisu), jaž zřejmě svěděl o tom, že
školy Ferrerovy mají za účel odchovávatí „př.
svědčené anarcbisty“, kt.ří wm.jí násilně odkliditi
dosavadnístátní řáda pracovatipumamii jedem.
K t mu týž liberální list podoýká: „Že moderní
paedag g barcelonský učil pr.kticky, to vystítá
2 toho, še za posledních 25 let stalo as v Barce
loně 114 pumových atentátů, při nichž zahito 41
lidí a 241 zrauěno a zinra Čeno. O3 bně nebyl
Ferrer ani mučedoik ani světec. Svou choť Teresii
odstoupil zámožsénu Ru'zu Zorillovi, svou paříž.
sk-a přítelkyvi, u níž zpladii décko, odstrčil, kat
ličko eič. Meunierovu O její testament obl udil,
úp'ně se nestaral o své tři manželské děti, sk ro
celé své jmění odkázav své barcelonské milence
Soledaduové.“

Jako kšvftařský bursián pomáhal Ferrer
zdražovati obilí a ullf, čímž na chadém lidu vy
dřel obrovské ubnosy. A iu«ď bo oslarují —
„ochránci pro'etářatva“, totiž ac. demokraté.

Svědkové přísežně vypověděli, že Ferrer 28.
července vyzval v Masooné revolacionáte, aby se
vydali o8 pomoc rovolucionářům barcel nským;
intervenoval u starosty barcelonského, aby na
radoici bylo prohlášeno sesazení krále a zřízení
republiky; vydal prohlášení že ty, kteří veupo
slechnou revolučního komitétu zastihne týž trest,
jako ruské revolucionáře. kteří odepřeli „konati
svou povinoost“; dne 26 července přišel Ferrer
k vůdci rad kálních r.paublikánů Ardidovi, žádaje
o přísně důvěrný hovor; 8 „u požádal Ardida, aby
se připojil se avon stranou k re:oluci. Toto vše
bylo dosvědčeno u soudu p'd přísahou.

A co činil hrd:na Ferrer? | Projevil před
soudním tribunálem tak velikou zbabělost, že 8e
musili rozčiliti všicboi ti, kteří při provádění re
voluce nelitovali vlastních životů. Jejich hlavní
podačcovatel zapíral svou „propagandu činu“ jako
chlspeček chycený na luskách. Když před něho
byli předvedení sturosta barcelonský a zmíněný
Ardid, naposledy přece jen zv sebe vykoktal, če
8 ními „asi mluvil“, ale prý nikoli ve smyslu
uvedeném.

Ti lidé, kteří křičí. že Ferrer byl otracen
„klerikální mstivostí“, měls by dokásati, kdo tedy
vlastně spískal barcelonské povstání. Jestliže hlav
ním strůjcem nebyl Ferrer, kteří lidé probůh po
štvali c-lé davy k bezcitnému a dobře promyšic
néma vraždění? Kdo působil v tom sméru více
než Ferrer a jeho sklad aoarchistických brožur?
Naši odpůrci na tyto otázky odpovědi nedávají.
ele roníce alsy, tvrdí prostě, že Ferrer byl obětí
Devianou.

V každém státě, v každé repablice jsou
ustanoveny tresty nejpřísnější proti lidem podvra
cejícím oásiloě státní formu. V samém Švýcarsko,
Francii «4 ve Spojených státech amer.ckých by
býval Ferrer za svou propagandu co nejpřísněji
odsouzen. A Španělský vojenský soud měl kupitu
lovatil Mél prohlásiti Ferrera proti všemu práva
za beránka, aby se anarchisté strachu vládolmu
vysmáli a obnovili povstání ge silou zdvojenou!

A naši volní mysliiclé? Proti bestiálnímu
počínásí barcelonských rev lucionářůneuspořádali
ani jediné uchůze. Až kdyš Ferrer byl polepen,
začali na komando internacionálního zednářsko
židovského tisku porykovat, jako by je na može
bral. Po sastlelení Ferrerové spustily ryčný alarm

všecky píšťaly voloomyšlenkářského a rudého
orchestriona; kř č lo ge proti „klerikálům“, ale ani
s'oveu 8: kř'klouní oezmluili že řerrer byl od
souzen Da zá- ladé zákona vydaného před 30 lety,
kdy ve Španělsku byli a vesla radikálové

„Volué Myšlence“ a soc. dem kracii přišla
poprava jako na zavolanou. „V. Myšlenka“ jiš
dřív prohlázilu, jak se ocitá ve finatČních rozpa
cích. Proto nsjedovu vhodaá příležitost £ nasta
vení talítel A e:c demokraté anežilí se odvrátit
pozora at od „obětavého působení“ svéno Kudr=
n.če. Toble p čínáví konečně samy liberální kruhy
rozmrzelo. A tak Da př. 84m zcela neklerikální
„Jizeraa“ nipsal: „Zvlášiní ráz skytala schůze
volnou šlenkářů v Praze, ač vlastně spolkem
HY get Smetana“ pořádacá. Némčina ozývala se
všude a shromáždění půsvb.lo zvláštním dojmem.
Učasli jsme nad tím. že „Voloá Myšleuka“, v níž
přece jest g-uasfedéno také mnoho Sociálních de
mokratů, zvolila si za vel bitele povahy Ferrerovy
p. dra Václava Boučka, kterýž za pár tisle dal
se do služeb pražské železářské společnosti i Ke
stranka, kteří mají na svódomí Lolk vyssáté krve
dělnické a zničených x steací dělnických. Divným
úvjnem také působilo, když Z-ager z Vídně obla
žoval sbromáždění přes hodinu německou řečí
svoa a to v době, kdy ve Vídni nesmí se ozvati
b-z nebezpočí násíll a urážek zvak Český. Přijel
z Vídně iluviti S cbvályhodnou horlivestí pro
roloost školy ve Španělsku, ale nikdo se ho ne
otázul proč jménem zásud „Volné Myšlenky“ ne
mluvil ještě jakšiv pro volnost českých škol ve
Vídní. Vypočítával zevrubně, kolik milionů příjmů
má panež a kolik ka!dý biskup, zapomněl ale vy
počítati, kolik příjmů maf Rotuschildové, Ble:
rálrové, Teussigové, Je.telesové, | Weinmanové,
Petsuhkové, Wertbeimer.vé a jiní — a aoodrab
jeh», dr Bonček, zap “iu.ěl uvésti, že jeho Pražská
železářská společnost vyplácí letos 40 procent di
videndy německým akcionářům svým, ule za to
nejbídnější mzdy déloi tvu svému Sympatisujeme
se snahami po svobodě přesvědčení a po rozkvětu
školství, ale překvapuje nás, že „Volaa Myšlenka“,
starajíc se o volnost školy až vo Španělsku a o
lidské zacházení s revolucionáři tamními, nepuřá
dala ještě zvláštního sbromáždéní pro volnost Čes
kých škol ve Vídni a pro volnost Č-chů timaěj
šícb, ačkoliv svoboda národnosti jest stejně prin
vipem pokroku lidského, jako svoboda náboženství.
Či nechce tak činiti z chleda na oěkolik snad ně
meckých členů svých? Uznává také ona snad, že
svoboda smí platit jen pokud ji dov.liti ráčí
Němec ?*

Hodně duleko náš národ pokročí, až se dá
pod komando lidí, kteří jedaají dle povela cizích
židovských zednářů!

Konec slávy
»utlačovaného« volného myslitele.

Loni spustily pro Webrmuoda židovské a
masarykovské listy takový rámus, jako by s od
strauéním pauufletáře Wahruaoda měla zmizeti
všecka avoboda vědy, jako by odstranění nekritic=
kého jiz'ivce zoamenulu smrtelnou ránu pro vědu
vůbec. [.ď 36 poznává jasně, jak uměl Wabrmand
kšeftuvati s vědou a srobudvu jako polský žid.
Poslední český student, který se s buršáky Epo
joval na záchravu Wabrmuadovu, jeví se ve světle
lepším, než vypočítavý spekulant, jehož velebily
ce'é pluky svedeného studentstva. Sami liberálaí
Němci 8 odporem 8- odvracejí od k8.-ftafe, který
uměl svou „mučednick.u koranu“ prodali za zvu
vivé stříbrňáky, který nechtěl pro „velikou ideu
pokroku“ obětovati aci devatý díl toho, co pro
něho obětoval kterýkoli jednotlivec z řad student
ských, započav k vůli němu stávka. Divní jsou ti
mučedníci moderníl

Wabrmuad ve své tísni vešel za zády svých
srolnb jovoíků v tjaou Boukromoasmlouvu 8 vlá
utu. Spekuloval, že vláda k vyvarování vlastních
nepříjemností nikdy nepředloží ty písemné závazky
před oči veřejnosti „Národ listy“ dae 29 října
(ve vcě. vydání) sdělují: „Pr.f Wahrmand ocitl
se v nejtěžším rozporu 8 celým profe«sorským
sborem právnické fakulty německé university
pražské. O spora, jejž prof. Wahrmund vyvolal,
podav protest proti domnělému obmezování své
půs.boosti prežské děkanstvím fakulty, jedoal
včera sbor a jednomyslné přijal odvetu, kterou
proti protestu Wabrmundovu sepsal let: Šníděkan
právnické fakalty německé, pr.. dr. Pfersche. Více
se stalo: profesoři «devzdali tuto odvetu proti
svému k.legovi německým novinám. A v odvetě
zařaděov je též plovné znění listiny, ve které za
psána je doboda pr.f. Wabrmuada 8estátní správou
ze dne 17. července 1908. Dle dobody té přejme
prof. Wabrmund od 1. Hjna 1908 ve Štyrském
Hradci nebo v Praze stolici církevního práva.
Kdyby si přál místo avoje změniti, připraví vláda
po uplynutí jednoho roku nebo dvou let jeho po
volání na jinou universita. Prof. WaLrmood bude
počátkem stedijoibo roku 1908 počínaje konati
dvě speciální přednášky o rakonokém právu pm
tronátním a o církevním právu majetkovém asi
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SUBSKRIPCE

Záložního úvěrního Ústavu
v Hradci Král.
po K 400— jmenovité hodnoty,

v úhrnnémobnosuE 4,000.000— s nárokemna dividendu
pro rok 1910.

DEB
Mimořádná valná hromada Záložního úvěrního ústavu v IIradci Králové ze dne 30. října 1909

usnesla se — na základě povolení c. k. ministerstva vnitra ve srozumění s c. k. ministerstvem financí
výnosem ze dne 1(). února 1909, č. 4161 — zvýšíti akciový kapitál

o K 4,000.000"=,
tedy z dosavadních K 6,000,000-— na K 10,000.000-— vydáním 10.000 kusu akcií nových plně
splacených — na majitele — po K 400— jmenovité hodnoty.

Dle S 7. (nové znění S 17.) stanov banky mají majitelé starých akcií přední právo na akcie
nové a připadnou tudíž na tří akcie staré dvě akcie nové. Akcie, které nebudou pány akcionáři
převzaty, budou dle výsledku subskripce přiděleny pánům upisovatelům-neakcionářům.

Záložní úvěrní ústav w Hradci Král. nabízí tímto:
1. dosavadním pp. akcionářům nové akcie ku převzetí za K 430-— za jednu akcii,
2. pp. upisovatelům-neakcionářům nové akcie ku převzetí za K440-— za jednu akcii jmenovité hodnoty

K 400-— s nárokem na zisk od 1. ledna 1910

za následujících podminek:

a) Upisování akcií nových koná se připojenou přihláškou upisovací od 5. listopadu 1909 do
15. prosince 1909 proti předložení akcii starých bez kuponových archů u pokladen centrály vHradci
Králové, filiálky ústavu v Semilech, Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Praze a Ústřední
banky českých spořitelen v Praze.

. Staré akcie budou ihned vráceny.
Přihlášky pánů neakcionářů béřou se v záznam a přidělení kusů provede se teprve po

skončení subskripce.
b) Při upisování musí býti složeno na každou upsanou akcii — a to od pp. akcionářů do

savadních K 130-—, od pp. neakcionářů K 140.— hotově jako splátka.
c) Druhá splátka K 150*— na každou akcii musi býti zapravena do 31. ledna 1910;

zbytek K 150-— do 31. března 1910. Pánům upisovatelům je volno splatiti celý obnos najednou.
Veškeré obnosy složené na akcie nové zúročí banka ode dne složení až do 31. pro

since 1909 úrokem 5“, p. a.
Naproti tomu hradi upisovatel bance z obnosů složených po 31. prosinci 1909 úrok 5% od

1. ledna 1910 do dne složení obnosu, poněvadž má právo na dividendu jíž od 1. ledna 1910.
Na vykonané splátky obdrží páni upisovatelé prozatímní potvrzenky.
Vyúčtování provede se k 31. prosinci 1909 při obnosech splacených do 31. prosince 1909,

jinak až při úplném splacení.
Nové akcie vydávány budou 1. července 1910.
V případě nedodržení podmínek upisovacích propadá splacený obnos ve prospěch reservního

fondu banky.

EXIradec EKrálové, v listopadu1909.

oprární rada Záložního úvěrního ústavu v Hradci Král.
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6—8 neděl a po případě oznámí seminář. Na to
požádá pan prof. Wahrmund o dovolenou na rok
nebo na dva roky na vědecká bádání. Na to do
stane pan prof. Wabrmund roční subvenci 10 000 K
z prostředků státních. Kdyby prof. Wabrmund
z důvodů zdravotních uznal potřebným svoje pře
ložení na odpočinek a o ně požádal, zajišťuje
se mu již nyní, že dostane přídavek ročních
2000 korun ke svému normálnímu výsluž
nému — tak zní podstatný a podrobný obsah
úmluvy professora Wabrmonda 8 vládou. O této
dohodé napsal prof. Pfersche — jejž Wahrmuad
žene do disciplinárního řízení, nebo jej chce žu
lovat před porotou pro novinářské články, jej prý
urážející — že pro její provedení selhávají zá
konné prostředky. Je samozřejmo, že prof. Pfersche
vyslovil ae nejetlumeněji. Věc je vlastně jiná:
úmluva ta je kolosální skandál německého univer
sttního professora a je korupční aférou prvního
řádu“ ©Úmluva, obsabující desetilisícové subvcuce
a dvoutisícové pensijní přídavky jenom proto, že
prof. Wabrmnnd se tojné o nich dobodl s vládou,
je přece úkazem sensační korupce, k níž právě
úmluvou prof. Wabrmund sám svolil. Čili jinými
slovy: dal se vládou koupit a kdyš se prodal,
podepsal o tom pakt. Tajematví to nyní prasklo a
ústřední ředitel Kestranek může teď pražské po
rotě představiti prof. Wahrmonda jako ukázku
parlamentní korupce. Tak se má případ Wabr
mundův ve skutečovsti. Vzpomeňme nyní loňska!
Když se aféra prof Wahbrmunda v Iošproku pr.
valila, bylo vyvoláno v celém Předlitavsko veliké
houtí pro svobodu vědy a pro volnost přesvědčení
i pro jejich „mučedníka“ Wakrmonda, kterému
však celé to hoatí pranic nepřekáželo, aby nea
dělal všecko, co od něho žádali mučitelé jeho a
odpůrci vědecké volovsti za — slib desetitisícové
subvence a dvoutisícového pensijníbo přídavku.
Zonícení čeští studenti bratřili se loni k vůli
Wabrmundovi a německými buršáky na společných
scbůzích, část českého tisku pak stavěla na pranýř
každého, kdo nedělal Wabrmundovi střeštěného
bitiče.“

Tak píše sám svobodomyslný list. Vědy si
váží masarykovci a vola myslitelé tolik, že hned
Be staví na obranu pozérského tatrmana, který
složí zkoušku z učevosti lacino protikatolickými
útoky. A věda skutečná přitom pláče. Spojovat 83
8 nenávistnými buršáky a fanatickými nacionály
německými k boji za svobodu — to mobou délati
jen lidé, kterým slepé protikatolické zaští popletlo
základní pojmy o svobodě.

000000002000000 309
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B.E.Tolman,
© východočeské kmihkupectví — ©

č v Eradoi EKrálové.
z Bohatý antikvariát :

© Velkozávod hudebninami,
(Založeno r. 1882).

Zakládání a doplňování knihoven
za mojvýhodnějších podmínek.

Seznamy zdarma. Telefon č. 17.

Šo0000000000000
Hospodářská hlídka.

Protidrahotní debata v poslamecké
směmevně. Minolý týden schválen byl v posl.
sněmovně pilný návrh německého křesť. sociála dr.
Drexela, aby zvolen byl 52členný výbor, který má
do 6 týdnů sněmovně podati zprávu a návrb, jak
Jse nepřiměřenou drahotu «detraniti. O otázce této
promlavil též ministr obchodu dr. Weiskirchner.
Vláda obrátila se — praví ministr — na uherskou
vládu o případné anížení obilních cel s ohledem
na menší žně. Uberská vláda však toto odmítla,
poněvadě se nemůže mluviti v roce 1909 o něja
kých špatných žních. Stoupání cen obilních způso
boje bez odporu také ta okolnost, že přes všecko
připomínání rakouské vlády v Budapešti stále ještě
zůstává blankoterminový «<bcbosdv platnosti. Mi
pistr zabývá se dále zdračováním masa, které
zvláště vpříštím roce z jara stane se povážlivým,
poněvadě pěstování dobytka upadá, a vyslovoje
přání, aby byla brzy projednávána vládní předloha
o ústředně pro zušitkování dobytka. Promlouvaje
o zdražení mika praví ministr, že ceny mléka
ee zvýšily téměř o 100%, a prohlašuje, že vláda
všechoy návrby v tomto směru učiněné dle své

povinnosti prozkoumá. Nejdůležitější přípravou pro
trvalé řešení podobných otázek bylo by vybudo

Šoo

vání organisací výrobců a odběratelů a co nej
rychiejší odstranění nezákonných zprostředkovatelů
obchodních.— Náš katol. národní posl. dr. Horský

'
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stranění anebo alespoň orezení drahoty. Předné,
aby vedena byla řádná statistika o osevu a sklizni,
jakož i o úbytku a přírůstku domácího dobytka,
aby moblo býti řádně zjištěno, zda-li a jak mnoobo
se nám nedostává a toto pak včas opatřeno býti
moblo. Drubý prostředek k odstranění drahoty jest
dovoz obilí i dobytka. Sociální demokra.6 jsou pro
neomezené otevření hranic, což by ale našeho rol
píka zničilo. Agrárníci naproti tomn jsou pro ú
plné uzavření hranic, což by ovšem v době nedo
statku a draboty lid poškodilo. Musí se tedy jíti
cestou střední; v čas potřeby dovoz dovoliti, a to
v takovém rozsahu, aby lidu bylo zpomoženo 3
rolnictvu nebylo ublíženo. Třetí prostředek jest
stanovení minimálních a maximálních cen pro po
traviny, jak to některá města v Německu již za
vedla a jak to u nás v Čechách v minulých sto
Jetích bývalo. Čtvrtý prostředek jest odstranění
kartelů a ochromení tak zvané třetí ruky. Pátý
prostředek jest energické zakročování vládyproti
vydřidochům a zdražovatelům životních potřeb a
rázné donucení vlády uherské ku slíbenému přede
dvěma lety odstranění obilní terminové bursy v Bu
dapešti. Ostatně lid 8ám je dratotou t ké částečně
vineo, poněvadž uvykl požívati jemnější a vybra
oější pokrmy. Jindy dávalo se mleti pro domácí
potřebu do mlýnů, peb] se chleba doma. does se
lacino obilí prodá a drabá mouka a drabý cbléb
se kupuje, Čímž mnobo malých mlýnů bylo zničeno.

O cemách oblinich pravil v poslanecké
sněmovně dr. Holý: „V tomto roce lze konstato
vati značný úbytek pšenice, zejména v Ubrách.
Letos musilo dojíti k dovozu pšenice acelní sazba
uplatňuje se v celé své výši. Takové konjunktury
nejsou však vítány agrárníkům, kteří dávají před
nost stálým obilníin cenám. Ve státě však, kde
jako v Rakousku může pšenice za tři roky stoup
nouti o 100, provádí se nesprávná obilní poli
tika Právé v Rakousku mobly by býti prozíravou
skladištní politikou ceny udrženy a moblo by Se
takto prospěti nejen rolníkům, nýbrž i konsumen
tům. Sofžení cel bylo by zvláště za nepříznivé
sklizně nebezpečným. Oproti tomu moblo by se
přistoupiti na zavedení stupňových tarifů. Obilí
masí ge dostati do rukou společenstev skladištolch,
jež musí býti náležitým způsobem upraveny. Měly
by býti zřízeny ústřední a agrární obilní banky.
Musilo by se dále usilovati o takové ceny pšenice
a žita, jaké existují v Německu. K tomu všemu
je ovšem třeba dobré vůle poslanců, avšak řečník
nemá za to, že této práce zúčastní se ti, kteří žijí
ze svých mandátů, provozují demagogickoa politiku
azabývají 8e národnostními Štvanicemi a sváděním
širokých vrstev obyvatelstva. Útočí na plodinovou
bursu v Pešti a problašuje, že bursa byla by o
chromena, kdyby společenstva hospodářská dostala
obilní ceny do svých rukou.

Kdo se chce dočkat ovece ze stromů,
jež sám zasadil, eť volí drahy, které záhy rodí.
A dříve se dočká ovoce z vlastního pěstění ten,
kdo sází zákrsky a polokmeny.

Proti okonsávání stromů zajíci dobře
se osvědčilo přidávat do nátěru „asn fetidu“ t.zv.
čertovo lejno, hořkou to látku, jež kůrou pronikne
a zajíci pamlsek strpěl. Dobrým jest i nátěr deb
tový, který v zimě stromům neškodí.

Včelařská škola. Český odbor zeměděl
ské rady usnesl ge dopornčiti sem. výboru zřízení
včelařské školy v Čechách. Škola má býti zřízena
zatímně jako letní běh při některé stávající zimní
škole hospodářské, kde poměry včelařství jsou příz
nivé, prokáže-li se její potřeba náležitým počtem
návštěvníků, bude proměněna ve školu samostatnou.

Divizma malokvětá, známápěkná,štíhlá
květina se žlutavými květy, roste na kamenitých
stráních, rumištích, na náspech, u cest a p. Květy
její bez kalichu se sbírají za slunných dnů v čer
venci a srpnu, rychle ge suší a v dobře uzavře
ných krabicích aechorávají. Květy diviznové obsa
bují hojně slizu, pročež jejich odvar působí velmi
dobře při neduzích prsních, katarhu průdašnice a
dýchavičnosti, an žene mírně na pot a usnadňuje
odměšování a odkašlávání blenu. Na odvar bere
se směs stejných dílů květů diviznových a alezo
vých a to na kotlík odvaru asi 10g směsi obojích
květů. Týž odvar doporačuje se také za kloktadlo
při nemocech krčních. Odvar z listů pomáhá od
průjmu. Šťáva z listů vytlačená nebo vodou zpa
řené listy slouží za obklady na opuchliny a vředy,
jejichž změknutí, po případě huisání a provalení
podporují. Kvetoucí rostlina zapuzaje myši. Se
mena bozená do vody omamují ryby tak, že je lze
rukou chytati.

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,
jakož i její věeobecná obliba odůvodňují ae vý

tečnou jakosti výrobků firmy
Jindř. Francka synové

w Pardubicích.

Doporučujeme tento domácí výrobek co nejvřeleji.
O0000000000000000000
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DED6 7:6 VÁtě
Českoslovanská záložna VDraze

Spálená ul. č. ©.

přijímá
vklady oa 4'/,%,úrok bezvýpovědi,

+ 49%% m 830denní výpovědí,
n 49%- 860depní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a knpuje :

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné reviss Jednoty záložen. ©
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SARA ARAZANÁNÍ

Nejstarší pražská. křesťanská, výhradně česká továrna
na železná kamna a stol. sporáky firmy

Horák a Ulimann
maj. MUDr. Vond. Šnopl£ F. Novák)

U bnAzE L. Vyšohradská tř. 49.
doporučuje své úznaně nejlepší výrobky mo
derníb) hygienického úsporného topení a

větrání.

Hamna původní Meidimgerova.
Kamna regul nmásypnáse šamot
vložkou. Nepntrná spotřeba paliva.
DEB*Osvědčenéúkolsí kamna. ij
Železnésporáky všech velikostí.
Ueny levné. Cenníky zdarma,

Kožichy
pánské i dámské, cestovní s hospodářské,i levné

pro kočí.

Kožešiny
límce, štoly, šály, rukávníky v nejnovéjších faco
nách od nejlevnějších do nejvzácnějších, v nejvét

ším výběru doporučuje

František Beran,
vlastní výroba kožešnického zboží

© Hradec Králové, ©
Velká podsíň.
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Žakety kožešinové
nejmodernějších vzorů pařížských dle míry se

shotovují.
INemoderní kožešiny na

nové vzory předělávám solid. a levně.
Zároveň

klobouky a čepice
Jsou stále mu akindě.

200000000000000000000000

hraňte se
nachlazení!

Následky oderátíte jedině nákupem
teplébo trikotového a flanelového prádla
nejlepší jakosti od fy.

Fejgl A Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelní u jce.

Hněšské kolárky a náprsenky.
So'idní obsluha. — Pevné ceny.
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Doporučujeme

ARD X ČEM (EPDMEB X BB

žJan Horák,
soukenník Ý

v Rychnově nad Kněžnou x
z'sílá ra požádání vždy

dle roční salsony kollekci “
nejnovějších drahů pravých 

vlněných látek
své vlasiní výroby, jskož i tu- i cizo

zemských.w
Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svédčí o poctivé ob
e uze mcho ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, pros., malou objednávku

zkoušku.
Velejemnelátky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

RCE) CBI X HBIX 567 X683 X
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Špob, úvěrní společnosí,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

v Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky
za 40o až 59o

úrok a to dle výpověd.

gap“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí
OSEASSEKSSTEEP

nejlepší jakosti
oo nejlevněji. :

000000000: OOO0000000

Vína mešní
stolbí a desertní, čistá přírodní koopíte nejépe

— un nejlevněji u — —

Josefa W.Paďoura,
velkovinařství a zastupitelatrí předních vinuřských

firem v Novém Městě n. Met.
Zanilám franko va každov slanici za cenu

dle jakosti červené a bílé, 1 litr za 60 h, 65 b,
70 hal.

O00000000000000000000000
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C. k. místodržitelstvím konoessovaná. ě

Realitní kancelář

Ř nz. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

sabraniční.

Kancelář „Hótel Byrál“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

6:Ge3XBe5IXIX
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KuPRANÍi- a

SLIBEZIHOBÍ LE“ BROD
A

VE
Gps

W
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná úrma|

fv Jablonném nad Orlicí (v Čecháci)
ži (bratr P, J. Noškndly, faráře vo Výprachtiolch)

: doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všsch kostelních paramentů,

praporů a kovového náčlní.
Cernfky, vzorky i roucha hotová na ukázkn

92 na nodádérí Fani: zijla
4.0.50:0.8.0010500000000500000Utt00n00Gn8

ROOT OVA DODAT

První český katolický závod ve Vídni.

František kuber
Dílna ku vyšívám

Ba zhotovení ke
stelbích rouch,

Vorouhví (balda
ckýnů,, nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

„. +Vade.
VII o, Kaiser

etrasse d., vedle La
zaritského chrámu

Pácě
Na ukázku zastlá

se vše franco.

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dosolaje sí dope
račiti veškeré kostelní nádoby «
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, naténky, pacifikály,
svícny, lampy, ka'itelnice, kropenty
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevn:m vyhovující. Staré před
mět. opravuje v původní in'enci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kárzku frank) boz záreznosti koupě.
Vše se posílá posvěcení. Práce ruční.

Skladveškerýchslatých a stříbrných klenotů,jako: řetězů

madonek,kříšků, mak nárnků atd.: 3 Notářskétaba jídelnínačiní zestříbra pravého
protony, i o vady na akladé.
Staré slete, stříbroo drahokamy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 10. n.0

Právě vyšel obsažný spis

„Ukoly sociální
politiky"

s péra redaktora C. U., jenž avé 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím apise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddíla uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III oddílu
líčí nejbližší cile sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddil IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šimi statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsabuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

„- Úena spisn 3 K, pro abonenty „Čas.
. Úvah“, přímo objednávající u administrace,

10%, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jskovýlečné ——ě

J apesní hodiuky
všech druhů n soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

2 řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skrosty
— v nejmodernějším provedení —',

M nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hudinář
| v Rychnově n. Ešn.
VE Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry

bodném zásilky na výběr i na splátky bez
zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

—a-—*

Josel Štěpán,
, odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému | ducha
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oVářů, kazateleu, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož 1

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venka se oale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plápy a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím Hena požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznáví po race a bronzové
státní medailie z výstavy v Pardobicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "Iu

dlarší nábytek
zachovalý, měkký i tvrdý za.

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

K Okuherský,HradecKrálová.
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Ferrerovci.
Veliký volný myslitel Wabrmund odporačoval

sjezda pražské „V. Myšlenky“, aby se utvořila
rakouská „antiklerikální liga“. To by prý byl kul
turní čin prvého řádu. — Velká liga stadentsko
antiklerikální se utvořila kolem něho sumého, ale
tento vypočítavý byrokrat ji sám zradil.

Horlívý volný myslitel Kudrnáč, který z nad
šení pro svobodn líbal Machara, skončil pro ve
likou zpronevěru oběšením. Jeho kollega Stulík,
Dudšený rozšiřovatel „Havlíčka“, po zprenevěře
prchl. — Haecklovi dokázány vědecké podvody,
jimiž škodil iidstvu víc než velikým poškoz2ním
majetku,

Mioistr dánský Alberti, čestný člen sjezdu,
harcovník nejvolnější volné myšlenky, sedí nyní
v kriminále, protože okradl sedláky o 12 millionů
— jako by mu jeho tučný plat nestačil. — A což
semita Vohryzek? Jak výmluvně uměl hovořit
proti „bezprávnému držení majetku“| A teď pro
bezprávné „vyvlastnění“ cizího majetku odsouzen
do žaláře s jinými voloomyšlenkářskými dušemi.
Když vydával anarchistickou „Kommunu“, běda
tomu, kdo by se ho byl dotkl! Hred by bo byli
potepaly samy pokrokářské listy. Podrodník a zlo
děj teu vydával svůj list o 4000 exemplářích.
Tedy byl vůdcem značné čtenářské obce. Nyní
sedí a v jeho „spravedlivých ideách“ pokračují
jiní. Duše s ním spřízněné bájily „volnost svě
domí“ tím, že ploily cbrármy naše zápachem siro
vodíku, což konstatováno cd Masarykovského „Času“
8 netajenou Šk: dulibostí, s jízlivým posměchem
vůči nám.

„Jsem proti revolucionářství. Proto, že věřím
ve vývoj a pokrok Revoluce je šosáctví. Revolnce
je aristokratickým sportem, je sázka doloterie..
Revolucionář protiví se vývoji a pokroku, protiví
se pravé osvě.č.“ Tak děl veliký Zarathustra mo
derníj — prof. Masaryk — r. 1898 v „Otázce
sociální“. Cbytal tak na lep do své atrany buma
nitáře; přitom ovšem pozorně naplnal sluch, kdy
promluví něco jiného „nejpokrokovější“ massy, aby
mohl ihned otočit a zapsat se v jejich srdce. Kdo
chce býti nyní „velkým vůdcem“, neškodí mu
nijak, dá-li 86 vést sám a jestliže spapouškuje
nějakou lesklou formou to, co vyjevený dav boze
všeho d'ouhého bloubání žádá. Takové byzantské
ctění „vůle lidu“ jest šikovným korkovým pasem,
který ndržoje popularitu stále nad vodou.

„Jsem proti revolocionářatví. Revolnce je
osáctví.“ Najednou tentýž muž prohlašoje, žo jen
darebák může býti proti revolucionářům ruským

FEUILLETON.
Mení nad dobrého hlídače.
Hospodář Mudra byl mrzut, Ztratily se mu

dvě kachny. Astarý pes tygr ani v noci nezavyl,
když zloději pečínku odnášeli. Už s ním nic ne
bylo. Jen někdy vybafl, jako by se zlobil, že ho
někdy z dřímoty vyrušuje. Chudsk invalida k ni
čemu — dosluboval. Co s ním? Nejlíp ho dát
pohodnému...

Mudra sháněl se po blídači novém. Dověděl
se, že má mlékařka Kládová velkého psa na pro
dej; šel se poptat. »Ba že jo«, přisvědčovala sta
řene. »Chovali jsme to štěné k vozíčku, ale teď
už ztoho nebude, pantáto, nic. Starý mi zemřel,
já mlékaření nechám a půjdu k dceři. Fena je
tnladá, ještě ji není rok; je to silný polobernar
din. Pojďte si ji prohlédnout. — No — nevrč,
Noro, nezlob se, alcu ven, ukaž se, neřáde, přecela
Z boudy vylezl statný chundeláč. — »Ach, to
bude, pantéto, dobrý hlídač, Nic jí neujde. K do
mácím je jako máslo, na cízí jeko kat, Ta dovede
opstrovat líp než tři vojáci na vartě.«

Mudra pozoal, že je Nora ještě veliký divous.
Dal ji doma na několik dní k řetězu, aby jí krev
trochu zchladla, aby před započetím širších blída
cích operací se trochu okoukla, co je domácí, co
trbat nemá. A velká fena se vší horlivostí snašila
se dokázat, že si zaslouží téch pár kostí a tvrdých
kurek. Teď už nemusila se spokojítí šlichtou a
různou nezáživnou matlaninou. Masitá strava pre
budila v ní energii tak mohutnou, že někdy div

(tedy proti šosákům ?). leraelský tisk, který avou
obrovskou členitostí nejsnáze lidem k popularitě
pomábá, zatracoval přleně lidi ty. kteří se ozývali
proti zákeřným vrabům rusko-židovským. Co ji
ného měl tedy činiti Masaryk, dopisovatel do ži
dovské „Nene Freie Presse“? Dobře vystihl M.
cesty židovského komanda. A brzy nato nazval
v Olomouci černou bandou nerevolucionářeké kz
tolíky, kteří chtěli, aby pokrokový paedsgog řídil
se dle stávajících zákonů. Obrátil filosofii na ruby.

„Jsem proti revolucionářství“ Jeho intimní
přítel Machar dle zprávy „Casu“ (ze dne 18. října)
„očividné rozechvěný, slovy plamennými prote

Jeho
projev mocně působil na obecenstvo, které k poctě
Ferrerově spontanně povatalo.“ | řijata resoluce,
v které se praví: „Skláníme hlavy před velkým
dílem (!!) Františka Ferrera . . . Hlubokýmsmat
kem naplnění odsuzujeme nás'lný čin vlády špa
nělské, jchuž tato na ponuknutí kněžstva (I) a je
zovitů (!1) utracením života Ferrerova 8e dopustila.
Toto dílo hrůzovlády ultremontanní zůstace navždy
banbou justice Španělské, Žádáme, aby naši poslanci
demokratičtí a pokrokoví v poslanecké snémovné
projevem svým protestovali proti burbarství Špa
pělské vlády.“ — Proti bestiálnímu barbarství
revolucionářů barcelooských ovšem vznešení buma
nitáři -ui nemakli A jak si počípal Masaryk, jak
jeho „Čns*, když Barcelena po štvaní Ferrerové
poskytovala přišernější obraz než kraje drancované
od Avarův a Hunův? „Jsem proti revolacivnářetví“
— ale jeu potud, pokud by se uad takovou zá
sadou nerozčilil zednářekýtisk. Humanitář Machar
protestoval „očividně rozechvěný“ ; jakou bereckou
Lózu zavjal najednou člověk, který se vyjádřil, že
by mu zabití člověka nedělalo +btíží, který se nijak
nerozechvěl proti vraždění milosrdných ošetřo
vatelek nemocných| Teď už jest dostatečně odha
lena kšeftařská a podvodvápovaha Ferrera, jemat
účel posvěcovai prostředky. Neškodi však ještě
něco dodati. „Nár. Politika“, která přece ze samé
chytrosti pranic F.rrerovi neubližovala, otiskuje
dne 3. t. m. tuto urátkou, ale významnou zprávu:

„T.R.“ sděluje z Barcelony: „Francisko Ferrer
udkázal před svým popravením veškeré své jmění
kterémus známému anarchistovi a své přítelkyní
paní Soledad. z Villafranky. Za důvod vydědění
svých dcer Ferrer udal: Jeho dcera Trinidad ne
potřebuje prý dědictví, ješťo byla vědy stoupenkou
jeho sásad. Ostatní dvě své dcery Ferrer vydědil,
ješto ss svolily povolání, jehoš Ferrer meschválil
(Paz Ferrerová je berečkou.) — „T. R“ k tomu
podotýká: „Co zdálo se Ferrerovi spravedlivým
vzhledem ku jeho dceři Trioidad, mělo proů býti

se od řetězu neutrhla. V noci flantovala tánhlým
legatem vytrvale proti měsíci, bafala proti kolem
jdoucím tak silně, až nevyspalé slepice druhý den
chodily jsko pitomé Proti cizím příchozím chrčela
jako nejhlubší tón fagotu nebo povykovala, tančíc
čardáš, až přecházel mráz po těle.

»>No— tohle bude dobrý hlídač; takový
není k zaplacení«, libovala si hospodyně. «Ale je
posud, táto, moc divoká. Až ji dáš od řetězu, ať
zatím si běhá jen v malé zahrádce; jináč by třebas
bylo soudní potahování. Taková slota by ukousla
lýtko jedním klapnutím, Za týden už měla Nora
větší svobodu, Běhela v zabrádce divoce jako lev
chycený do klece. Hrabale, zakousla dva krtky a
tři myši, zkoušela sílu svých zubů na pohozeném
polínku, až jí v tlamé chrastilo. Když usedlo pět
vrabců na štěp, rozbíbala se proti nim, skákala a
rofala jako posedlá, čtveráci se jí však uličnicky
vysmívali, nezbedné cvrlikali, majíce legraciz její
malomoci. Nora z bestiálního vzteku naposledy
vysokým diškantem bědovala. Odpovědí na to
bylo znovu dovádivé švitoření.

Jednou zapomněla služka branku dobře za
vřít. Nyní nastala pro Noru chvíle šíleného veselí.
Vyrazila z těsného zajetí a zahlabolila z radosti
nad plnou svobodou jásavou kadenc, Vpadls mezi
slepice, takže poplašené brabalky s hrozným hu
bováním začaly se učiti umění, jímž jejich pra
báby na dalcké Javě a Sumatře tolik vynikaly.
Malé kuřátka s pískotem se rozkutálela, ale kvočna
celá rozčepejřená skočila Noře na hřbet a sekla ji
pětkrát bodné důkladně do huňatého krku. Nora
se obrátila v pravém úhlu a rafla na busy, až se
ozvalo silně klarinetové kvarteto a husy zvyklé

Imserty se počítají Irvně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.
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spravedlivo s vůči jeho přítelkyni. Proč nevydědil
Ferrer také svou přítelkyni, o níž lze přece před
pokládati, še bylu také stoupenkou jeho sásad? A
co Be stalo se zásadou avobody a volnosti, Ferrerem
bájenou, když vydědil ostatní své dvě dcery jen
proto, ježto si zvolily povolání, jím nesehválené,
8 proto vydal své dvě děti zápasu 0 existenci bez
poněžitých prostředků ?"

Věru čistý volný myslitel! Jaké bousné za
městnání přál své ženě! Ale dcerám ze samé aro
bodomyslnosti nedopřál svobody ani tolik, kolik
ji dopřával Bvým dětem zámecký Vranc.

A teď celá Praha má býti na nohou proto,
že na základě zákonů zpracovavých radikály v da
lekém Španělska vláda potrestiia revolucionáře!
Co honem dělat, aby němečtí židé měli radost ?
Ať de rychle pojmenuje Hybernská ulice ulicí Fer
rerovou! Ferrer totiž má o tu ulicí obrovskou
zásluhu. Když přijel na voloomyšleskářský sjezd,
bydhl v jednom hotelu té ulice. Jak veliké davy
slavných c.zinců navštívily už Prahu! Mozart,
Beethoven, Berlioz, Humboldt, Rodin, Lisst, Paga
nini, Griug, Leger, atd, atd. Proč jim volní my
slitelé nenavrbli nějakou podobnou postu? A jsou
to pfece mužové, kteří mají o kulturní povznesení
lidstva nesmrtelné zásluhy! Až teď najednou má
Praba pa komando vclných myslitelů projevovati
zvláštní čest bursovnímu kšefcaři. Kapitalistovi,
který rod nu zanedbával, který ideou vlasti po
hrdal a způsobil jak děsné tak neprospěšné krve
prolití Také jičínští státoprávníci se usne li požá
dati obecní zastup.telstvo, aby n>kterou jčíuskoa
ulici nazvalo Ferrerovou.

My ovšem v Čechách máme mučedaíků příliš
málo, že se musí skákati pro vzory mučednictví
až přes Pyreneje! Andrej Hlinka odhodlal se trpěti
pro českoslovanský národ scela dobrovolně. Jest to
muž bez úbooy. Kde zůstali volní myslitelé aná
vrby ba poctu tohst> mučedaíka pro národní svc
bodu? Proč ti volnomyšleukářští židé, ktefí v Buda
Pešti vříekali po smrti Ferrerově na poplach, ne
ačinili nic ve prospěch Hlinky? A kde tehdy zů
stali volní myšlenkáři němečtí? O řádném pom
niku Havlíčkově v Praze teprve se uvažuje, uva
žuje se o pomníku Riegrově; celá řada kněží ža
lářovaných r. 1848 pro svobodné národní projevy
— zůstává bez povšimoutí. „Pokrokově-vlastenecké
kraby pražské zato čekají, až koho jim cisí židé
k oslavě nabídnou.

Ferrerovská horlivost někde přešla v hotové
šílení. V italském městě Isole del Lire městská
rada se usnesla, že na odvetu vládě špaaělské ('!)
zničí všecky kříže v městě a okolí. A to bylo
také provedeno. Kříže odvezeny na obecním dvoře<————"
dosud vítězné zápasiti s vodou, pokoušely se po
příkladě divokých sester zdolávati k své záchraně
vzduch.

Ale již se Nora otočila a po šesti skocích
houkla na boluby tek. řízně, že se poplašení
ptéci vznesli hned na deset metrů od země, zapo
menuvše ve zmatku hledati ochranu v holubníku,

Zakousnuvší ještě dvě krůty, skočila si fena
přes nízkou zeď na ulici, kde řádila jako levhart
uprchlý ze zvěřince. Za půl hodiny příšel k Mu
drovi obecní serbus s roztrženou nobavicí; taky
jeden šos u kabátu měl roztržený, +Podívejte se,
pantáto, jak mne ošatila ta vaše bestie. Tohle není
maličkost; musíte mi to nabradit.« — »Tak, naše

Nora? No —počkejte, dám vám jedny zánovníkelhoty a dva kebáty. Budete spokojena — »To
je málo; ještě nějaké peníse za polekání. Vždyť
jsem ze všeho tolik vyjevený a popletený, že se
musím napit kmínky, abych se trochu vzpamato
val.« — »Teda přidám zlatku.« — To je málo,
nedáte-liaspoňdvě,udámto starostovi«—»Tuhle
je teda máte; jen o tom mnoho nebreptejte.«

Za chvilku se Nora z výletu vrátila a táhlé
skučení, štěkání a trilkování, které se daleko roz
lehalo, svědčilo o tom, že se jí za horlivou práci
nevede dobře. V několika dnech se přece naučila
Nora trochu moresům. »Jen když z ní bude dobrý
hlídač, jen když dovede dobře opatrovete, opako
val si Madra; okdyby byla jako slíva, jako hloupá
ovce, bylo by hůř.«

Neposedná krev se v Noře neublidnila. Zají
malo ji bzučení včel. Klapala po moucbéch, ko
márech i motýlech ostrými tesáky. Jednou si po
všimla jakýchsi velkých much, jak bzučí kolem



na — smetiště. Leč následoval hnedvilzý odporkatolíkův, kteří znovu kříže zasazovali.
ferrerovcizuřivěvrhali se na katolíkye dý
mi a revolvery. Z toho hrozný boj, až před r
čilenými katolíky, kteří se aš dotud nechávali
ovládati menšinou, městská reda moscila prch
nouti. Katolíci dopustili ne přitom též násilí,
kterého nelze sochvalovati. Kdo však dal k bouři
podnět?

Pokrokářské „vyšší horisonty humanisti
cké, neoslavují mužů těch, kteří skromně a
pilně vzdělávají a tvoří, ale muše shooby, jí
slívce, křiklouny, kteří mnoho maří a jichž
race zbroceny nevínoou krví.

Po rudém učiteli Kudrnáčovi
učitel zelený.

Botva se vzpamatovala česká veřejnost
z poprasku rokytnického, úž se přihlásil se
sdatným dokomentem „pokrokové“ práce učitel
agrárnický. Proč si hrají na venkově pokro
koví učitelé na agrároíky? Inu — dobře vy
číhali moderní proad; tito chlebaři dobře vědí,
ke komo 8e přikrčit, před kým sekat kompli
menty, aby ee dostali k dobrému bydlu. Kato
ličtí rolníci jsou valnou většinou chuďasy,
kteří ve školních radách a v obcích mnoho
vlivu nemají. Zato agrární zemani jsou živly
rozhodojícími. Proto venkovští učitelé-pokro
káři ee v posledním čase přebarvili velmi
rychle na zeleno. Z vděčnosti za to zase agrár
nici pokrokářskému štvaní těch cblebařů ze
msty proti katolické otrkví nechávají úplně
svobodný průchod.

Učstel Jan Stulík ve Velkém Boru u Hora
žďovic byl plnokrevný pokrokář i agrárník
šířil zásady agrární tiskem i slovem velice
horlivě, protože tomuto ferbláři a marnotrat
níkovi tohle působení hodně vynášelo. V létě
pořádal « obcí agrární tábor, schystával agrární
echůze oa okrese; také pořádal kurs sgrár
ního dorostu. V agrární práci měl zdatné po
moeníky v učiteli Vlkovi s Chanovic a v učiteli
Peškovi ze Slatiny. Jest podivno, že tito dva
pomocníci nevzali důkladně Stulíka na paškál,
aby se tolik neoddával ferblu, v němě probíjel
veliké sumy. Stulík šířil horlivě i „Volnou
Myšlenku“ a „Havlíčka“, aby tak potvrdil pro
hlášení „Práva lidu“, že agrární veličiny jsou
nejhorlivějšími rozšiřovateli volnomyšlenkář
ekých tiskopieů. Práce se mo dařila u jízli
vých individuí nad očekávání. Jeho věrní přímo
hitali otravnou četbu, aby si mohli pak na
echůzích zchladiti žáhu na nenáviděných „kle
rikálech“. Omámili se tím negativním „pokro
kem“ tak, že zapomínali na pokrok nejpotřeb
nější, na nejdůležitější požadavky, od nichž
závisí blaho rolnictva. Věnovali štvanicím proti
katolickým tak velikou pozornost, že neměli
čas divati se marnotratnéma svéma vůdci na
prsty. Celý Velký Bor byl agrárnický. Místní
revivoři ze samé svobodomyslnosti ani :i ne
vspomaěli, še mohou užiti svobodného práva
svého k prohlídce knih učitele Stalíka, který
opravoval tamější raiffoisenku.

Najednou však hlaané hrdlo Stulíkovo na
Horažďovicku oněmělo. Stolík dne 27. říjoa
smizel, zanechav doma zcela dle příkladu ru
dého Jelínka ženu a děti; řekl, še jde k okres.
škol. inspektora do Strakonic. Leč — nevracel
se nějak dlouho. Marně pátráno, zda 60 ne
sdržel při ferbln dlouho v Plzni, kam často

=
podloublé budy. (Co to je? Blížila se pomalu
k melému domečku, z něhož vanula libá vůně,
tolik příjemná mlsným medvědům. Už byla u
boudy a čichnuvší si pořádně, plácla tlapou do
otvoru, z něhož bmyz vylétal; ten jí odpověděl
rozkvašeným protestem. A v jedné vteřině měla
Nora jedno žíhadlo v tlapě a tři v nozdrách. Vy
skočila bolestí na metr do výše, zavyla několik
cbromatických škál a upalovala se skrčeným krkem,
wněmž se ještě dvě včely vztekaly, na dvůr, Tam
za brozného nářku ryla nosem do písku,točíc se
na něm jsko vrtoblavé. Od té doby měla před
včeličkemi náramný respekt.

Nora se za svou bolest vymstile jinde, takže
Mudra musel platit znovu. V době kontumace
obcházel vesnici otrhaný chlapík, mající tři košíčky
ns psí tlamy v ruce. Když na něho Nore dvakrát
bsfla, lišák vytébl z kapsy kus usmoleného cervu=
létu. »Jen pojď, malá, pojď, neboj sel« Nora hned
byla celá jiná s dala si sejmouti košíček jako tichá
ovečka, — A bned pokuta, protože prý z nedba
losti hospodář necha bébet psa bez nábubku.

K hospodáři přišel bratrenec. Nora pod sto
Jem stále vrčela. »Nemůžeš ji, Vojto, zakřiknout,
odebnet? Vždyť ta slota dělá, jako bych byl zlo
děj.« — +Acb, Francku, to ti je dobrý hlídač;
nebojí se nikoho. Na podezřelé lidi jako kat., Ta
by někdy cizího roztrhale.« — »Ale je se jí, Vojto,
nelehnu.c« — »>Takče — sŽe ji vyženule — >No
=—=30.« »Chceš-li, uvidíš.« — -Teda to zkusl«a
vBude to bned.«

Francek si přinesl = chléva delší řetěz.
»Olevřte, bospodyált, oknol Jděte | všichni ke
dveřím le — Napsaté očekávání. — Nera prázě

šiššía5
%

v Hradci Král.

Akelový kapitál: Reservní fondy:

K 6,000.000-—. ca K 020.000-—.

fStavvkladů

koncem září (. r. K 28,871-715.06.

VKLADY

m Aažďo om

Eskont
směnek: a faktur.

Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

FillálkavSemilech.

čačacov +
He esše

a

o

přijíšděl utrácet veliké obnosy. Teď teprve
přicháseli přeosvíceníagrárníci ke skutečnému
rosama, o který je Stulík tsk dlogho připra
voval. Vspomněli aj, že asi v důjladně
hrklo, kdyš se dočetl o emutném osuda rokyt
nickóého kollegy. A naposledy vekutku ses ,
že Stulík beze věsho roslosčaní a těmi,
tolikrát lásku projevoval, smisel do nes .
Na cestovní výloby si vzal s raifeisenk
6000 K, aniž jako volný myšlonkář a demokra
si vzal dovolení od lidu.

Revise konána v raiffeisence Stulíkově ně
kolikrát. Roku 1902 shledán tam sobodek
800 K, který po zjištění vyrovnán Stulíkem.
Před 3 roky již Stalík pokročil. Sbledán tam
schodek 1400 K, ale to mnoho ními ze
many nebnulo. Za Stalíka se zaručil jeho Švage
směnkou — atak se šlo přes to „nedoroz
omění“ dále zcela klidně. Vědyt uměl Stolík
tak horlivě klerikály oabírat a rozkazovat jim,
aby žili dle pravého učení Kristova! Místní
řevisoři ze samé osvícenosti zanedbávali kon
trolu dále, dokazojíce, že afóra Svatováclavské
záložoy jim není poučením a výstrahou, ale
vítaným prostředkem k soustavnéma štvaní.

Nadto revisoři, sloušící u agrárního úslředí,
poslali jelté představenstvu velkoborskéraifeisenkypoděkovacídopissavsornévedeníauvádělitulcš
sálošnu sa vsor okolním obcím. Proč najednou
tak veliký obdiv? Není věade povinno vésti
představenstvo peněžní ústav s naprostou vzor
ností?

A teď? Páni rovisoři se ošívají. V „Nár.
Politice“ a v „Nár. listech“ čteme prohlášení,
že podvody zavinili nikoli tak činovníci (zlo
děj Stulík nebyl činovníkem?) nekonáním po
vioností, jako spíše členstvo a vkladatelstvo,
kteró přes všechny výstruhy (kdo jen ty vý
straby dával? Revisoři szústředí přece řízení
záložny velice chválili) splátky na zápůjčky a
vklady proti všem předpisům pokladníkovi aa
motnému do byta nosilo s poobým potvrzením
jeho se spokojilo, ba dokonce mu i knížky
vkladní i členské v aschování nechávalo. Prý
při takovém počínání nelze ani té nejpřísnější
revisi výtko činiti, poněvadž revise může re
vidovati jen oa podkladě koih,a ty jsou právě
ve Velkém Boru co do formy pečlivě vedeny.

Tak tedy zní pražský raport. Leč my 86
tážeme: proč rarfeiseuku tu dávali revisoří sa
osor, pokud se nepřesvědčili, še komají vsormě po
vinností i místní činovníci? Právé proto, še byla
ra ffoisenka od ústředí velice pochválena, od
dalo se sgrární vklad -telstvo bezstarostnosti.
Co tedy prospívá, že agrárníci vydávají (jak se
chlubí) „Naší Kampeličku“ ve 150.000 výtisků?
Snad sami teď doznají, že lidu zfanatisované
mu sgrároě-pokrokářským tiskem jest stokrát
milejší „protiklerikální“ galáš, zlobné pomluvy
katolictva, neš všecko poučení. Taková obme
zenost, nedbalost, taková nevšímavost k věceto
nejdůležitějším jest ovocem agrární výchovy.

A dále ještě něco důležitějšího. V samých
„Nár. Listeoh“ byl dne 7. t. m. uveřejněn dopis
Stolíkův představenstva, v němž se čte: „Mým
neštěstím bylo, že dal jsem se na falešnou hra
v karty. Peníze opatřoval jsem si zadržováním
vkladů i splácených zápůjček. Teď nezbývá mi,
než starati se o svou osobu a způsob, jakým
bych se dostal v bezpečí. Zatím pr hlašuji, Je
obě revise mohly sjistit nepořádky, poprvé nepabrná,
po druhé větší. Život mne omrsel a proto jsem
udejel a nevrátím se, leč 8 přinucením. Podaří-li
se mi dosíci cíle, který mám přesně vytčený
a k němuš mám dávno vše připraveno, badu-| Ú,,,,—,
seděla hlavou proti oknu. »Bfinkl« kfepl za ní
řetěz vší silou na podlahu mráténý. Fena vylítla
velkým skokem z okna do zahrádky. »Teď vidíš
tu statečnoste, smál se Francek. »Jo — takové
náhlé překvapení, to věřím, že v ní cuklo, jako by
uhodil vedle broml« »Ale vyhnal jsem ji; psice
jsou báztivější než psi.e« — »To je jedno, Nora
má kuráž přece velikou. Ta umí dobře hájit. Te
kovézvíře se nedá ani zaplatit.«

Mudra šel s Norou do města. Fena se ho
pila podle rákosí k ukrácení dlouhé chvíle sa
ptáky. Když šel bospodéř přes pastvinu, Nora
začelalaškovati s telátkem. »Nore, jdeš semls
"Ta však jakoby neslyšela, Kráva vedle stojící na
klonila rob a přimbouřila oči. Nevědělo se, jský
úmysl jí táhne ryšsvou hlavou. Najednou sdvibla
obaňku. rozčepejřila na ní štětičku, vybodila
zadními kopýtky, sž písek vysoko vzlétl — u už
se bnala rohem na Noru. Fena odskočila a hofla
na krávu ze strany. V tom jí věsk přeletěla vče
lička kolem nozder, Nora schlípla a čerstva ustu
povala k Mudrovi. Kráva rychle. za ní, Nora
rychlými skoky prchla za bospodáře, bledajíc
ochrany. Mudrovi nezbývalo než čerstva utíkat,
Nastsl hon přes louku, jejíž rezaté babno bospo=
dáři až přes blavu šplíchulo. A. psice pořád na
ústupu před hospodářem. Jedna bota zůstala
v mlaskavém bobně. Ještě štěstí, že telátko sabu=
čelo, tak že se kráva vrátila. Z bospodáře ka
rezaté krůpěje jako z hastrmans. — Není ng
dobrého hlídače a ochránce na cestách/ Toková
psí ochrana není nákdy k saplecení,



pracovati, aniknu-lí dosshu spravedlnosti. Pane
revidenta Slavíka bude snad zajímat, jak pání
funhcionáří nekonáním svých povinností usnadio
val nend, Še jsemmohl maloorsace prováděl; pošlu
mo podrobný dopis — —“

Jářku, nejsou to slova velice významná?
Nedokásal Stulík sám, še sosla lehkomyslněú
středí tu rasfoisenku prohlásilo sa osornouý

A teď se povede chytrémau rychloběšci
Stolíkovi dobře dále. Na cesta shá. V raifei
sence zjištěna defraudace v obnosu 30.000 K.
Kdyby tam bylo možno hrabati tak hluboko
jako v Drozdově, byl by ferblář Stolík hrábi
také více.

Rokytoický kollega Stulíkův Kodrnáč jeví
ge nyní stále ve světle horším. Jak pracoval
dle tvrzení radého tisku „za lepší úděl děl
nictva“, to patrno netoliko z toho, *e sbrábi
peníze z představení chudých dětí, ale i z té
okolnosti, že „vyvlastnil“ pro sebe krojoárkovou
obírku šákovskou. Každý měsíc vybíral mezi žáky
Da chudé školní dítky ve zněmčeném území;
leč peníze neodesilal; prý až tobo bude více,
Zatím věsk ten lišák penize vymámené na chu
dých dětech potřeboval k svým výletům. A sou
druhy nijak nerozčilovalo toto zsdržování pe
pěz, neptali se, co dá Kadrnáč sám, když chodé
děti sumy platily. Mimo obrovskou defraudaci
v rajtfoisence spáchal rudý Kudrnáč celou spou
stu finančních kumětů jiných, takže soukromé
osoby mají za sím pohledávka přesahbající
20.000 K. Právě v předešlém týdnu byl pře
kvapen jeden učitel předložením směnky, na
níž jeho podpis vyhotoven lstivě zlodějem
Kodraáčem. Defraudant si asi myalil: „Ačkoli
„Právo lidu“ účty ze sbírky na raněné přes
všecky žádosti posad neuveřejnilo, soudruzi
jsou docela spokojeni. Proč bych já masil hned
se všeho účty veřejnostš předkládati? Guudrazi
jsou vycepování rudou ukázněností do té míry,
še důvěřají slepě.“ A Stalík si myslil: „Vždyt
agrární strana přímo zuřila proti těm, kteří
se ozvali proti agrárním chamtivcům a die
tářům. Mohoa-li míti agrární pohlaváři tak
obrovské příjmy ze své „obětavé práce,“ vezmu
si nějaké diety bez dlouhého ptaní, etrrzování,
bez těžkopádných formalit.“ Tak se osvědčuje
čím dál zřetelněji oprávněaost pravidla: čím
kdo dělá většího radikála a bojovolka proti
„bamižnosti eírkeroiků“, tím pilnóji 60ma má
dívati veřejnost na prsty.

Dopis z Prahy,
Aaromdstská rodmice © rukou mladočeské

většiny. Pražské veřejnosti bylo způsobeno mi
mořádné překvapení, že Staroměstská radnice
ocitla ae zvláštní shodou okolností v rakou
mladočeské většiny, a že staročeští kandidáti
při doplňovacích volbách do sbora obecních
starších ve velké většině propadli. Lidem v po
měry radniční zasvěceným tento výsledek nijak
není ka podivu, pouze dočasní vůdcové, samo
svanci ve straně staročeské byli jati úžasern,
jak neslsvně skončila jejich diktatora. Je to
v první řadě dr. Antonín Štych, někdejší ata
rostův náměstek, jenž vedl letos doplňovací
volby, a sice k úplné porážce. Zatím co mla
dočeská agitace pracovala se zimoičním úsilím
po celé dva měsíce, zatím co všichni úředníci
obecní a lidé na radnici jen poněkud závislí
předatibovali se v horlivosti, aby zajistili mla
dočeským kandidátům co možná největší počet
blaeů, neboula se téměř do poslední chvíle na
straně staročeské ani raka. Zatím co mlado
česká strane, tašíc předobře, že kdyby pro
padla, byla by navždy smetena a nastoopila by
ústup z radnice, vynaložila všechny slly, aby
zabezpečila si vítězství, jsouc v této snaze pod
porována vlívoou organisací úřednickou a uči
telstvem, doufali snad staročeští předáci, že
voličstvo dá slucbu jich hospudářskéma pro
Gramo, jehož však téměř do posledoí chvíle
ani nezpalo — a že bude voliti Jednotou praž
ských občanů doporučené pány.

Chyba lávky! Pražské voličstvo toužilo
pozlomení kompromisa po známé aféře rou
rové, kdy byla nejvbodnější chvíle, aby strana
národní z kompromisu vypřáhla; pražské vo
ličstvo právem očekávalo, že otrana staročeská
před volbami vysvětlí příčiny, proč do po
slední chvíle v kompromisu setrvala — leč to
sci 000 se nestalo, a strana staročeská předeto
povala před voličetvo 6 přímo naivní důvěrou.
Zklamání, jehož se došila, jest prospěšné dal
šímu vývoji věcí, neboť vede kv staré pravdě,
že cesta kcíli za očistou má býti přímá, bez
obledná a také včasná. Právě v politických
taženích rozbodají ryoblá odbodlání, a ne cho
sení jsko kolem horké kaše — —

Letošní vítězství mladočeské při posled
oíth volbách doplňovacích jest však výsoně
ným | vtom směru, že jest visetně vítězstvím
celé mladočeaké struny, neb:£ stranu vzala je
sa svou véc vlastní, kterou stůj co stůj hle
děla prosaditi. Horlivost v agitaci byla tak
prodká ee strany mladočeské, še sám dr. Groš
agitoval v úřadech a bleděl vi zajietiti přízeň.

Pobřícheu, še důsledky mladočeského tohoto
vítězství odnesou jen a jen poplatníci.

Preskání pour Káranekého vodovodu. Aféra
káranského jednotného vodovoda vstoupila do
nového stadia, jímž jest praskání rour. Pražské
poplatoiotvo věra nevychází z překvapení, a
jedním s mich jest velká tato a neočekávaná
blamáč, které Praba mohla býti ošetřena, kdyby
kladení rour obrovského vodovodu bylo svě
řeno rukám povolaným, a nikoli zcela obyčej
nému stavebnímu polírovi. Jaké náklady vzai
kají tím, še drahé, z Francie objednané roury
praskají, o tom doposud zachovává ve mlčení;
budou všuk tyto náklady asi velice zoačné.
dest s podivem, že k podobné kalamitě, jakou
jest opakojící se praskání rour milionového
vodovodu, choval se pražský tisk tak zdržen
livě. Méio býti přece nejširší veřejnosti ave
deno v žádoací známost, že cosi podobného,
jsko poškuzování položenéhoroarového potrabí,
vyžadoje mimořádných opatření, okamžitého
vyšetřenípříčina odstraněnízávad,kterébyly
zaviněny hříšnoa netečností při dozoru. Kde
jest dozorčí rada společné vodárny, kde pre
sidium městské rady a kde odborníci ve sboru
obecních starších zasedající, «by nalebali o ná
pravu a postarali 6e, aby podobná — mírně
řečeno ostada již se neopakovala?

„Ne Severní točně“ znělo heslo letošního
bazaru pražského dámského odboru Ústřední
Matice Školské, pořádaného na Žofině. Bazar
byl bojně navštiven, měl zdařilý úspěch, leč
znatelé pražských poměrů ujišťají, že mezi ú
činkojícími dámami byly některé, které —
mírně řečeno — mezi nimi prostě neměly býti.
— — Otevřeně tu poukazujeme na okolnost,
že podobné bazary vyžadují, aby účiokující při
nich dámy téšily se úplné křišťálové pověsti

Také všeobecně překvapilo, že veřejně
ostentativné vystupovala na bazsra vdova po
někdejším ministra finančním, českém poslanci,
jež loňského roku za tak zvaného květinového
korsa ua jubilejní výstavě se svým mladým
ctitelem byla středem tragických události, sběh
ších se po uplašení se jejich koní — — —
Na bazaru vedla celé zvláštní oddělení, ješ
zejména mělo býti representováno. Působilo
to dujem velmi neočekávaný, že dámy, jež stojí
v čele bazara — manželka předsedy „Národní
rady české“ jest předsedkyní — též povrchoč
rozlišují společenské své povinnosti vůči široké
veřejnosti.

a Spiritismus
zdokonalením křesťanství?

Pod timto titulem vyšla z péra dra
Jos. Norotného v „Knihovně Obnovy“
důkladná studie, v níž velmi bystře vy
světlen původ a charakter spiritismu,
jakost medií, plsmo a kresba dochů atd.
Autor promlouvá o kroužcích spiriti
stických, zjevech světelných, jasnozření,
o theorii síly, psychické, magické. Srov
nává učení křesťanské se zásadami spi
ritistickými a dospívá k důkladně odů
vodněnému závěru, že spiritismne jest
svrácením rozumného myšlení, že škodí
duši i tělu.

Kniha má pěknou úpravu. Stran
259. Cena 2 K 60 b.
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Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
w Hradol Králové.

Politický přehled.
Bar. Donerth a dr. Glabinski v dnešní za

obmuřevé politické situaci za daných okolností
mohou zase do rakoaských voitřních poměrů
vnésti rozjasnění. Nejhorším na celé nynější
Bituaci, způsobené sankcí jasykových zákonů
německých sněmů, jest dle „Centra“ zakalení
poměrů mezi českým národem a korunom, což
jest také největší vinu bar. Bienertha. Teo by
nejlépe posloužil, kdyby e celým kabinetem

odstoupil. Vědyť už i Polácia pomala i Nětci,
Postavaoootálat i liberální,ozaávají,že bez
krise ministerstva záchrany pro ústavní život
u nás není. Bar. Bienerthovi však se nechce
ustoupiti, vyjádřil prý se, že teď Čechové masí
k něma přijíti s prosboa. Naproti tomu Slo
vanská jednotá rozhodaě prohlásila, že s vládoa
Bienerthovou v nynějším složení vůbec jedoati
cemůže. Jest však ochotna podporovati klidné
rozřešení krise a stýkati se za tím účelem
s vládou, která by poskytla zárak, že zachová
systém úplné spravedlnosti a rovnoprávnosti
ke všem národům. Poláci jsou vlastními adr
šovateli dnešního systému vládního; kdyby se
ti postavili po bok Slovanské jednotě, na ráz
by se sitaace vyjasnila. Ale pro to nemají Po
láci, vlastně jich Ššlechtičtí zástapcové, ani
smyslu, a proto předseda polského klabu vše
možně se namáhá, aby zase nějak eklížil par
lament, v němž by i nadále Poláci a Němci
měli hlavní slovo. Ale nedaří se ma. Dr. Gla
binski konstatoval, že Slovanská jedaota od
mítla požadavek Bienerthův, aby 8i sama sta
novila pracovní program. Proto masí program
ten stanoviti dnešní vládní většina. Na polské
návrhy odpověděl dr. Gessmann, že sice křest.
sociálové jsou ochotní pro dělnost sněmovny
všecko učiniti, ale jen potud, jak o otázce tá
rozhodne většiná „svobodomyslných“ němec.
poslanců, čímž samozřejmě přijat i na milost
ověstný ministr dr. Schreiner. Po konferencích
oláků s Němci má hlavní slovo zase Slo

vanská jednota, jejíž parlamentární komise má
schůzi dnes. Dr. Glabinski předloží dnes pol
skému klubu i parlamentní komisi Slovanské
jednoty výsledek svého vyjednávání a pak roz
bodne se o bytí či nebytí parlamentu, o bytí
či nebytí ústavního žívota v Rakousku vůbec.
Němci stejně jako Poláci vyslovují se proti
vládě6 14.

úbory sněmovní. Sněmovna sice nezasedá

a není naděje, že by se tak brzo Ae zatopracoje se ve výborech, aby so jakž takž adr
žoval parlamentární život. Výbor pro sociální
pojišťování přijal návrh, aby bylo opuštěno od
generální debaty o sociálním pojišťování, a aby
se hoed přikročilo k podrobné debatě. Počato
tedy 8 projednáním $$ 1.—15. 8 1. v nezmě
něném znění vládní předloby přijat. — V ná
rodohospodářském výbora přijat byl návrh
zákona o pracovní době a oazavírání obchodá
se směnami, jaké navrhla paoská sněmovna.
Přijat i zákon o úrazovém pojišťování děloíků
zaměstnaných při atavebuích živaostech.

Krise uherská ocitla se ve znamení zjevné
roztržky ve straně neodvislosti. Na manifestační
schůzi v Maku, do níž se dostavilo 94 poslaoců
skopiny Justhovy, demonstrovalo se proti po
žadavkům stoupenců Košuta, pro nějž na
banketa v Pešti horovalo 98 poslanců. Ministři
Aodrássy a Košut povoláni jsou do Vídně
a už se mloví, že uherská krise skončí no
vými ústupky Maďarům.

Zmatky v Řecku trvají dále. Hlavní pů
vodci vojenské vzpoury porněíkTypaldos a
jebo průvodce Dimalis bylizatčeni a postaveni
budou před soud. Zástapcové cizích mocností
jedoali v Athenách o kritické situaci a o pří
padné notnosti cizího zakročení.

Obrana.
Nedivte se — psal te tisk

mí! „Venkov“ dne 4. t. m. lhal, že 1. náš po
slanec Adam vystoupil z katolické strany, 2.
že prohlásil, že naše strana přijímá od šlechty
peníze na volby, 3. že se bratříčkojeme 8 Lne
grovci a 4 že složí svůj mandát. Všecko to jest
jediným předívem svrhlých lší, jak posl. Adam
sám prohlašuje; řeč jeho byla rafinovaně sko
molena, aby agrární jízlivci měli pochoutku.
Agr. tisk se k Adamovi zachoval srovna tak
bezectně jako vůči Šafránkovi a Kadlčákoví.
Dovedl ve své zákeřnosti lháti bezazdoě v
tvář všem účastníkům schůze v Kameně. Do
vídáme se, že fanálikovéagrární, aby si schla
dili vztek po svých úžasných kotrmelcích, při
pravojí Adamovi chvíle nejtrpčí. Myslíme však,
že statečný poslanec nelekne se ani nejjedova
tějších žíhadel, jelikož všichni dobří lidé jeho
práci a charakter ctí; čím parnější boj, tím více
záslahy a cti. AČ každý cezná, jak ti „agráral“
fánatikové dovedou Šikanovat právě roloíka

© © .

Z činnosti katol. spolků.
Čermilev. Řečpans kanovníka Dr. Šalce

minulou neděli proslovená velice se líbila. Vděčné
a poutavé tboma jasně pan kanovník vyložil, takše
každý 8 uspokojením usnával: UpřímnýČech musí
býti apřímně oddán Sv. Otci. Šrdečné díky sa
krásná slova! — Pan Kořínek s Hradce Králov 6
pěkaé promluvil aspoň kratince 9 odborové orga
nisaci dělnické. O organisaci rolnické též několika
slovy zmíněno. Nedělní schůze byla pro nás novom
vzpruhou k daláí práci, k níž vldp. předseda tep.
tokráte v delší promluvé úvodní zvlášť p3743U60.



val. — Ochotníci jednoty sebrají dne 21. listopadu
od Svobody „Směry života“. Zdař Bůh!

Katol. már. jedmota v Nov. Bydšově
pořádá v neděli 14. listopadu o 4. hod. odpol.
v sále „U zlatého anděla“ členskou schůzi s před
náškou slov. p. c. k. okr. lékaře MUDra Hejt
mana o zdravotnictví a ochraně proti tuberkulose.

Kutná Hora. Katolická Jednota 8v.
« Vojtěcha pořádá v neděli 14. listopada odpol. o

půl 4 hod. na „Poště“ členskou schůzi 8 před
náškou vys. důst. p. kanovníka Dra Františka
Šulce z Hradce Králové: „Poměr českého člověka
k Římv.“ — Vatap volný, bosté vítání.

Mladotice u Ronova n. Doubravou
Naše katolické sdružení mládeže uspořádalo dne
7. listopadu divndelní představení Čert a Káča“.
S uepokojením doznáváme, že hra provedena byla
— ač na jednoduchém jevišti — velmi bezvadně.
Naplněný sál p. Šauera domácími bostmi, jakoži
cizími, jmenovitě z Ronova, Kněžic, Závratce, Žleb,
Cbvalovic a odjinud svědčil, jaké oblibě se naše
sábavy těší. Zdař Bůb.

Ronov m. Doubravea. Katolickýspolek
„Rovnost“ pořádá v neděli 14. listopadu dvě ve
řejné přednášky a to o 3. hodině odp. v Bougově
v bostinci p. V. Kaválka a o 6 bod večer v Mla
doticích v hostinci p. Petra Šauera Na obou pro
mlaví náš milý p A. Kaňourek, rolnický syn ze
Strankovic n. Blanicí. Téšíme se oa shledanou|

Katolická jednota mušů v Parda
bicích pořádá v neděli due 14 listopadu v sále
Měšťanské besedy (v radnici) zábavnou a poučnou
přednášku s pokusy o spiritismu Začátek o půl 8.
hod. večer. Přednášeti bude v tomto oboru vyni
kající pracovník, který vysvětlí a provede všecky

Jevy,epiriisma, počínaje klepáním a konče zjevyduchů.

OOO00000000000598

B.E.Tolman,
©| východočeskékmihkupectví— ©

v Hradoi Králové,
z Bohatý antikvariát :

Velkozávod hudebninami. G
(Zaloteno r. 1862).

Zakládání a doplňování knihoven
za nejvýhodnějších podmínek.

Telefon č. 17.

Zprávy místní a z kraje.

V příčině jubilea sv. Otce Pla X.vydal Jeho Exc. nejdp. biskap Dr. Doubrava toto
prohlášení: Dne 10. t. m. připadá, jak známo, 26.
výročí praekonisace a 16. výročí konsekrace Jeho
Svatosti Pia X. za biskupa. Památku tuto oslaví
av. Otec dne 16. listopadu službami Božími v ba
silice av. Petra. Ač po vůli Jeho nebude žádných
hlučných slavností, přece zajisté hodno, aby jako
jinde i v diecósi naší oslaveno bylo toto jubileum
sv. Otce vhodnou pobožnosti. Za tou příčinou usta
novoji, aby v neděli po 16. listopadu následující
v chrámu kathedrálním i v chrámech farních a
klášterních po službách Božích přičinil se chvalo
zpěv „Te Deum“ a při odpoledních službách Bo
žích s lidem věřícím konaly se modlitby za sv.
Otce. Pobožnost tuto jest příští neděli problásiti.
Doporačuje se velebnému duchovenstvu, aby dle
možnosti i v nedělních duchovních promluvách o
památném jubilen sv. Otce se zmínili a k mo
dlitbám věřící vybídli. Dáno ve Vídni, doe 9. li
stopadu 1909. — + Josef, biskup.

Městská rada doe 8. a 10. t. m. Příjme
ne legát K 8000-— odkázaný zemř. p. Aloisem
Knaplem, vrch. inspektorem c. k. morav. slezské
vzájemné pojišťovny v Brně v. v., na zřízení na
dace pro studující gymnasia Královébradeckého.
— Sdělí se technické kanceláři, že c. k. místo
držiteletví v Praze souhlasí a návrhem a rozpoč
tem na zřísení příjezdných ramp a chodníků
k novému mostu labskému. — Poukázaná k vý
platě liguidace výloh a náhrad za přechodné uby
tování vojska ve III. čtvrtletí t. r., doplatek kvoty
K 89-54, na II. splátku úroku a správního pří
spěvku na meliorační půjčky Vodnímu družstvu
v Hoděšovicích, a c. k. poštovnímu a telegrafnímu
úřadu v Hradci Králové poplatek za přelošení te
lefonu s lycea na policejní exposituru. — Panu
Přibylovi, hostinskému v Hradci Králové, čp. 13.,

Sukna, modní pánské látky, soukenné

povoleno otevřeníhostinské místnosti přes policejní
hodinu. — Schválen byl návrh techoické kance
láře a vodárenského odboru na objednání isolace
pro vodovody, plynovod a elektrický kabel přes
nový most. — Přijata byla offerta p. Al. Izáka
na zámečnické práce v obecním domě čp. 62. —
Uděleno povolení p. V. Charvátoví ku stavbě domu.

Divadlo sdružených měst východo
českých počíná novou éru své existence. No
vému zkušenému řediteli p. A. J. Frýdovi poda
fil» se sestaviti znamenitý ensemble; orchestr
zdokonalen, sbory reorganisovány, angažování vy
nikajicí solisté. Též zlepšení nastalo v repertoira
po stránce umělecké. Stabilita téhož bude záviseti
na bojném abonování, jelikož celková režie přiro
zeně zoačně zvýšena. Veškeré premiery oper 4
operet budou mimo předplacení. První představení
bude doa 20. t. m. v scbotu. Zvolena k němu
opera „Dalibor“. Záznamy předplatitelů a před
prodej lletků obstará z ochoty p. koihkapec
Fr. Píša.

Promece. Pan Ph. C. Netuka, sup. pro
fessor při c. k. reálce v Hradci Král., bude tuto
sobotu o 12. hod. polední v malé aule Karolina
v Praze prohlášen veřejně doktorem flosofie.

„Obnova“ meutiká, „Osvěto lida“,
naopak vyšla vatříc žádosti p. Vančury. Na jeho
výslovné | přání přistovpili jsme na skoncování
mimosoudní, aniž bychom 8e zavázali platiti jeho
útraty. Kdo zavinil, že v našem listě uveřejněna
tentokrát zpráva postrádající důkazn? Nikoli „kle
rikál“, ale bývalý pokrokářský přítel p. Vančury,
který první — jak soudně zjištěno — bezdůvod
nou pověst rozšiřoval. Každý jiný žurnalista by se
dal lehce cbytit, zvláště když p. Teichman 86
stavěl do pózy tolik bohatýrské, neomylné! Ale
jak patrno, není nikdy radno důvěřovati tvrzení
kapacity „protiklerikální“. Ostatně jsme uveřejnili
jen nepatrnou část z báchorky páně Teichmanovy.
A cítil-li se sám p. Vančura přece uražen, tož
jsme rádi konstatovali, že jest nevinen. „Osvětu
lidu“ ovšem volí taktiku jinou. Je-li usvědčena
z naprosté lži, tu dovede znovu bez důkaznosti
tutéž pomluvu třebas ještě dvakrát opakovat.
Máme pomoci slabé její paměti? Takový „pokrok“
ovšem náš list nepěstuje.

Esthotika mládeže. Již jednoujsmeu
pozorňovali, že by čmárání po různých (zvláště
výstavných) budovách mělo naprosto přestati. Leč
tento sport mládeže ještě vzrostl; čmárá se křidou,
hradkou i tažkou po domech, píší se různé na
dávky a „moudra.“ Zdi stkvostně atavěnéh> Zá
ložního úv. ústavc jsvu pomazány různými „Peru
novými blesky“ a hloupými narážkami; podobně
i na zdech synagogy, pivovaru atd. Zlatá mládež
docela nějakými ostrými předměty se snaží zvěč
piti své umění na mramorových deskách domu
Bergrova. Přiznáváme, že se to všecko neděje ze
zlovolného uličnictví; děti rády píší a malují na
všecky předměty. Ale i slomyslnosti jest v tom
dost. Tu jest nutno, aby se dostalo důrazného na
pomenutí mládeži jak v rodinách tak ve škole,
aby se věnovala větší pozornost chlapcům, kteří
shánějí křídu, hrudku a psd. Jinak nejpěknější
domy budou znešvařovány dále. Odporučovalo by
se též, aby některému městskému zřízenci bylo
uloženo pozorovati zevnějšek domů a čmáranice
odstraňovati. V zájmu estbetiky města by taková
kontrola naprosto neškodila. Ladný zevnějšek domu
vyžaduje mnoho nákladu a práce. A pojednou ne
chutné klikatiny a nápisy pěkný, umělecký dojem
ruší. —

Zase pevěrečné modlitbičky jsouza
sílány zdejším katolíkům. Tentokrát s textem ně
meckým! Vždycky jsou psány takové výmysly
pěkoým písmem, bez pravopisných chyb. Patrno,
že tu pracuje ruka protikatolického intelligenta,
který ze samé lásky „k pokroka“ nemá nic pil
nějšího na práci, než lid balamutit a podvádět ve
velkém. Zvláštností jest, že oa př. v Praze vždycky
dřív o vandrování takových modlitbiček dovědí se
listy pokrokářeké než katolické. Ta jest patrno,
že původce takých oblupojících výrobků spěchá
sám 6 Čerstvou zprávou, jakmile několik modlit
biček rozšíří. Na štěstí už teď katolíci takovým
rafinovaným manévrem nedají se másti, třebaže
„průkapníci pokroku“ by měli největší radost, aby
jim hodně lidí sedlo na lap, uby Be stali katolíci
hodně pověrčivými; byla by to vítaná látka k vý
směchu. Proti neustávajícímu sportu anonymních
rozšiřovatelů mělo by se jednou rázně zakročit. Až
by bylo několik pisatelů vypátráno, byl by pokoj.

Spolek na podpora chudých studu
cích v Hradci Králové koná v pátek dne 26.
istopadu 1909 o půl šesté hodině večerní v Be

sedě řádnou valnov hromadu 8 obvyklým progra
mem. Nesejde-li se v ustanovenou dobu dostatečný
počet členů, bude ae konati o půl bodioy později
schůze druhá, jež se může usnéšeti bez ohledu
na počet přítomoých.

Kemeert pořádají zdejší poddůstojnícituto
neděli dne 14. listopadu ve dvoraně „Adal
bertina“ ve prospěch „poddůstojnického podpůr
nébo f>oda“, Hudba c. a k. pěšího pluku čís. 42
sa osobního řísení p. kapelníka. Začátek o půl 8.
hod. večerní. Po vyčerpání programu volná zábava.

Prvmi roprosontační ples společenstva
hostioských a výčepníků a odbočky Českoslovan
ského číšnictra „Otakar“ pro Hradec Králové a

Hynek Ryba,

okolí koná se dne 10. ledna 1910. Vstapné: 4 K.
Začátek v 8 bod. Dvorana „Adalbertine.“ Jen
pro zvané. Hudba Sokola kolínského osobním ří
zením pana kapelníku Kmocha. Čistý výnos věno
ván bude „Hradecko Vídni.“

. Hélčka přírody. Na zahradě p. Netaky
nejen se ukázalo více květů, ale nadto po opadání
vzrostlo několik jablíček zvící ořechu. Nyní po
bastém prvém sněžení ovšem stromy stáhnou šťávy
dovnitř, aby padly v spánek úplný.

V rozpacích ocitl se v minulých doech
brobník na Pouchově. Vykopal objednaný brob;
ve chvíli k pobřbu určené přešlapoval netrpělivě
s lopatou v ruce, aby zaházel nad rakví hlínu,
kterou ze země dobyl. Ale pohřeb stále uikde.
Dověděl se později, že nebožtík pochován v Ku
klenách.

Na millíonový dar Svatováclavský
v Pouchově sebráno od různých spolků, korporací
a jednotlivců 313 K 27 hal. Slušná tato Částka
odeslána včera do Prahy.

NovýHradecKrál.Dne17říjnanaden
posvěcení chrámu provedeny byly v cbrámn Páně
av. Antonína o slavných velkých službách Božích:
Asperges me, Iatroit, Graduale chorálně — „Missa
Loretta“, nová mše od Říhovského pro smíšený
sbor 8 prův. hudbya varbaa. „Ofortorinm“ „Pán
velký jest“ od Al. Strébla pro 3opran a alt 8 prů
vodem barmonia. Sanctus, Aganms Dei od J. Č.
Drahlovského, Benedictus od R Fiiarera pro mažské
basové hlasy uais.; vše provedeno 8 průvodem
smyčcového sextetta. Pange liogua a Te Doum
laudamus 8 prův. varhan jednohlasně. Počet účin
kojících 39 členů.

Kněžstvo vikarlátů polemskéheo,
němockobrodského, lipmicekého a čá
slavského dle četných zpráv většinouvřele30u
hlasí se založením přílohy ke „Šutu“ pro tamní
krajiny a rádo prvý rok ten groš pro dobrou věc
obětuje. Jest ctí našeho duchovenstva a zaamením
uvědomělosti, že v nynější kritické době pochopuje
dobře důležitoet tisku a že dovede ze svých ma
lých příjmů podporovati tiskový apoštolát. Kněz
uvědomělý dobřa ví, že tisk uepřátelský (třebau i
anarchistický) zakoření se hnei tam, kde schází
tisk katolický. Doklady toho 'sou velice četné,
zarmucující, tak že by jen člověk naprosto ne
znalý pohouté situace mohl tvrditi opak. Jest za
jimavo, že právě kněží nejchudší pro přílohu agi
tují oejhorlivěji a nejobětavěji. Tu jest zajisté
odůvodnéna naděje, že větší beneficiáti nedají 86
od nich zahanbiti. Vždyť nyní nepřátelé odkryli
své podkopné úmysly až příliš orčitě, tak že žádný
kompromis není s nimi možný. Proto dle hesla
nezapomenutelného Brynycha a nynějšího Sv. otce:
proti tisku tisk!

Hrádek u Nechanice. HraběJan Harrach
slavil doe 2. listop. v Hrádku u Nechaaic své 81.
narozeniny. Žel Bohu, že zhoršení dosavadní cho
roby nedovolovalo oslavenci dojetnné domácí slav
nosti se súčastniti; pradké bolesti poutaly ho na
lůžko. Doe 3. listop. slnužena byla v krásně ozdo
bené a osvětlené domácí kapli zpívaná měe sv., jíž
přítomní byli: p. hrabě Marenzi 8 chotí, inspektor
panství Hugo rytíf z Górlichů, téměř veškeré
vrchnostenské úřednictvo ze Sadovska, celý domácí
personál, deputace obecního zastupitelstva a hasičů
na Hrádku, jakož i školní dítky z Hrádku. Před
bohoslužbami oslovil zámecký dachovní přítomné
případnou řečí. Všeobecného nsnání doznal krásný
zpěv školních dítek, který ka slavnosti té nacvi
čili a pěkně přednesli p. říd. učitel Frant. Ryba
a p. učitel Frant. Kalenský.

Machar v Heřicích. Za teplu se posta
ral jeden lhář v městě našem, aby se Mucharovi
udělala předem barnumská reklama na účet po
kojných katolíků. Jen aspoň malý trn mučednické
koruny předložiti veřejnosti! Pak Machar více po
táhne! Leč onen podvodný pisatel pro svou křik
lavou prolbanost nabral cedníkem. My že bychom
chtěli býti tak pošetilí, abychom ukoupili ve pro
spěch tobolky Macbarovy všecky vatupenky? ©My
že bychom nevěděli, že by manévr tak hloupě po
krokářem vymyš.ený setkal se 8 naprostým nezda
rem? Vždyť při známém fanatismu zdejších naších
nepřátel jest div, že ve svých vlastních achůzích
nejsme od nich uřváni, jak se dříve dělo. Lidé,
kteří dovedou kuěžím v ráži vytloukat okoa, kteří
ohrožají osobní bezpečnost poslance, příznivého 8a
mým volným myslitelům, lidé, kteří ani katolické
mu pobřbu nedají pokoje, mají přece kuráže dost,
aby nějaký „klerikální útok“ hodně bohatýrsky
odrazili. Proto se každý rozvážný člověk nechut
ným výmyslům a hanobení naší strany zasmál.
Taky pisatel mlaví o ničemnosti klerikálů a o
tlustokožcích. Jemu zpívá sekuad nyní „Osv. lidu.“
Na to odpovídáme: sám pokrokářský básník Hoý
napsal na adresu Macharovu tato slova: „Vy jste
ve své podrobné, naduřelé awtobiografiš sprofamo
val (smeuctil) tolik lidí a svláště čen přímo, otev
řeně, bes obalu, s takovým vulgárním gustem a
meostychem, še $ otrlý trnul. A Vy choete mluviti
o vkusu, slušnosti a čestnosti! © Vy se opovášíte
nasvati prý pro výpad proti šenč mt verše suro
vostí? Čím, dovolte, je vaše líčení mejpustějších a
nejintimnějších scen lásky šen, na něš si okolí je—

žil a směřil Macharova jemnost, bumanitu a útloecit

veškeré přípravy pro krejčí a švadleny
v nejbohatším a nejlevnějším výběru.



básaík protikatolický,pokrokářeký. U nás v Ho
řicích zajisté macharovci spisy 89 :« Heliova dobře
znají; jinak by přece byli oepok okoví a oslavo
vali by episy, které by jim byli penělskon veš
nicí. Nevědí tedy nic tito příliš r.«boóvaoí mravo
kárci zdejší o důvodech, jimiž Holý mobl své
tvrzení zcela bravě opříti? Vždy: přece sám Ma
char se neodvážil tvrzení Holého popříti. A teď
má přijít Machar k nám, jako reformátor různých
„tlustokožeů.“ Co se bořickým pokrokářům na
Bpisech Macharových líbí, to prohlašují u jiných
lidí za největší ničemnost. „Obnova“ uvefejnila
zprávu o kolování pozěstí, nejmenujíc určité osoby,
Macbar však ukazoval na arčité jednotlivce. Jak
píše labužnicky o podobných věcech nyní, to 28
jisté také neušlo pozornosti zdejší garoisoně po
krokářské. A zapomněli jste nž, jakými sprostými
vtipy špinil „Čas“ Čest kněží zcela nevinných?
Uveřejnil opravu teprve potom, když « tomubyl
donucen beverem. „Zatili jsme zuby a opravu
jsme uveřejnili“, psal ar stokratický ten list 8e
vztekem, ačioli dobře věděl, že hanobil nespra
vedlivě. A odvolal hanebnou nepravdu, ot.Štěnou
o jesuitovi P. Sieprawském? Nikoli, ačkoli věděl,
jak lezl rudý původce té lži do prosa. A což „Osv.
lidu“? Jak ta uměla vláčeti bahnem pomlav nej
hnusnějších lidi zcela řádné; s jakým chechtotem
a gustem, s jakými pepickými vtipy tupila čest
žen a dívek, o tom by byla celá koiha. Každému
jest lehce vysvětlitelno, proč sám „Český U'itel“
ji nazval „stokou špíny.“ Myže bychom chtělidě.
lati oějskou bouřlivou demonstrací Macharovi re
klamu, na kterou hltavě pokrokáti čekají? I n
koli! Jen ať se Machar vypovídá, ale ať také
řekne, proč v té veleučené Francii, kde jest zed
nářská vláda s „jedem Jodey“ hotova, nikomu
nenapadne zaváděti „antický jas a smavé jitro
lidstva“ dle dobrozdání Macharova. Nespokojevost
je tam stále větší, ale ani ruka eenehne pro pa
tentovaný vynález syna Heliova. Nejvýš by takové
přednášky vzdělanější Francvuzové ještě vyslýchali
v některém pařížském „Variété.“ „Osvěta 1.“ za
známé aféry Herbenovy napsala, že Macbarčeské
politice nerozumí a přece ji chce kritisovati a u
dávati její směr. Teď, kdy Machar kupí přímo
krkonošské nepravdy o antice, kdy hlásá věci, pro
něž by dostal gymnasijní žáček od pokrokářského
professora nedostatečnou, „Osv. lidu“ mu tleská.
Pékoá věda, z níž čpí zavilá zloba na ato honů!
Pěkná věda, které dokázáno úmyslné překracování
pravdy! Machar dovede chváliti takové antické
chlapiky, kteří by v nynější až přliě svobodné
Francii ze žaláře sotva vycházeli. Jen si tedy po
slechněte zcela klidně ty nové avětoborné objevy.
Zchladíte si žábu — a 0 jiného se vám nejedná.

Přednáška v Hořicích. Dne 21. listo
pada v neděli o půl 7. hod. večerní konati bude
katecheta dp. Václav Paakert v sále na Doubravce
v Hořicích přednášku o své cestě po Německu.
V přednášce té podá také zprávu o eucbaristickém
kongresau v Kolíně nad Rýnem, o uvítání kardi
nála Vanutellibo jako delegáta sv. stolice v Po
rýnsku, jehož [předudšející byl svědkem, 0 orga
nisaci a tisku katolíků německých. Zajímavá pted
náška provázena bude četnými, světelnými obrazy
skioptickými. Hojné účastenství z Hořic a okolí
žádoncí. Vstup volný.

Ředitelntvrí dráh pro východ. Čechy.
Pro ředitelství dráh chystají místo Pardubice stejně
jako Hradec Král. Určitého neuí posud nic roz
hodnuto. Ale vyskytla se pravděpodobná pověst,
že ani Pardubice, ani Hradec Králové ředitelstvo
to nedostanou, protože se také o tuto iastitaci
úchází — Liberec. Aby ae tudíž Němci nebněvali,
zřídí se prý ve zmíněných městech pouze inepek
toráty a ředitelství bude ve Vídni a bude po žár
livosti. Podle proudů nahoře vanoucích je tato
eventualita zcela možná.

Osobní. Dp. Otokar Hruška, dosavadní
duch. aprárce v zem. pracovně v Pardubicích, byl
zemským výborem jmenován duchovním správcem
sem. blázince v Bohnicích, kamž v nejbližší době
se přestěhuje. Místo duchov. správce v pardubské
pracovně nebude zatím dle dosavadních disposic
defioitivně obsazeno.

Valnáhromada akelového pivovaru
v Pardubicích konala se dne 7. října odpol.
v místnostech pivovaru za četné účasti podílníků,
Po delší době uslyšeli akcionáři radostnou zprávu,
že kalamita, hrozící tak vážně tomuto velikému
průmyslovému závodu, jest nadobro zažebnána,
ba že pivovar utěšeně zkvétá a že dokonce po
několikaleté trapné přestávce bude cpět letos pla
titi dividendu. Na staron akcii vypláceti se bude
letos dividenda v obnosu 16 K a na jednu akcii
nové emisse 28 K od 1. prosioce b. r. počínaje
u pokladny v pivovaře. Takový závod, jakým je
rozsáhlý a všemožným účelným suřízením opa
třený akciový pivovar v Pardubicích, musí i na
příští dobu prosperovati, budou-li vždycky do
správní jeho rady voleni nejen mužové veskrz
poctiví, ale i ti, kteří se mohou vykázati odbor
nými obchodními vědomostmi. Rozumí se, že se
musí také vařiti při tom pivo konkurence schopné.
Přesto, že akciový pivovar vyrobil za letošní Se
zonu 08000 hektolitrů piva, jest žádoucno, aby
tento počet stoupl a mohl se representovati nejen
kvantitou, ale i kvalitou svého výrobku u porov
nání s podobnými závody v jiných větších městech.

A to je v pardubském akc. pivovaru při smíně
ných podmlakách zcela možné.

Ze sportovního šivota v Pardu
blciek. Vyšší sportovní život není v Pardubicích
ten, jaký býval. Letošní dostihy koňské hned
byly tak mizerné, že v Pardubicích toho není nikdo
pamětníkem. Vysokého a drahého tohoto aportu
uchopili se v posledních letech lidé, kteří k ta
kovým sportovním rekordům nemají kvalifikovaných
závodních koní a jevu tak tomato sportu jen na
závadu. Svojí uemístnou účastí vypuzují pak při
roseně za závodů ty, jimě majetkové poměry do
volují, aby si mobli specielné k takovýmto zába
vám koně chovati. Proto to také letos na dostizích
v Pardubicích tak smutně dopadlo, že koně ne
mobli dostibnouti ani cíle, neřkuli aby se mobli
vykázati slošným rekordem. Dříve závodili maji
telé koní pro zábavu a svoji chloubu, nyní při
cházejí na závody přemnozí jen pro kšeft. Také
parforaní hony nejsou, čím byly. Učast šlechty je
pomérně menší než jindy a kromě tobo kladou 86
tomuto sportu se strany některých venkovských
obcí značné překážky, částečně pro odpor vůči
pávům a částečné pro škody na polích způsobené.
Nedá se ovšem popříti, že náhradu za veškeré
škody kryje h:nební společnost obnosem větším,
nežli ve skatočnosti jsou, ale snad těm skutečně
poškoseným po delších oklikácb v přiměřené výši
8e nedostane. Podivno, že sociálně-demokratický
list v Pardabicích brojí také horlivě proti těmto
velkopanským kratochvílím, ač známo, že židé až
nápadně všude k účastněné šlechtě se vtírají, 80
ciálal demokraté se zdvořilou ochotou panstvo vosí
a jeden z nich docela ve své vlastní ekvipáži.
Kdyby parforsní hony z Pardubic se měly dle po
věsti přeložiti jinam, bylo by to pro město jen na
škodu, uváží-li se, že by 82 také zároveň přeložila
ekvitační brigádní škola a škola dobrovolníků.

Čáslav. Divadlo K vážným dnům dušičko
vým vybrali si ochotníci naši Stroupežnického:
Naše furianty. A volili správně, neboť nač tabati
k náladovým hrám cizím, když literatura naše má
dosti her 8 pozadím probouzejícím v člověku my
členky ušlechtilé a přinášející hluboké životní
pravdy? V celé soubře bylo viděti, že účinkající
chápali se úloh radostné a 8 porozaméním a byť
někde z přílišné borlivosti bylo přeatřelen, ce
hk činil dojem velmi zdařilý. I ty menší úložky
nováčků našich prken byly s chutí sehrány. Že
ovšem těžisko celého tohoto obrazu života držely
hlavně ruce osvědčených starších členů jedaoty,
jest pochepitelno. A počínali si tak zdařile, že
mnozí z nich byli znova a zaova vyvolávání. A
zasloužili si toho. Meziaktí vyplněno bylo novou
kapelou p. Malého, která naděje v ní kladené
splňaje úplně. K představení zavítalo i mnoho
hostí z venkova, což při tendenci hry může býti
jenom pro ně s prospěchem. — Koncert Ondříč
kův, pořádaný tělocvičnou jednotou „Sokola“, měl
úspěch po stránce hudební, jak dalo se očekávati,
znamenitý. Měl-li i kasovní, nevíme. Navětíven byl
však přece jenom proti minulým koncertům mi
strovým u vás zoačným počtem uměn(milovného
obecenstva z města i okolí. — Čítárna, k vůli
níž sváděny byly Četné půtky, více ovšem pod
hladinou veřejného života, vstoupila v Činnost v
neděli 7. listopadu. Umletěna jest v obecním domku
na tržišti a vykládáno jest v ní na 90 časopisů
všech směrů politických i kulturních. Náklad vede
lIvím podílem obec. Zůstane-li pro ni zájem stále
tak žhavý, jako byl před otevřením, ukáže b:
doucnost. — Hodiny na děkanském chrámu Páně
působí « poslední době zmatek nad zmatek. Při
činou toho není asi stroj, jak mnozí se domnívají,
navrbujíce, aby při rekonstrukci věže nahrazen
byl novým,jako spíše dělníci zaměstnaní při stavbě
lešení na věži. Překáží-li trámoví lešení závažím
hodio, bylo by snad lépe je zastaviti, než nepra
videlným chodem plašiti zvláště mládež, která buď
opozděně do škol přichází, nebo zase letí div duši
nepustí. |Ostatoě při tom bylo by dobře připome
nonti těm, jichž se to týká, že věž jest také son
částí kostela a že naprosto nejsou její místnosti
pro to,aby jich bylo používáno k rozličnýmlidským

potřebám. Tím méně si toho zaslouží tak zv.
Žižkova komora. — Valná hromada prav. měšťan
stoa pobouřila zoačoě klidnou hladinu našeho ži
vota a způsobila dosti mrsatosti mezi p. t. podíl
níky. Octl se na programu návrh, aby zaměněn
byl za pivovar parostrojní. Agitováno bylo 8 obou
stran pro i proti, ale když pro novostavbu se
rozbodli zástupcové měst+, občanské záložny a
evang. církevní obce, bylo uřejmo, že návrh achvá
len bude. A také byl, ovšem po dlouhé a místy
velmi pohnuté debatě. Odpůrce návrhu zaráželo,
že již letos dividenda klesla o 5O K a še další
klesání není vyloučeno. Proti tomu zastánci ná
vrhu prohlásili, že náklad na novou stavbu krýti
se bude úsporou na rešii kol 8000 K ročně. Uplný
aáklad ovšem znám není, mluví se okolo 180.000
K; jsou však, kteří praví, že stoupne na 209.000
K, zvláště když staré budovy bude nutao přece
jenom opraviti, neboť úplné zkáze je jistě správa
nevydá. A kdyby měly býti adaptovány k něčemu
Jinémo, stálo by to ještě více. Mluvčím správní
rady, jež návrh podala, byl p. MUDr. K. Tesař,
jenž všecky obavy odmítal jako bezdůvodné, pěkný

referát proti přednášelP. městaký rada Žatecký.P. ing. Heroldnavrhl, aby avoleno byly širší ko

mité, které by vše podrobilo zkoumání, ale žádos
jeho byla zamítnuta a většinou blasů rozhodouto
ponechati to správní radě. Žai při této příleži
tosti, jako při jiných nalezli se vtipkáři, nelse se
u nás diviti. Že by váak jejich vtip, že správní
rada pro veliký nákladse zřekne úplné všech od
měn, nalezl ohlaso, pochybujeme. Podobně vtipem
sůstane i, žepodílníci -po tti leta nedostanou ani
baléře dividenty. Či má to býti šikovný manóvr,
aby někdo dostal lacino podíly, které beztoho v
posledním roce klesly 0500 K? Přejeme měšta n
stvu, aby ge mu plán zdařil, n+bof jest to beztoho
jediný náš křesťanský podnik v městě.

Poslanec Udržal v Bělé, jak jetev mi
nulém čísle ji oznámili, valně si neposloužil. Do
plňaji dnes zprávu Vašeho dopisovatele o této
schůzi. Prohlašuji předeváím, že řečník strany
katol. lidu vldp. professor Šale nijak se nedotýkal
osob stran protivných; vysvětloval náš program
a ob chvíli 8 názory etran dle jejich programů
polemisoval ©Sotva se však p poslanec Udržal
ujal slova, počal ibned obraceli se na osobu p.
professora. Bránil se proti výtce našeho řačníka,
že strana agrární není bezoábožeaská. P. prof
Šule podává mu před celým shromážděním program
strany agrární a praví: Najděte mi tam slovo ná
bošenství anebo nějak jinak vyjádřený pojem toho,
co se náboženstvím nasývá, a dokud to nenajdete,
platí mé slovo, že strana agrární dle svého pro
gramu je strana besnábošenská. Pan Udržal ne
bledal, odpověď manejdůlešitější bod, kterým strana
katol. lidu od agrární se liší, sůstal dlušen a za
čal překrucovati a osobně anižovati našeho řeč
níka. Schválně plete katolickou církeg se stranou
katol. lidu a volá: „Kdyby katolictví mělo spočí
vati na takových základech, jako Váš řečník,
bídně by to s ním dopadalo.“ — Prof Šolc zmínil
se, jak v lelech šedesátých minulého století pano
vala krásná svoroost v Českém národě a p. Udržal
to skroutil — avěte, div se a odplivní 8i! — že
si klerikální řečatk liboval ty staré časy před 60
lety — „s tenkrát, pánové“ — vlastní slova p.
Udržala — „byla ještě robota. My jsme loni zra
šení roboty oslavovali a dnes se vzpomíná před
naším českým lidem těch dob, kdy ještě robota
panovala.“ I stoupenci Udržalovi, pozud si zacho
vali trochu 8)udnéh) rozumu a poctivosti, musí se
styděti za také jarmareční řečněníevého poslance.
Vytýkal p. poslanec, že prý jim, agrárníkům ne
právem se říká „aslští baroni“; mezi nimi jsou
prý i malorolníci. Vypočítával, kotik. korců mají
někteří agráruí poslanci, jmenoval i poslance Cha
loupku, ale „zapomněl“ sděliti, že tento malorolník
nedávno si koupil bostinec v Kostelc: za 40.000
al.! Když tohle je u agrárního g-nerála malorol
ník, jak pak asi by nazval skutečného malorolníka,
domkáře atd.? A jaké statisíce mají agrárníci bo
hatší? Mluvil o Palackém, jaký to byl výtečný
muž, ač byl evangelík, jako by politická strana
katol. lidu chtěla upírati jeho zásluh Palacký byl
evang-lík, ale spravedlivý, neupíral zísuh církve
katol. na poli kultury a odsuzoval boj proti ná
bošenství, v němě, bobužel, na škodu národa libuje
si nyní i valná část poslanců agrárních. I o svor
nosti mluvil p. kandidát ministerstva Udršal. Ve
straně agrární je prý 90 procent českého venkova,
strana „klerikálů“ měla prý jen 10 procent hlasů
a proto prý máme vstoupit do fad agrárních a ve
straně agrární, která prý není proti náboženství,
se uplatňovat, v ní působit, jako Krojher, Vacek
a Hofdek. Pan Udržal se hodně přepočítal. Strana
katol. lidu (dle jeho názvosloví klerikální) dostala
při posledních říšských volbách na 84.000 hlasů;
agrární pak jich rozhodně nedostala 9krát tolik!
Svornost pak může být pouze tam, kde v nejdů
ležitějších věcech je souhlas; ale když agrární
strana o věci tak důležité, jako je náboženství, nic
neví, kdežto nám svaté aaše náboženství Kristovo
jest největším pokladem na zemi, je nám zákla
dem celého pozemského i nadzemského života.
Také tím pozváním ku vstoupení katolíků do
agrároí strany 8e p. poslanec trochu řízl. Nendráel
pan Udržal v paměti, jak letos na jaře sám ve
Vosicích posílal katol. zemědělce do černé Afriky,
aby tam šli obracet pohany, agrárníci prý jsou
dobří katolíci. V Bélé už uznal, že by měli kato
líci v agráraí straně co dělat: Soublasíme a bu
deme pracovatí k tomu, aby četní nábožensky
ještě smýšlející stoupenci strany agrární poznali,
že strana agrární podává českému venkovu vy
mlácenou sláma mladočeských liberálních begel a
frání, ale nasadila mu přitom na oči zelené brejle
rolnických zájmů. Budeme vytrvalou prací osvě
tovou i hmotnou ty brejle čistit a až venkov bude
bledět čistými brejlemi, ukáže na zeleno obarve
ným mladočechům A la Udržal dvéře!

Českotřebovsko. V rocs 1906 založilo
několik snašivých dělníků sa přispění tehdejšího
kaplana zdejšího vp. P. Keppla v obci Parafku
kopsumní společenatvo „Svépomoc“. Toto spole
čenstvo — vlastoé členové, musili - podstoupiti
různé boje a nepřáteli jak konsumů vůbec, tak
tohoto zvláště, neboť ze začátku největšími ne
přáteli byli členové „potravního epolečenstva
v Parníka“, o čtvrt roku dříve zalošeného. Po
třech letech činnosti s uspokojením mustme do
zaati, že konsumní společenstvo „Svépomoc“ jest
vydatoým pomocníkem v boji, který musí strana
katolická vésti se stranami, jež o sajčení církve



katolické usilují Hóalo zesnulého ndp. biskupa;
B „proti spolku spolek“ ge v Parářni

da osvědčilo. Národní socialistů vší mocí ble
děli sabrániti nyšemu povamu se usazení, avšak
povaou vůli překonáno jejich úeři. Jedmezde —
a jen tak lehce se již vyhnati nedáme. Vímevšak

, še nesmíme přestati ns tom, co vykonáho.
Drubé strany nelení. Národní soclálové mají 800
středěnýchv potravním společenstva (mimo fliálky)
asi 200 Ulenů, mají již dvě flidlky a co hlavního,
vlastní dům, ve kterém mají prostraaný, krásný
krám a všeliké pohodlí. Jestliže si uvědomíme, že
soc. dem. mají také vlastní dům ve Třebové, ne
bademe se pranic diviti touse správy i většiny
členů konsomu „Svépomoci“, aby měli též vlastní
dům, zvláště když dosavadní krám již dávno na
prosto nevyhovuje ©Touha tato byla tak mocná,
Že o stavbě vlastního doma definitivně rozhodnuto;
koupeno místo s se stavbou ibned sapočato. Samo=
zřejmo jest, že společenstvo dosud tolik nastřá

daného jmění nemá, kolik stavba bude státi a tu
zajisté neubrání se dojmu ten, kdo pozoroje, jek
členové mnozí, prostí dělníci, nabízejí úspory své
společenstva; baď menší částky bez úroků aneb
větší částky ne úrok takový, jaký by dostali vo
spořitelně. Jest však nutné, aby apolečenstvu po
skytanto bylo co nejvíce půjček bez úroků. Je
likož však nikdo větší obnos bez úroků půjčiti
nemůže, rozhodla ee správa společenstva požádati
uejen členy, ala stoupence a přísnivce strany ka
tolické vůbeo o podporu + důležité věci této.
Nežádá darů (ačkoliv by i ty byly vděčné přijaty),
žádá pouze, aby ti, kteří mohou ber ublížení sobá
samým postrádati na čas nějakuu částku peněz,

společenstva podporu neodepřoli a buď menšíobnos bes úroků, aneb větší obnos na úrok malý
dobrotivě zapůjčili. Obnosy větší budon dle přání
na domě zajištěny. Končím prosbou: Pomozte
chudému křesť. dělnictva v jeho bojích, aby děl
nictvo zase 8 láskou A neohroženě bojovalo za
ideály, které pojiti mají národ oalý, totit za církev
a vlast. Zdař Báb! — V neděli 14. listopadu
odpol. o 3. bod. přednášeti bude vp. P. Vala s Č.
Třebové v místnosti p. Frendle ve Lhotce o „Bílé
boře“, Schůse bude důvěrná.

Hrěcení nového hřbitova v Sodiiel.
V neděli dne 7. listopadu t. r. odbývalo se v obci
Sedlici svěcení novéno obecního hřbitova. který
s nemalým nákladem zřídily obce Sedlice a Krás
nice. Rozsáhlý hřbitov postaven jest ani v polo

výpo cesty mesi jmenovanými obcemi u okresníice a akytá e úhlednou kapličkou avon zcela
pěkný pohled. Slavnost zahájena před 2. bodinou
odpol. průvodem vedeným vdp. Ferd. Zajíčkem,
bisk. vikářem z Holic, sa aesistonce dpp. farářů
Josefa Palonše ze Ždánic a Josefa Krajíčků z Vosic,
ubírajícím ae celou obéí Sedlicou až ko hřbitovu;
průvodu i svěcení sáúčastnili se basičský abor se
dlický « hudbou, školní mládež s obyvatelstvo
obou jmenovaných obcí v počia velikém. O'2. ho
dině u na hřbitově starosta obce uediické p.
JK ardečnými slovy všechny ke elavnosti
Bo dostavivší, načež ce ujel slova zástupce ©. k.
okr. hejtmanství v Hradci Král. p. JUDr. Rud.
Fiedler, který, poukázav ns zdárný výsledek
práce snaživých zastupitelstev obou obcí, jakož i
Ba význam nového tohoto kroku na dráze pokroku,
poděkoval zvláště užáímu Gčiennému komitétu, jenž
stavbu břbitova provedl 6 oámahou dobré věci vé
novanou a přál oběma obcím. aby v této dobrá
své unase — povenésti se zcela na výši moderní
obce — i os dále vytrvaly. Po provedení svěsení
vdp. vikářem a krátké pobožnosti ve břbitovní
kapli byla slavnost tato skončena. Postavení hřbi
tova stálo obě obce nemalé obáti finanční a ještě
sbývá doplaiti vojtřní zařízení kaple, která obě
tavostí ačkolíka místních přísaivců nyní pouze
oltářem jest opatřena, i osekytá Bo tu všem, kdož
by něčím přispěti ohtěli, dobrá přiležitost dobré
věci prospěti.

Miadočov a Litomyšle. V nedělipřed
evátkem Všech Svatých zavítesl k nám vsdp. pro
bošt = Litomyšle Fr. Křivohlávek, aby nám po
gvětil nově pořízený obrar av. Františka Seraf.
od členů třetího řádu av. Františka, který u nás
utěšeně ztkvétů. Vedp. světitel konal zde zároveň
ahromaždění terciářů, k němuž se veliký počet
členů ač £ daleka Bešel, takže náš chrám Páně
při odpoledních službách Božích byl věřícím Jidem
celý saplsén. Vadp. avětitel v řeči s:6 vybízel na
úlova sr. Otce Lva XIII.: „Přeji si, by všickoi
pokud mojno byli následovníky sv. Otce Fran
tiška Seraf“ ke vstapu v Kající řád, jeož dlo
téhož av. Otce jest záchranou lidské společnosti.
Ana, duch sy. Frantióka Beraf. má vniknontido
všech stavů lidské společnosti, duch pravého kte
etanství, duch pokory, lásky k Bobu a k bližnímu,
prvé kajíenosti, duch vznešených pravd křesťan
úkých a péče o spasu duší. kóž v každé farnosti
tentu duch opět zavane| Komu 60 nelcní, tomu s0
solení.

Výháv mliodarů veprospěch poho
řel a Čachotině obadna Bbícky

lní ve vikaráté ledečském 51-10 K, pole
ském 74 K. Sbírky kosteloí v ostatních vikariátech

protředaclýu nejdůstojnější břek.konsistoře700k ton předešlo vykázané milodary 1138.23 K.
Dobromady 1958 K 32 bal. Všem šlechetným do-,

krodjnoda vzdávají obdaroraní srdečné „OdplatBáh“ maohonásobné
Výkaz milodarů na porodnípostižené v

Třebověsníche Vldp. Jan Kalpac, farář vDříbí
6 K, p. Ant Holub, zřízenecdráhyv Říčanech
187 E a. far. úřad v Miletíně kostalní sbírkou
10 K, p. Fr. Ko „,rolník v Hor. Rápotici 2
K, vld. far. ú v Studenci u Horek 43-36 K,
vid. far. úřad v Hořičkách, kost. sbírkou 20 K, vld.
far. úřad vo Vidochově kost. sbírkou 11 K, vld.
far. úřad v Ohnišťanech kostel ebírkou 36 K,
vlotp. Dr. Sedláček na Smíchově 3 K, vld. far.

v Nechanicích, kostel sbírkou 44 K, vld. far,
úřad v Lužanech u Jičína kost, sbírkou 18K,
vldp. Fr. Koten, farář v Čachotíně 2 K, pí. Barb.
Větrorská = Dobřenic 2 K, otih, škol. sestry v
Chrudimi Katstvo a prádlo, nejmenovaná z Dol.
Dobrouče 5 K, nejmenovaný z bisk. knihtiskárny
+ Hradci Král. 2 K, vld. p. Jos. Vojtěch, far. ve
Rtyni, opětně 3:66 K, pí. M. Parelková ze Zoví.
kora u Nechanic 2 K. »Zaplat Pán Bůhl« O další
milodary prosí farní úřad v Hněvčersí u Hořic.

Různé zprávy.
Dvorní rada J. B. Lambi, bývajípro

fessor čes. techniky pražské, zemřel v neděli v stáří
83 let. Zesnulým odcbází jeden = vynikajících
našich učenců. Bylť nejen zoamenitým chemikem
s technologem, ale i vynikající autoritou v oboru
bospodářatví a správovědy, zakladatelem a orga
nisátorem hospodářakého školství našeho. Lite
rární činnost jeho byla neobyčejně obsáhlá.

Jednota sv. Motedějo ve Vidumljiž
získala vlastní kostel a klášter pro české boho
služby (II. okr., Rennweg 83), jenž Uude dne
16. listopadu 1909. na den sv. Leopoldaza vzácné
přítomnosti J. Oav. Jana hraběte Harracha, vzno
šeného protektora Jednoty, slavnými boboslužbami
o 10. bodině svému účelu odevzdán. Ku této slav
nosti nejuctivěji ave výbor.

Český emkrovar se vyznamenal.
Haolíoský cukrovar na Moravě, při jehoš sakládání
uřmotně tlačeno bylo na vlastenecký buben, zadal
komisionářský prodej svých výrobků vídeňské
Liinderbance, ačkoli se oň ucházela celá řada če
ských bank a to <a úplně stejných podmínek, jaké
podával tento německý ústav bankovní. Ukaz tento
jest tím amotnějším, že tato něm. Láuderbanka
Jest téměř osobním bankéřem vídeňského Luegra,
smutně proslulého zvláště při sankcionování zná
mých protičeských zákonů v Dol. Rakousích atd.
Tak se v praksi Jeví naše „Svůj k svému“.

Německá povýšenost. V časopise „Sta
tistieche Monateschrift“ r. 1909 jsou uveřejněny
údaje o vystěhovalectví z Rakousko-Uberska do
Ameriky. Jsou pro nás velmi zajímavy zejména
tim, še usvědčují se lži stálé chvástání o německé
povýšenosti. V letech 1900—1907 vystěbovalo 80
do nev. Ameriky 1'/, milionu lidi, z toho 449,
Čechů a 11:69, Němed, celkom 68.36! Čechů a
179.156 Němců.Z toho vidno, že vychválený ně
mecký blahobyt je pouhou bablioov. Z nich ame
rická nestranná statistika zjistila analfabetů přea
14 let (kdož neumějí číst a psát) v letech 1904/5
—1908/7 £ tisíce u Čechů 1206, 167 a 196, a
Němců 34:1, 49:4 a 68. Čechové ze všech národů
co do literoí soaloati jsou na,čtvrtém, Němci te
prve na devátém místě. ové vynikají nad
Němce řemeslnou znalosti, měli vyučených dólníků
až 27*/,, Němci pouze 219/,, za t+ nádeoníků
bylo českých nejvíc 1983. německých 24 3. Z 1000
přistěhovalců v letech 1906/7 blavné pro nemoca
obndoba odmítouto bylo u Čechů 86. u Němců
6-9. Kde je tedy ta německá povýš.nost?

Americká šena v čivotním povolání.
Ve Spojených Státech Ameriky uveřejňují právě
výsledek sčítání dle povolání na rok 1908. Zprávy
tyto ukazují, to celkem dobývá ei živobytí sam
státně 5.007.069 žen přes 16 let starých, takže
každá pátá americká fena 6jsatnostatné prací sv0a
živobytí dobývá. Z těchto pěti millivnů jest jen
97.600 vdaných nebo vdov. V povoláních, šensmi
provozovaných, jso všechny možné obory za
stoupeny. Tak bylo 185 žen činaých v kovářství,
45 jako řídiči lokomotiv a topiči, 10 jako nosiči
Zavazadel, 6 jako lodivodi atd. Zajímavější jest,
jak různě přibývalo v různém zaměstnání žen od
posleanibo sčítání roku 1890 Ta jeat nápadné, že
nejvíce přibylo procentně žen v povolání právního
sastapování, totiž o 385-5 procent. (Boka 1890
bylo advokátek 208, nyní je jich 1010). Dále při
bylo nejvíce utenografek (o 309 proc.) a arebi
tektek (o 207 proc.) Z duchovních povolání při
bylo dochovoích o 197 proc. a bibliotekářek n
116-7 proc. Naproti tomu přibylo zaméstoání u
oás v Evropěženám svláší ponechávaného, totiž
služek, daloko za přibýváním obyvatelstva; toho
přibylo totiž o 31 proc., kdežto slutek jen o 6
proe. Podobně šiček přibylo jen 18 procent.

Náhr kody, způsobené apuště
ním odvdaka: Nejvyššísoud učinilsajímavé
roshodnutí v otázče náhrady Škody za neuskuleů
něný aňatek. Šlo o žalobu, kterou podalo jisté
děvče na svého bývalého milehce, jenž téměř před
sňatkem se rozmyslil a poměr svůj přerošil. Děvěe
žalovalo jej na nábradu Škody, vsajklé tím, še

mělo nastoupitů místo vychovatelby, ale odřeklo,
kdyš bylo ma slíbeno, že za měsíc bude
uvatba. První dvě instanoe žalobu zamítly, jelibož
ženich neměl žádného vlivu na rozbodnutí děvčete,
jež místa ne sřeklo, ani jí k toma neradil, sní
nenatil. Nejvyšší soud však oba první rozeudky
Densual za správné a rozhodli, že, ač tu nebylo
přímého vyzvání k odřeknutí místa, přece tu byla
taková jiná příčina (slib manželatví) jež k od
řeknutí působile. Při novém projednávání případa
byl pak věrolomný ženich odsouzen saplatiti dév
četi Gměsíční plet, jaký v místě onom by byla
obdržela a krom toho i nábradaza měsíční stra
vování, jež by byla dostávala.

Stará Indiánská hrobka zajočím
pelechom. Ve Spojených atátech ve stétě Arl
zona u řeky Colorado honil nedávno ©mre.
Wilkins zajíce. Měl zvláštní smůlu, nenkézale se
celé dopoledne ani zaječí noha. Teprve v jednu
hodinu aviděl prvního zajíce, spostil, sahřměla
rána, ale zajíc raněn pelašil k blízkému kopečku
následován bozícím psem. Wilkins odobral se za
nimi; jaké však bylo jeho překvapení, když ne
nalezl ani p3a ani sajíce, pouze Šramot vycháze
jleí z vnitra zemé prozrazoval, že zapadli oba do
zemní datiny. Hledal pilně a pod křovím oašel
větší otvor, který e malou námahou rozšířil v po
hodloý vcbod, který vedl do staré indianské
hrobky, kde lovec nalezl nejen svého psa, ale i
sakousnutý tucet zajíců, dvě kostry, několikstarých
sekyr a nádobu napiněnou zlatými úperky.

Zomě bez alkoholem. Finský snóm se
usnesl na zákazu prodeje lihu k jiným než lé
čebným nebo technickým účelům. Líh byl státem
zmonopolisován a prodává so jeu v lékáraách o8
recept. — Sněm v Ielandě v posledoím zasedání
přijal zákon, kterým 8e zakssuje dovoz lihovin,
vína a piva a všech vůbec nápojů, které obsahují
i seba menší množství alkoholu. Zákonem tím
bude poškoseno především Dánsko, které na
Ieland vyváželo pivo a líh.

Papírové láhve na mléke Z papíra
neb s papíroviny vyrábějí ae od více let nejroz
manitějál předměty, na př. nábytek, plivátka, te
Hře, ručníky, klobonky, obrousky, kupesní šátky
atd. V novější době založena byla v Marioně ve
státě Jodiana v Sev. Americe továrna na výroba
paplrových léhví na mléko, které zas.abují roz
hodaě přednost před skleněnými bílými láhvemi,
neboť v těchto, jsou-li světla vydany v Banco,80
mléko kazí. Lahví papírových vejde Be do jedné
bedoy 250, takže mléko tím způsobem pohodlně
a Jacino dá ss dopravovati. Papírové lábve jmou
velmi laciné, neboť 1000 knaů stojí jen 16 franků,
kdežto tisic lábví oklenéných stojí 200 franků. Pa
pírové lábve jsou skleněným úplné podobny a
uzávěrky hrdla podobají ne oněm sklenéným.

Bůl v moři chrání voda před hnitím a
rozkladem. Mořeká voda obsabuje 3 a půl pro
centa chloridu sodnatého (kucbyňstzé aoli) a jiných
solí. Kdyby úplně vyschla všechoa moře, zůstalo
by tolik soli, že by bylo možno pokrýti celou
zeměkouli vrstvou soli šedesát metrůvy ;okou.
toto obrovské množetví soli byl> vylubováno
z vnitra země a pozemními vodami do moře do
Deseno, tato thoorie není správná, neboť soli, která
se vyskytají v Mění vodé, uostávají vami pročeoty
z uhličitanů a jeo po té malým procentem z chlo
ridů, naproli tomu ze všech solí ve vodů mořské
sastoapoua kuchyňská sůl (chlorid nodaatý) 89
procenty. Vysýcháním vnitrozemských jezer stfed-
asijekých byloshledáno,še solnévretvy na vygchlých
místech jsou jiného aložení, než ve vodách mořských.
Pravdépodobně solný obsah jest pradávnou vlast
ností oceánu. Geolog Saess vyslovil domněnku, že
sůl nacházející ae v mořích, byla v pravěku, když
pevná kůra podala se objevovat na zemi, vyvržena
sopkami z vnitra země. Tuto domačnku potvrzuje
pos+rování sopticích činných apel. Tak ne př. po
každém výbuchu Vesuvu kKulemjeho kráteru ob
jeví ve bílá lesklá vrstva kochyňeké soll. Sopky
v jižní Americe vyhazají taktéž nesmírné množství
solaé kyseliny. Z těchto důuazů sluší míti za to,
že oábled Suesův je asi správný.

Pověstný vůz polského sedláka
Dřímaly je na prodej! Proské úřady ani v tom
voze mu nedaly pokoje a neustále jej pronásledo
valy, takže musl vůz opnstit. Poláci 80 nabídli, že
vůz odkoupil a uloží do airodního musea v Kra
kově. Vůz má 2 pokoje a kuchyň a bude v musea
sloužit jako mslé museam praskóbo pronásle210
vání. Ve vnitřních mistovatech jeho uloží se váocky
památky, sákony, výnosy úřadů proských. nami
řená proti Polákům. Audvokatpozoaůský dr Tad.
Javorskí je vykonavatelem této márodol koupě.
Dřímaladostaneza svůj příbyteks nouze 2000 m.
K tomuto způsobu bydlení byl, jak známo, donu
cen tím, že mo úřady pruské nedovolily na poží
konponém vystavéti obytné budovy. Vypomohl ei
tedy tím, že zřídil ci vůz obytrý (komediaatský)
a v tom býval nas poli. Alo sakázaly mu zase v
něm topit pro nebezpečí obně a stále norým „*
a jivým potabováním bo trápily. Nadel slo aázle
dovatele v tomto spůsobu, ale úřady pradké si
ode všech pomobly. Posledal astupsje Ofimiala,
jeož první začat.

Přebytek šdn v Anglii Dieposledních
wtatistických správ jest v Anglii o1,234 658 žen
více než mažů. Tento přebytek Zen je však velmi



nestejnoměrně rozdělen v jednotlivých částech
semě. Statistika totiž ukazuje, že přebytečné, tedy
nevdané šeny se těhmou trur te so dů

emně žíti, nebo, pohlíží-li se ma věc 8 jiné
nky, že náležejí asi převabou k zábožným

dám. V elegantním Blthu ns příklad žije mno
em více (a Bež mužť; v Heosiogtonu připadá
557 žen na 1000 mužů a v oblíbeném lázeňském
(stě Bournamouthu jest dokonce 1709 žen na

000 maožů. Naproti tomu se ukazuje, že ve vel
ých střediscích práce a průmyslu jsou ženy v men
ně. Tak jes. ve většině průmyslových částí lon
ýnských, v Devenportu je pouze 881 ženu na
U00 mužů a v Rboaoddě dokonce jen 826.

Lék proti vateklimě. Jak oznamujían
glíčtí důstojníci, zasjí Iodové bezbečný lék proti
úětkoutí hada i proti vzteklině, ale ani bobatou
odměnoo, aoj brozbami, ani tresty nedají se po
bnouti, aby bělochům tsto tajemství prozradili.
Nedávno byla ve všech anglických časopisech uve
řejněna správa úploč zaručená z Birmy, v níž se
líčí, jak Cobra (brejlovec) uštkaul anglického vo
jína, kterého domorodý lékař takřka okamžikem
uzdravil k velikéma úžasu vojeoského velitele,
který jiš dával rozkaz k zastávce a pohřbení
uštknatého. V území kmene Sanů (v Zadal Iodii)
byl anglický eluha pokonsán vzteklým psem ado
morodý lékař ho úplně uzdravil. lodičtí krotitelé
hadů vědí úplně bezpečně, jak možao člověka u
činiti naprosto noecitelným proti uštkoutí nejjedo
vatějších badů.

Presba. Z Moravy sesterské obrací se na
všecky dpp. spolubratry, přátele i nepřátele „že
bravé literatury“ podepsený o laskavou podporu
svého podniku. Ve prospěch zdejší katol. jednoty
(v Praci pod kopci památoými z bitvy tří císařů,
Da nichž se má za rok vybadovati nádherné mau
soleum pro padlé vojíay) vydal jsem (v Brné u
Benediktinů rajhrad.) svým nákladem překlad po
vídky angl. spisovatele kněze Jos. Copusa:
„Sirův syn“, vníž se na základě bistorie o La
zarovi a jeho sestrách doličuje božství Ježíše
Krista. Povídka ta dle úsudku znalců vyrovná 86
úplně „Beu-Hurovi“, taktéž mnou přeloženému.
Cenu stanovil jsem na 3 K. I prosím : dpp. spolu
bratři, neodmíitejte jí, až vám bude zaslána. Přijměte
ji a přečetše ji doporučte známým. Pomozte při
dobré věci, zvláště dpp. p. t. katechetové středních
a měšťanských škol; upozorněte na ni — jako na
vhodný dárek k vánocům. Kdo knihu objedná,
stává se účastným také užitků měl sv, ješ Be
ročně od 32 kněží (mezi nimi jsou i oba naši nej
důstoj. ve:epastýři) za dobrodince (jedaoty) slouží.
Objednávky dějte se u papežské kaihtiskároy
v Brně. Penize zasílány buďtež přiloženými pou
káskami. Al. Koudelka, farář v Praci u Broa.

Karteláři se dělí. Akciováželezářská
společnost v Libšicích u Praby z čistého ziska
svého 259.162 K vyplácí letos 69%, dividendu a
15, superdvidendu. Akciový pivovar na Smfehové
£ letošního čistého zisku 1,180277 K (jenž se
zvýšil o 166.426 97 K proti loňsku) rozdělil akci
onářům 90.000 K jako dividendu: 810.000 K jako
superdividendu. — Pražská železářská společnost
£ čistého zisku 11 291.584-89 výpblet letos 5,
dividendu a 36*/, superdividendu, mezi správní
radu rozděleno pak 1,658.00044 K. — Hutové
žně pro velkokapitalisty.

(Zasláno).
Díkůvzdání.

Požárem dne 21. června t. r těžce stížení
katoličtí zemědělci v Čachotíně obdarování byli
šlechetoými dobrodinci značnými milodary v celku
táměř dvou tislo korun botově a zvláště milými
dary oděvu z ústavu cbradimského. Jménem všech
obdarovaných vzdává podepsaný touto cestou nej
srdečnější díky a vřelé: „Odplat Bůh tisíceroná
sobně“ všem člechetným dobrodiocům, zvláště
však nejdůstojnější konsistoři v Hradci Králové,
jejíž dobrotivým prostřednictvím sařízené sbírky
kosteloí po dircési darovaly nám přes polovina
veškerých milodarů, jakož i slovutnému poslanci
Bašemu p. Josefa Adamovi za veleúčinnou inter
Venci ns-vyděteké místech. *

V Čachotíně, dne 3. listopadu 1909.

Jan Rychlý, důvěrník.

(Crjmí zprávy.
V Hruadel Králové, dne 6. listopadu 1009.1 bl

800 — 21 20, šita K 16:40 — 1080, ječme.1120, pross K13-00—14 00, vilrve K 00-00
aš 00:00, hrachu K84'00-—26-00, ovea K 6'70—1-90,
doěky K 24000—36'00, jabel K 24-00—28 00, krap K

22-00—44:00,pramorů K 440—5*20, jetelovéhosemeno ho K '0000—000, 1 hl. jetalového
demínka bílého K 000-00—00000, máku K 3100—
82'00, lněného-semene K 81'00—2500, 100 tg
Mtaých obrab K 14-30—0000
otrab 18*80—00.00, 1 hg měle

1hg.cldlavejšovéhéK 10-378, 1kg. trn
©2i—G64, 1vožes K0-08—0-09, 1kope ceřále K 0-00

KTd Zr00d1l nědk Kbon-n,1 opajinked

bočka švestek K 0-80—1-00, 1 bl jablek K 4'00—16-0,
1 bl brašek K 300—1000. —Na; týhodaí trh
v Hrádai Králové dne ©. listopadu 1909 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 477 hoktol. žita
288, j 433, ovsa 240, prosa 7, vikve 0, hra
chu 4, 00, krap 0, jahel 7, jetelového so

mínks 00, olejky 00, máku 38. — gp :petrželeOkop,cereleOkop,kapusty184kop,cibule
“1 hl, 00 kop, salátu 00 kop, mrkvé 76 pytlů,
brambor 215 hl, solí 183 kop, drobné zelenímy 191 kop.
— 8) Ovoce: Svostek 561 boček, hrušek 251 hl, jablek
2128 bl. — 6) Drob. dobytka: vepřů 8 kusů,
podevinčat 569 kasů, kůslat 0 kus.

(Zasláno).

V Opatovicíchn. L bylavletní doběprovedena
výsdoba ohrámu Páně. Práci štafirnickou provedla
velmi vkusně, slohu kostela scela přiměřené e veškerou
důkladoosti pozlacovačskáfirma pans Josefa
Štěpána v Pardubicích, já ka
podobným pracím tímto vřele se odporačaje.

Duchovnífarní správa vOpatovicích,
dne 18. října 1909.

Jam Kuhu, děkan.

O O
Blíl se konec roku. Poslali jste jiš všichni

povinné předplatné? ©Prosíme o besodkladné vy
rovnání.

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

OslavaHusova.. .. . .. . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu) . . . . . . ... 8,
Víra jako víra ... A
Husité jindy a nymí . . . .a4,
Moderní náboženství Masary
„kove < < < 8,
Ceskákonfesse 24,
Svobodnáškola ..... 16,
Proti Volnémyšlence. .. 8,
Inkvisice církevní . . . . .24,
Útok prof. Masaryka na církevkatoliekou 2... 8,
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradel Králové.

Právě vyšel
důležitý spls:

KARELIV.,
OTEC VLASTI.

Oena 32 hal. Při bromadných objednávkách
větší slevy.

Objednávky vyřizuje

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

wood
U hodnějšía -nefovnější ná

kapnípramen© Rakouskaněko

koslal, paramenků
prádla, praporů. příkrovů; koboped
kovového náčiní ve výrobnách inejsteráho
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatelé

Josefa Neškudly
v Jahlonnámn. Orl. č. 86.

Obrázkové narmíkyrozpučty, y. hotové zboží, , "a vý£

A

=
Jiš vyšloI. vydáníspisu: |;

s; Macohar 1
a křesťanství.

JEC

Pod tímto titulem vyšla brožara jako
7. číslo „Čas. Úvah“. Knížka ta stručně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, násiloickým pobanetvím římským a
mesi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvahy čteme zajímavé do
klady o literární pootivosti, snášelivosti
a ušlechtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
madnéma šíření, aby ee nejširší vrstvy
lidu přesvědčili, jak vyblíží drzá pokro
kářskávýprava protidokázaným pravdám
Cena 32 stránkové brožnry pouze 8 hal.
Při hromadných objednávkách větší slovy

Objednávky vyřídí obratem

administrace„Čas. Úvak“
v Hradei Králové.

IKupte si důkladný spis:

= ZROADLO=

pOkrobového Úsku.
Píše Pozorovatel.

e Cena K 1'70.n

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Kupte si náš katolický orgamisnění
kapesní kalendář

Křesťan. Organisátor
' Píneň mlá

vkusné. - - mírná - - 

eže od dr.

Výtečnéčlánky od vdp. dr. Fr. Šnle vdp. dr.a “

ma r.1910.
Každý kato
lk má jej
míti. Vazba

tiny a VI.
Hornofa. - 
Cena velice

Fr. Reyla, P. Voňavky, dp. Jukla, red. .
V organisačních prácech ne atelný. Obraz
av. Otce Pla X. za h, nakartoně80 b,
objednatelům kalendáře pouze 10h, na kart. 40h.
1 ex. poštou i e obrazem 1 K, jež možno zaalati
ve známkách. Méně než tucet po 80 h bes perta.

Objedndvby příjímá J. sbonaké kola: Králové,elb nam eno Dis knůKisbárna.

Jan ryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

pro Mě|bu

dna kostelních.

PRAHA- Šk p: Ž
8. 145 st., Malá Karlovo pěšíMě JK u K

na Malém náNDOoženíditesteJŠ T%
od loubím)dopo j MO C "m

odnejjednoduš-k NA O nio |
výsuy,sátém, osaseními
ři root, dk jod, be

VB ramnoný!ba deti úno vat
PRD"Nonóstilívašejná ipoouná pochvalnáut. <

Zalošeno roku 1896.
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v HradciKrálové. aš" šĚ ěSklady: V 2 E > 8 Koupitilzeve všech našich krámech.
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Bada, Vrbno : sss ž č SingerGo,akciováspolečnostproŠicístroje

Fordinndone448. — ě © s ; s ě Hradec Králové, Jiříkova tř. 270.
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Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
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dnem 14.dubna 1908 počínajíc.

elegantního provedení
se prodá.

Bližšív atel. LANGHANS
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

oběběětětINepostráiatelnou Ppřbbřhhhhhhěthětbohitořěotětttttté
nejlepšíOChranou| Ee tet:

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna.

| FRo-šiřujte
proti reumatismu

a každému nastuzení všem, kdož jsou odkázáni
svým povoláním prodlévati v chladných místnostech
neb na venku, jsov naše zvláštnosti pletenébo zboží —

1 pár Kk3- „ látku na spodní
kalhoty a kazajky, 150 em. Bi
rokou, | metr K 1'—. veškeré
zimní prádlo, břišní pásy. chrá
nitka na plíce, na prsa, na záda,
Pásy na ledviny. jednotlivé ra
kávy, jednotl. nobavice, vesty,

ponožky, př T atřevíce,papuče atd. — Velbloudí srať
nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje ani neprochladí se
snadno, a udržuje při těle stej- X
noměrnouteplotu!Novývelký| f 18.
illustr. vonný Záeme na po

ELEKTROTECHNICKÁTOVÁRNA Í

NOVÉ JDA| zzzzyFR. KŘIŽÍKom
Sg- V Plzni: Školníol. 8, Říšskéul. 1 - TECHNICKÁINSTALLAČNÍ KANCELÁŘI SKLADY

- V HRADCI KRÁLOVÉ
zm PALACKÉHOTR.C. 359.,VEDLEGRANDHOTELU.sum

Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých

Fouhou i Koranu bytech,krámech,továrnách,jakoži elektrický pohomveškerých závodů průmyslových.

Spoelelníinstalace chrámů,ilnminační osvětleníoltářů a |. p.

Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož

počítací stroj ek, i veškerépřístroje,obloukovélampyvlastníhosystémuatd.
jenž hravěpočítá,násobía dělí i s de- Sklad osvětlovacích těles a Installačního matoriálu.
setinnými čísly. Návod přiložen. Záruka
1Otlletá.Neobyčejnápřesnosta úspora a Dodává a zařizuje stroje apřístroje pro elektrárnu, vádí

stavbu olektrorodné sítě a veřejného osvětlení věn.času. Franko každému zaslá výrobce

z pravé

je velbloudí srsti. v S g pospěčjete,objednátelivlněné“K 7 4 o jeme i
Ačá | 11kolao aejicnohanžpo álkyplátna,Airlinku Játky Podbeč

o kotník,1párK8—,rukavice ň Sk ni uTU, €š jé Všechno K ké ou firmu:

m arabní společenstvo VZÁJENUOSTvHRONOVÉ

ĎČeský lidovýpodnik-Vzorky zdarmaifranko::

C
Fr. Hodík, technikVelká Polom, a města Hradce Králové.Rak. Slezsko. ,
Na dobírku nezasílám, pro veliképorto. mmm Projekty a rozpočty na požádání. ©ummmmmummm

ň k pc KE )
Velkozávodkrejčovskýpro | | | c. a k. dvorní krejčí

S)vekrakevčokodraka.V. R O8 A, (vHradciKrálové.
Majitel: Polištoké drmistvo tiskové v MeadciKrálové. — Vydarníhi©zodpovědnýredaktor Antezím Poehmom. —Tiskembisk. knihtiskáray vHradci Král.



Kulturní hlídka,
Kulfarní jiskry.

Neklerikální listy o Wahrmundové aféře. Po
krokový „Přebled“ napsal 5 t. m.: „Wahrmao
dovy aféry skončily konstatováním německé uni
versity pražské, že Wohrmund při loňském pfe
sazení svém z lošpruku do Praby zavázal 8e mi
nisteretvu tajným paktem k tomu, že zažádá po
několika nedělích o dovolenou, po případě o pen
sionování, začež obdrží podporu několika tisíc
korun oa „studijní cesty“, resp. přídavek 2000 K
k peosi. Tak bídné a ničemně prodal Wahrmund
sa „hrnec stuchlé rýše“ svou protiklerikální po
krokovost, do světa rozkřikovanou —Všichni, kdo
prohlédli jeho učenost i cbarakternost hned loni
a dostali za to od patentovaných církví protikleri
kálních cejch nepokrokovosti — Přehled patří také
mezi tyto nešťastoíky — mvbou se nyní klidně a
se zadostučiněním smát nad hlubokou vědeckostí,
politickostí a ostatalmi —o-tmi hrdinů Wahbrmno
diady, z kterých si chráněnec jejich udělal dobrý
dep.“ — Mladočeský „Den“ se vyjádřil takto:
„Záležitost prof. Wabrmunda, která byla z počátku
zápasem za volnost vědeckého bádáuí (?), utonula
nyní ve špíně, proti níž i pražská rourová aféra
jest opravdu krup:čnou kaší. Professor Wabrmund
byl kdysi mačedníkem (*) za své přesvědčení, a
dnes stojí odhalen jako člověk, který dovede se
svým přesvědčením obchodovat a po vybnání kurau
do výše výhodně je predati. Professorský sbor
právnické fakulty německé university shledal
v tomto ujednání (Wabriunda 8 viádou) právem
cmezení vědeckého bádání a vyslovil 86 ostře též
proti obchodu, který Wabrmand provedl. Případ
tento jasně ogvětioje stav, v jakém se nyní ku
tura rakouských Němců nacbází, bylo by však
cbybou, svalovati veškeru vinu jen na prcf Wabr
munda. I němečtí poslanci tak zvaní avobodomyslní
obchodovali 8 Wabrmundem. Prodávuli bo kleri
kálům (německým Šovivistickým křeeť. sociálům)
za jejich podporu v prvtičeském boji. Co to bylo
tebdy v Čechách za rámus s Wabrmundem a nyní?“
— Jest dobře si povšimnouti, jak po bezhlavém
fanatiamu destavoje se atřízlivá rozvaha a jak
lety protikatolické uajed sou přikolbávají k názo
rům, jež katolický tisk již dávno vyslovil. Máme
dobré zadostučinění. Z tobo, co jsme o Wabrmun
dově aféře napsali I-ni, nemusíme nyní ani slova
slevovati. Vzpomeňme si. jak k vůli Wabrmandovi
německo-židovětí stodenti se snažili přepadnouti
„svobodomyslné“ říšský parlament. Za volání „sláva
Masarykovi“ synové Judovi obsadili rampu, řvali
a bušili bolemi do vrat. Studenti čeští rašili před
nášky pořádané pro „stávkokuzy.“ Masarykovětí
junové křičeli: „Nebadete-li stávkovati, neručíme
za vaši osobní svobodu — vy musíte stávkovati,
ne-li, donatíme vás.“ Pískali oa píšťalky, kopali
do zavřených dveří, až z nich vyrazili jednu desku.
To všecko z lásky k „svobodě vědy“. Masaryk
pak se zastával německo-židovských janů tak
temporamentně, jako by se jednalo o nezadajné
právo českého národa. Tatici téch mládenců, kteří
náš národ tolik utlačují, se do hrsti vesele smáli.
Jakmile jest vyhlášeno nějské „svobodomyslné“
komando od židovské „Neue Freie Presge“, už se
ví hned, ja« si bude Masaryk počínat. Co zahla
holí polnice jerišaká, tomu zatleskají ibned vycho
vanci „největšího filosofa“. — Nesmála se vláda,
když nabízela Wabrmundovi na „studijoí cesty“
2000 K? Ovšem tatáž vláda umí tisícovým mimo
tádným přídavkem potěšiti také lidi jiné. Sám
umírněný pokrokářský tisk prohlásil, že jsou „vě
decké důvody“ Wahrmuodovy A la Rašple. Ale
stávkovat se musilo, protože to chtěli němečtí
židé, kteří chtěli kaliti vodu v době, kdy parla
ment se chystal k dělné práci, namířené proti
vyssavačatví kapitelismu. Buršáci ae českým 8po
jencům odměnili velikými provokačními bumly.

Moravští agrárníci svyšují kuléurní úroveň
čtenářstva. O Staňkově „Mor. Cepu“ napsala ne
klerikální „Mor. Orlice“:

„Neradi hasíme, co nás nepálí, leč tentokráte
dlužno nám učiniti výjimku. Na důtklivé naléhání
četných rolníků. A nikoli rolníků, jak jistě ozve
Be v odvetu „staročeských“, ne-li dokonce kleri
kálních. Rolmků dobrých, nadšených a horlivých
agrárníků. A konečně rolníků nejen z okolí Brna,
nýbrž i ze vzdálenějšího českého západu morav=

ého, kteří prohlásili nám, še se do duše stydí
za to, jak agrární, tedy rolnický list může tak
psáti o rolaikovi, jak ačinil to posledně „Mor.
Cep“, list prý to pro „výchovu“ a. organisaci

moravského vepkova, n zem. výboruposl. Vacovi.Pravili P oné a věfohnijédno
stejně, fe napřed užasli, ale hned v zápětí že
zmoonily se Jich ošklivost a hous nad tolikou
nizkostí a aurovostí tony, jímě poslední nájezd

M. C.“, listu prý rolnického 4 K tomu ještě vý
chovného,na noče " sačátkaaž do konceMA
sepsán. A kdyby lén napadený rolník byl jakým

koli, tožje nás hanba sa to před sebou, přátelii nep , Se takovou nískou úroveň dacha a

spustloat srdce.“ — Jest to skutečně zajímavý
dokument, když sami nekatoličtí rolníci se staví
proti sprostotě sgráraího tisku. Dlužno si dobře
pamatovati, že „neklerikální“ farář Vacek horlivě
podporoval kandidaturu Staňkovu proti kandidá
tovi katolickému.

Rudý a národně-sociální tisk sušlechťuje ještě
více. Kdo se chce naučit surové nadávat, už nc
musí chodit do krčer a na dubytčí trby. Listy,
které Bi vzaly patent na vyšší kultura a které ae
bonosl, že bojují proti všem zbytkům středověkého
barbaratví, poskytnou celý slovník nejhrabších
nadávek „Nový Věk“ ukazaje zrcadlo toho „boje
o zásady“ „Právo lidu“ v květnu r. 1906 napsalo
o národ. sociálech: „. .. bratr PicL1.. . . holka
pro všecko . . . k vůli tomu žvanci cbleba kryje
V „Čes. Demokracii“ jako stará kuběna svým
jménem ty největší infamie, jaké kdy lidská bestie
proti bnutí sociáloě demokratickému vymyslila ..
ale co lze očekávat od takového mažského pro
stituta... Představte si vzteklého mužíčka 3 Černou
opičí lebkou orangutana — to je VáclavChoc....
vysmejčil asi dvacet (!??) politických stran a teď
je — národním dě:níkem! . . . Půl hodiny tento
kousavý křeček nadával a spílal sociální demo
kracii . . A takoví političtí pitkaní válí se dnes
U nás v kanálech veřejného života.. .“ — Vío
tomto bousném způsobu politického boje ochránce
a služebník rudé strany Masaryk, který si hraje
na velice rozčileného reformátora, kdykoli se ozve
ostřejší slovo v časopisech směrů jiných? Vždyť
přece velice citlivý „Čas“ rozčileně problašoval za
velikou hrubost, když „Čech“ napsal, že možno
říci © mladočeších, jak dokramařili.

Národní sociálové odměnili se soc. demo
kratům častc způsobem stejně odporným. Na př.
„Kotooborské listy“ přinesly tento zfalšovaný
pertrét soudruha dr Fr. Soukupa: „Vyvalené cči,
divoká gesta, řvacé vyrážení nadávek, zjev ší
Jence, 8-rmujicího rokama, nobama a poskakujícího
brzy v před brzy v zad, tof dr. Sonkup. Vlastní
soudruzi v Praze, když pozerují blížit se toto
vášnivé běsnění a delirium u S7ukupa, tahají jej
u řečnického stolku za Šosy a napomlnají jej slovy:
„Františko, neblázni'“ Tento Soukup mluvil v ne
děli „U Lišků“. Nemlavil, pouze nadával poslan
cům várodnč-s ciáloím . . .*

Věru, jen 8 odporem lze konatatovati takové
výlevy „zošlechtěných duší“, které způsobem tak
neborázným Špiní svoje protivníky, neoblížejíce se
nit na to, že Čtenář uvážlivý ibned pozná v ta
kových výtlascích brozitánské, úmyslaé lži. A ne
mají ti lidé kusa sou-itu 8 vlastí; ani jim neneg
padne ve vzteklém hněvu, jak poš<ozují pověst
národa našeho vůbec takovými surovými výstřely,
vrhanými ve tvář národním poblavárům. Němec
čte, jak český tisk vám mlaví o předácích národ
ních jako o nestvůrách. Tu si pomyslí: „Vyhlí
žejí 1 předáci takto, jaká jest teprve úroveň pro
stých kmánů ?“ Podle popisu takových atrannických
listů by vypsdala naše země jako africké tygří
džuogle. A žalovati takové novinářské výpady?
Při vší sprostotě jsou ty útoky psány tak, aby se
mohla redakce vymluviti, že psala pouze dovo
lenou novinářskou kritiku. Daleko tímto spůsobem
česká vzdělanost a soudnost pokročil!

ZALOŽn-IB08
ZAKLÁDÁ ADOPLŇUJE Bl
KNIHOVNY KNIHÁAMI
NOVÝMI| ANTIKVÁRNÍMI.
SCZNÁMÝ KNIH PoSÍLA
ZDARMAA FRANCO
sonsnn0nBD0NU

Hospodářská hlídka.
Vyutkujteí reformátor v zemědělství,

ruský státní rade Demčinskij, jehož výzkumy těší
se dnes pozornosti celé vzdělané Erropy, předná
čel také v Praze dne 31. říjnu t. r. nové své
kultefe obíhat. Deměinskit dbzant hřo ;sýňsob
pěstování oblinin za války růskojaponské, kdy dlel
u generálního raského štábu v Číně. V Číněa
Japonsku velice husté obydlených, v aicbž i na

velkých lánech vše se dě'á rukou, ne strojem ani
dobytkem, obírejí se polními plodinami stejné peč
livě jako u nás se zabradními, kdež ge zahradník
každou byliokou zvlášť obírá. V Číně tedy sázejí
po zroku a o každou vyrosulou bylinka zvlášť pe
čují, zahrnojíce ji vždy zoovu, aby se hoduě za
kořenila a moobo stébel vypustila. Této methody
chopil se císař rada ve Smiřicích Zehetmayer a
místo ručaíbo přesazování a okopávání použil
zvláštních secích strojů a pak zvláštních zahrno
vačů při vyrostlém osení. A pokusy se Částečně
zdařily. Výtěžek novým způsobem docilený činil
až o 5 a čtvrt metráku po hektara a slámy ažo
21 metráků více u j-čmene, a až o 4 metráky
zroa a až o 12 melráků slámy u ovsa. Docíleno
tím z hektaru více až o 128 K u ječmene a ažo
143 K u ovsa. Proti strojové metbodě Zehetmaye
rově v přednášce své poukázal Demčinszij k tomu,
že nejlepší jest přesazování obilí. Kde nelze pře
sazovati, tam jest na místě oborávácí obilí. Dle
Demčinského obilí až třikrát během vzrůstu obo
rené nepolehlo nikde a dvakrát tolik i více proti
obyčejně pěstovanému sypalo, jkdežto Zehetmaye
re obilí seté na dao brázdiček a pak převláčené,
když ae 10cm povyrostlo, později vesměs polehlo.
Oborávání provádí se buď silou lidskou (ručními
plečkami), nebo silou tažnou, jak se déje při ob
orávání řepky. Plečky možno opevniti 5 až 7 na
společné táhlo, do nějž se jeden kůň zapřábne,
čímž práce jde rychle do předu. Demčinskij od
poroučí řádky 18cm široké a 9 cm od sebe vzdá
lené. Krátce dle Demčinskébo osvědčuje 8e nejlépe
přesazování a pak oborávání obilí, při čemž obilí
oborávané jest oa hřebenu tak povatalých brázdí
ček, a to nevymočuje se, nevymrzá, aniž polehá.

O významu automobilismu pro ze
mědělství. Přibývajícím užíváním automobilu
jako prostředku dopravního roste zároveň plocha
orné půdy pro lidskou výživa. To bude mlti pro
zemědělství význam dalekosáhlý a zasluhuje proto,
aby o něm obšírněji bylo prom'uveno. Až dosud
ohromné lány půdy ubírány byly plod'nám lidstvu
orčeným 'Im, Šena nich musila býti pěstována píce
pro domácí zvífata. Jmenovitě kůů spotřeboval
značné procento. Automobiliam směřuje v prvé
řadě k odstranění tažného dobytka a chce zvltětě
koně nahraditi. Samozřejmě nebude se tento pře
rod moderního dopravního prostředku díti nálle,
nýbrž poz7olna a automobilism nevytlačí koně ú
ploě ze služeb dopravy. Ale přece zlevněním svým
v budoucnosti značně omezí pěstování tažného do
bytka vůbec a koně zvláště. Die statistiky bylo
by lze vmoderních kulturvích zemích evropských
při dnešním stavu luk a polí vyživiti o Čtvrtinu,
ba spad docela otřetinu lidstva více, kdyby úrodu
této půdy nespotřebovali koně. Koňský „stroj“
musí býti ustavičně „vytápěn“, i když nepracuje,
automobil jen tehdy, když pracuje, a (o jest jed
nou z největších jeho předností. Rovněž oépodce
niteloého významu jest, že přibývání automobilové
dopravy nemá vlivu ne drahotní poměřy, kdežto
zvýšeným pěstováním koní poměry ty se zdražají
také určitým procentem. Na jedné straně kůň u
obcbodníků (pekařů, uzenářů, ovocnářů atd), na
drabé ostavičné zvětšování jízdy ve vojště způso
bily jednak příróstek v půstění, zároveň všaki
sdražení cen. S přibýváním obyvatelstva ruku
v ruce zároveň by musilo jíti také přibývání do
mácích zvířat a píce pro ně, na novo by 8e jen
zmenšila osevná plocha k lidské výživě. Tomu
automobilism a jebo rozvoj aspoň částečně odpo
může. Prozatím ovšem jen skrovně, ale čím dále
tím více. Ve městech vydlášděných jest náhrada
za koně automobilem vždy možná a také jí při
bývá. Jinak jest tomu ovšem na venkově, kde
výkoonou schopnost koně mechanicky nabraditi
náleží k nejtěžším problémům strojového zpraco
vání půdy. Proto také automobil bude se přede
vším vyvíjeti ve městech jako prostředek dopravní,
kdežto na poli kůň ještě dlouho zůstane nepostré
datelným činitelem a pluhua jiných hospodářských
strojů. Budoucnost však dle všech známek přece
ho odkáže do mezí skrovnějších a zemédělství“bude
moci získané takto plochy orné půdy obrátiti k vý
živě lidstva. A to není malý význam rostoucího
automobilismu.

Podpory družstvům rolnickým „Vne
dávné schůzi zemědělské rady království Českého
(čes. odbor) vedle podpor družstvům strojním, libo
varským, škrobárenským, sašírnám, čekankovým
družstvůmapod. přiřčenapodporai družstvupec
nařekému (družetevní mletí a pečení chleba), druž
stvu va sušení brambor a drožetvu na zavařování
brusinek. Poslední tři drahy dražetev jsou v na
šem družstevnictví vlastně novinkou, která má býti
našemu roloietvu pobídkou, aby se dle možnosti
všude věnovala větší pozornost drožstevnictví, které
především jest určeno k tomu, aby semědělství
připravilo lepší budoucnost.

Osmimářékav Německu.Mléko,6jehož
zdražení vedl se boj před I- říjďem £ aa teď de
asta!, má v Německu za těšáfch poměrův odešíév
ných průmérřůvu cénu v úičštech 10 (02
bel.), čili od 18 do 23 fenyků (15 až $7 bal).



Nejnižší ceny jsou na severovýchodě, nejvyšší
v Potsdamě u Berlína (panská čtvrť) a v bohat
ších obchodních městech německých. U nás ceny
mléka jsou, větší města v ohled beroue, od 12 do
do24 baléřš. Tím také naznačen nejen vyšší stav
zemědělství německého s dražším nákladem výrob
ním, slo i vyšší blabobyt vrstev městských v Ně

mecku, jež vyšší ceny platiti mohou.
Mělce krvavá ohrožuje našesady ovocné.

Třeba tudíž bdíti, aby s krajů zamořených štěpy,
roaby neb ovocem a dřevem nepřenesla 80do krajů
doaad zdravých. Kde se objeví, třeba napadené
větve vyřezat a spálit na místě. Kmeny a baluze
stromů dlužoo důkladně oškrabat a vyčistit a ne
padená mista vytírati smíšeninou Nesslerovou, vníž
jest rozpuštěno 50 gr. zeleného mýdla v 650 gr.
vlažné vody a do roztoku se přidá 100 gr. amyl
alkoholu a 200 gr. čistého lihu vinného. Také
emíšenina 60 dílů sladkého mléka, 20 dílů terpen
týnu v oleji terpentýpovém rozpuštěných a20 dílů
eiroublíka. Na kořeny stačí dávka 10 dílů siro
vodíku, kdežto terpentýcu dá se pak 30 dílů
Dobře také působí postřikování stromů silným
roztokem zeleného mýdla a Čpavkové vody z ply
náren, rozředěným vodou v poměru 1:10 V zimě
okolo stromu ge blíoa okope, kořeny <čistí, hlína
odveze, nahradí čeratvou a posype na 2 cm. vysoko
starým vápnem bašeným. Podezřelé stromyod jara
do zimy třeba každých 14 dol problížeti a kde se
objeví stopy bělavé plsti, hned se místo natře oním
mazadlem. Pakli však hubení mšice krvavé nekonají
všichni majitelé stromů, práce jednotlivce je marná

Naché evece výborné chuti lze v každé.
domácnosti opatřiti v ten způsob, že plody úplně
vyzráié, ba usliv až přezrálé, krabaté, bezvadné,
úplně vyvinuté, očištěné rozkrájíme, k sušení u
pravíme a pak na malých lískách v troubě nebo
chlebové peci — kde dosud je! — usušíme. Nej
lépe se ovoce suší v chlebové peci potom, když
chléb byl vyjmut.

Nušené hrašky a jablka podržíjasnou
barvu, když oloupané ponoříme ihned da1 proc.
roztoku solného.

Ovocnou lahůdku si opatříme,kdyš po
lousušené švestky a slívy rozřízneme, pecku, nahra
díme jádrem ořechovým, plody uapíchneme na
dřívka a pak dosušíme.

Proti červemee dobřepůsobí, dáváme-li
prasatům do žrádla rozemleté dřevěné uhlí. Dobře
také jest podestlati pod prasata suchý koňský
bnůj. —

O prodeji
ním Styrsku.

selských usedlostí v Dol
Český odbor rady zemědělské

upozorňuje na to, že v údolí Šaleském v Dolním
Štyrsku jest nyní výjimečně více selských used
losti dílem celých, dílem rozparcelovaných na pro
dej. Zemědělcům, kteří by se o to interegovali,
podá bližší zprávu český odbor rady zemědělské.
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hraňte se
nachlazení!

Následky odvrátíte jedině nákupem
teplého trikotového a fianelovéhoprádla
nejlepší jakosti od fy.

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelní alice.

Kněžské kolárky a máprsemky.
Solidní obsluha. — Pevné ceny.
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Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Zábavy

večerví, roč. 30., čís. 3.: Pohozené dítě. Napsal P.
A. Sheehan. Přeložil V. Š. Kronus. Cena 1'70 K.
— Libuše, roč. 9., ev. 6. K lepšímu. Napsal J.
Bartoň. Olešnická rybárna, od Mil.Javorníka. Lad
mila jest sbírka zábavné četby pro lid o šesti vel
kých svazcích ročně zá předpi. 2:20 K. — Rádce
dnobovní. Časopis kněžstva českoslovanského. Ridí
F. Vaněček. Roč. 16., čís. 12.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. České
knihovny zábav a poučení 8v. 25., seš. 177.—180:
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Astronomie prokaždého. Dle 8. Neweomba vzdělsl
dr. B. Mašek. Sešit za 24 hal. — Frt. Heritusa
sebrané spisy V.: Maloměstské povídky, seš. 11. a
12. Sv. V.: Peáno pod čáru, seš. 1. po 30 hal.

Časopis katol. duchovenstva. S přílohou
věnovanou theologické literatuře národů slovan

h. Řídí dr. F. Kryštůfek, dr. A. Podlaha. Roč.
50., sož. 7. a 8. Nákladem kníž, arc. knihtiskáray
v Prase.

Moelicharůvvýkvět světových literatur
ob. Melicharanový podnik sakladatelství

Brnění Král., jenš sa redakce prof. O. Šimka
sahejuje vydávání nové sbírky krásné prouy pře

kladů z dsyků světových. Sbírka zabájena dílemEd. de Čoncoarta: Miláček, přeloženým O. Šim
kem. Každý ročolk obsahovati bude5 až 7 svasků.
Bešit sa 18 hal.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Roč. 16.,
čís. 4. Vychází redakoí F.Jirásky, katechety a
nákladem B. Prombergra v Olomouci za roční
předplatné 7 K.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. VIII., čs. 12. Vychází nejméně o 10
čís. do roka nákladem R. Ruppa v Pelhřimově za
roč. předpl. 6:60 K.

Cyrill. Časopis pro katol. budbu posvátnou
v Čechách, na Moravě a ve Slezeku. Vychází redakcí
prof. Dobr. Orla desetkrát za rok. Ročník 36,
čla. 8. Roční předplatné 5 K přijímá CI. Koffaer,
farář v Praze IV. Cís. 8. má přílohu: Litanie k sv.
Josefa od N. Kubáta.

Věstník Jednoty katol. duchovních die
cóse brněnské. Řídí L. Zavadil, farář v Křižanově.
Ročotk II., číe. 5. Vychází měsíčně za roč. před
platné 4 K.

Studentská hlídka. List katol.stadentstva
českoalovanského! Řídí V, Bitner. R-č. I., seň. 8.
Vychází desetkrát za rok. Nákledem České Ligy
akademické. Roč. předplatné 2 K. Administrace:
Praha I., Anenské nám. 209.

Vychovatelské listy. Časopis pro pseda
gogiku a kritiku method vyuč nvacích. Za redakci
odpovídá K. Tiray. Vychází desetkrát za rok. Roč.
9., čís. 8. Nákladem katol. spolku čes. učitelů na
Moravě. Ročoí předpl. 6 K zasílá se administraci
v Ivančicích na Mor.

Nedělní kázání. Cyklus vánoční.Dle Massy
don Olimpia upravil J. Bělina. Cena 1:20. Nákla
dem knihkup. G. Francla v Prase.

Šibraváček. Nové kratochvilné kapitolky.
Napsal F. Flos. Nákladem J.Kotíka na Smíchově.
Za 150 K.

Hlasy Svatohostýnské. Měelčníklidový.
Roč. V., čía. 7. Řídí P. A. Rejzek. Roční předpi.
1 K přijímá administrace na Bv. Hostýně u By
střice, Mor.

Kalendáře. Nákladem V. Kotrby vydány na
r. 1910 velmi pěkné kalendáře: Vlastenecký pout
ník Řídí V. Spaček. Ročník 42. Za 1 K. — Maria.
Za 1 K. — Meč. Roč. 12. Uspořádal V. Kotrba.
Za 1 K. — Svatováclavský kalendář, malé vydání.
Řídí V. Špaček. Za 60 hal. Roč. 8. V těchto ka
lendářích setkáváme se se jmény Dostál, Šťastný,
Kryštůfek, Žák, Zháněl, Kopal, Polabská atd.,
kterážto jména jeon zárukou, že čtenářům dostane
se četby zajímavé a poučné. Zdobeny jsou pěk
nými barvotiskovými obrázky, především každému
jest přidán zvláštní, za rámeček se hodící obraz
„My tři králové...“ — Z nakladatelství R. Prom
bergra v Olomouci vydány na rok 1910 rovněž
velmi se odporučující kalendáře: Homoristický
Ječmínek. Ročník XI. Zábavně poučný Vyšehrad.
Roč. IX. Za 1 K. Vněm zařaděna hojnost článků
poučných i zábavných. — Jmenované kalendáře
Kotrbovy a Prombergrovy vřele odporačujeme.

Nákladem »Unie« v Praze. Rsisovy spisy
V.: Mezi lidem. Seš. 36.—87. Díl VI.: Za světem.
Seš. 38.—42. po 32 hal. Raisovy spisy doporučují
se každému zvláště. — M. A. Simáčka sebrané
spisy XV. Daše továroy. V bludišti lásky. Seš.
116.—121. Díl XVI: V novém životě, Sešit
122.—127. po 64 bal.

Máj. Roč. VIII., čís. 1.—6. Red. F. Herites.
Nákladem Nakladatelského družstva Máje v Praze.
Vychází týdně za čtvrtletní předplatné 2:80 K.

Kožichy
pánské i dámské, cestovní s hospodářské, i levné

pro kočí.

Kožešiny
límce, štoly, šály, rukávníky v nejnovějších fago
nách od nejlevnějších do nejvzácnějších, v největ

ším výběru doporučuje

František Beran,
vlastní výroba kožešnického zboží

© Hradec Králové, ©
Velkápodslň.

Žakety kožešinové
nejmodernějších vzorů paříšských dle míry se

shotovují.
INemoderní kožešiny na

pové vzory předělávám solid. a levně.
Zároveň

klobouky a čepice
jsem stále za skladě.

Pardubickou

S000000000000000000090sako
doporučuji . SZ pří.

pěn: TMOŇÍODŠÍ1očnel
+ Továrna vPardubicích +

PES ERSSSD ONE
PŘRRSSNAHASN0h

Českoslovanská záložna v Praze
Spálená ul. č. 9.

přijímá
vklady oa 4'/,%/,úrok bezvýpovědi,

« 49 „ 830denní výpovědí,
„ 43% „ S60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje :

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisš Jednoty záložen.

7 7 7 8 ZA VN7zate Pon2PEKAAAA
Nejstarší pražská. křesťanská, výhradně česká továrna

na železná kamna a stol. sporáky firmy

7

Horák a Ullmann
maj. MUDr. Vend.Šnopl 4 F. Novák

Ujnaze M Vyšehradskátě. 9.
doporučuje své uznaně nejlepší výrobky mo
derního hygienického úsporného topení a

větrání.

Kamna původní Meidingerova
Kamna regul. mnávypná se šamet.
vložkom. Nepatrná spotřeba paliva.
PE- Osvědčenéškolní kamna. "ij
Železné sporáky všech velikostí.
Ceny levné. Cenníky zdarma.

ve, * „Obnovu“"i
Rozšiřujte ČasovéÚvahy!

FOTOGRAFIE

Stupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

A NÉ

F. J. DYCK, akademickýmalířve Bmaidarech.

Atelier pro malbu obrazů fi ních, podobizen, krajin
atd. nabízí se k provedení nových a

opravě a čištěrí starých kostelních obrazů.
Atelier založen r. 1875. Odporučení k nahlédnutí.
l



Doporučujeme

>
663 X863 XEEDX68DX čeJan Horák,x

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná usnání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

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

68CEDX|IRSTIMXRSDKEDX 6DCODXCODIXIXčeDXMEBD

M£ £x £ X £x£x

Špob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
1 (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky
—=za 40 až 5%o'

úrok a to dle výpovědi.

gap“ Složní lístky na požádání zdarma. “U

Uhlí nejlepší jakosti
oo nejlevněji. :

90000000000:0000000000

Vína mešní
stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nejlépe

— a nejlevněji u — — —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařetví a zastupitelství předních vinařských

firem v Novém Městě n. Met.
Zasílám franko va každou stanici za cenu

dle jakosti červené a bílé, 1 Jitr sa 60 h, 65 h,
70 hal.

O00000000000000000000000

C. k. místodržitelstvím koneessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,Krzk oc
sahraniční,

Kancelář „Hůtel Hyrši“.
Zápisné5 £

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

A

SLÍBEŽNOU VŮNÍ FIALEM DOCILI POUZE

E BI EENLA
CL-LY14

HAS EREC K

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) f:
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Yýprachticioh)

sl doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu |:
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,f

praperů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka E

ne na požádání franko zašlou. :——
utadadiún Gudndujoduiný

První český katolický závod ve Vídní

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ku

© stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,kříže

a L d.

Vídeň,
VII. o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasálá

se vše franco.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+ovolujesi dopo
ruěiti veškeré kostelní nádoby a
nášlní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje vpůvodní intenci av obni ulatí a stříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy rasílá na u
kásku franko bez závoznosti koupě.
Vie se posíld posvěcené. Prdce ruční.

Sklad vež slatýcha stříbrnýchklenotů,jako : řetě

estoný, tabotěrký, jtlslní nášiní se stříbra praráhatérky,jídelní n zestříbra pravého
394 čínskéhovždy na skladě.

Staré slato, siříbroza drahokamy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paslř a olselour

Praba I., al. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora C. Ú., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanskésociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahoje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

„Cena spisu 3 K, pro abonenty „Úas.
Úvahb“,přímo objednávající u administrace,
10%, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
MĚ jehly ajiné zlaté astříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. En.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož 1

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plépy a rozpočty zbotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
"státní medailie z výstavy v Pardnbicích.

ORP*>Závod založen r. 1898. "IMS

Dlarší nábylek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

KV. Skuherský, Hradec Králové.



Gasoiitové lampy
„ideal“ u“

ý
+4

v odborném osvětlovacím a elektro
technickém závudéJosefJežel

w Hradoi Králové naproti Grandbotelu.

Žádejte cenníky zdarma.

Žárová tělíska na líl, pobrolej galia i plyn velmiLA z
Veledůstojnému duchovenstva!

Dříve, neš mové

úhrámovéjesle
zakoupíte,

dopište si o bezplatný rospočet s vzorky utěšeně
se rozvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje'

JANSTOUPA V PRAZE,Jindřišská ul. 1.,
doporučuje:

železné skládací po- železné mycí Ma 5„K 760 0+.. - - —
stele od železné noční stolky

železnésklíňovépo- 0... . .K10—
steles Sdíl.matrací železné stojany na
od. . . .K2T— daty od K I1—

od . . . . K 1'(—
zahrad. sklád. lenočky.. EB

Úplně zařízená lůžka od K 38—.

od
sabradní patentní 8vi

Skládací polní sedátka

dalrodnítáty,
novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za cemy zvláště výbodné.C"Z"

Právě vyšly naše kalendáře
na rok 1910

„VENKOVAN“
afpočaly se jit rozesílati. Obsahují řadu povídek,

raktických pokynů, Sponstu obrázků a j.v. K velémo kalendáři „Venkovan“ přiložen jest pěkný
obrézek, kterýž možnodát si zarámovat.Velký
lidový kalendář „Vemkovam“ stojí I K,

tacet 8 K,k toctu4 K. Kapesní kalendář
Venké dů“stjE50 brkl.,poštou60 hal, 1 tucet

6 K,pb tuctu 3bjednávejte z každé obce hromadač Objed
návky přijímáa vyřuje „Sekretariát Sáru

českých katolických zemědělců“
v Prnne-lŇ, Opatovická uljce čislo 10.
'— Řapejte a rozšiřujte všade naše kalendáře
„Venkovan.“

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během jediného
roku vyplatil v 6 případech úmrtí celkem 6300 K,
získav 700 členů. Jak děkovoé dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jsko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše i šeny od 24 do50 let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápimé
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, do 50 let 6 K. Každý Člen 8e zuvazuje, še
splalí při úmrtí apolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbozným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným prohlášením vý
bora za svého živola označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záraku svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Duchovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Václ. Jenševský,
jedoatel.

-mZ
Dr.Frant. Beyl,

předseda.AJKA
Mešní vína!

m Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

a pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od

= 25 litrů výše: Dalmatská a uherská vínaza 1 litr po 60, 68, 12, 80, 88 hal. a výše.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem.

2 V HUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátů

v Želivě a pro četné důstojné farní úřadyv Čechách.

Legitimace m
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

88 1 dostati ize levně .

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

JOS, SOUDILA
ko závod řezbářskýv Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům

oltářní pultiky, podstavce pod sochyjemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavn
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky Části za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém alohu a bezvadném proveden

v cenách mírných.

Nákresya rozpočty na požádání zdarma
W- Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení zamír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvovátměřitrslkou'sli

9000000000.0000000000
Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we“ třetí upravené a rozšířené vydání

OLTARE
schválenénejd.Da Orápriátom 20. srpna

Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
sa umírající s příslušnými modlitbami (z brevíře),
nejnověji schválenou litanii k av. Josefu, velice
cepnou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáti“ a „Průvodn“ varhan.

Pro žádoucí přesnou úpravu kpihkupecké

pronine bylo nutno stanoviti ceny nového vydánítakto:
Cena knihkupecká — krámské

v plocbých arších 50 kusů fraako 22 K 60h
100 ., .„ 4K—h

bez fraokatury 1 výtisk

v poloplátně8 červ. ořízkou .... 65h. 90h
v plátně » e..... 44h 92b
v plátně se zlacenýmkřížkem... 80h. 1K
v celokůži se zlaceným křížkem a

zlacenouořízkou.... 2K 10h 2Kó60h
Není přípustno ku frankovaným plochým

archům žádati —řikládání jiných drubů knib ať
Oltáře nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoudodatek „O církvích nmepra
vých“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožurku archovou za 5 hal.

Litanle k sv. Josefa (jinýpřídavekno
vého vydání Oltáře) prodává se na lístelch 5*
100 kusů za K 1-20.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

O000000000000000090000000

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

| | hlášený žaludeční likér pod názvem= *

Ee Aměrs de ondresexrare:'4 -o . .

Č (dření prodekdoporučovanýnabízí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

6

sis 38 3DBdžSMEELEo šinl
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Mravnost dle názoru prof, Dr. Krejčího.
Zdá se, že někteří professoři našich vy

sokých škol ve svých oniversitních extensích
neusilují tak o vědecké pročeuí lidu, jako
spíše o podvrácení katolického náboženství.
Práci mají dobře rozdělenoa; každý z jiného
hlediska napadá katolicismus. Pr. £.Dr. Masaryk
se stránky dogmatické útočí na zjevené nábo
ženství, prof. Dr. Krejčí se stránky morální.

Dne 6. t. m. přednášel Dr. Krejčí v Hradci
Králové o zamilovaném svém thematě „Nábo
ženství a mravnost“. V celku neřekl nic no
vého, než co již dávno uveřejnil ve spisku
„Svobodná vůle a mravnost“. (Vyšlo nákladem
Jana Laichtera r. 1907)

Nebodeme se zabývati všemi nepravdami,
které pan professor v řeči své pronesl, jen na
to pookazujeme, jak nazírá p. prefessor oa
mravnost vůbec. Dle posledního čísla „Osvěty
Lidu“ řekl p. professor: „Mravnost není poj
mem nám vrozeným, ale vnitroým zákonem.
který sí sami te vlastním sájmu sebesachování
dáváme. Duch lidský, doznávaje vzájemnost
všeho společenského celku, rozhodoje se pro
sebezapření a pro mravnost, ne proto, že by
to byl příkaz bytostí nadpřirozených, ale prato,
že porušením společenské harmonie sám by
otrpěl škodu — mravnost jeví se nám výsled
kem puda sebezachování, výsledkem pehnotek
přirozených. — Mravnost jest přesvědčením
člověka o tom, jak žíti ve společnosti, jaký má
vztah k ostatní společnosti“ Prot. Dr. Krejčí,
jak patrno, je zastancem a šiřitelem morálky
bez Boha; je ovolationistou a kantovcem.

Mobot-li však rnfti zásady této morálky
bez Boba nějaké závazné a zašlecbťající moci?
I nevěřící může rozamem svým nahlédnoati,
že úkony některé lidskému zdraví škodí, že
se jich má tudíž varovati; může poznati, že
spořádaný společenský život nemůže obatáti
bez úcty k životu, cti a majetku bližního, Ale
co bo zavazoje, aby dle tohoto poznání jednal?
Prof. Krejčí s Kautem řeknou: „Mravní zákony
mají bezpodmínečnou platnost, z úcty k roz
umu, který zákony ty nám dává, z ohledu na
blaho celku třeba zásad oněch šetřiti; ne z úcty
k Bobo, ne z úcty k některé jiné mimo nás
eristojící antoritě.“ Zásad mra-ních Šetřiti
z ohleda na Boha nebo z ohleda na jinou auto
ritu, je dle těchto moralistů člověka nedůstojné,
nemravné.

Podříditi ee Bohu, Tvůrci svému, uznati
ho za svrchovaného Pána svého, vůli jeho plniti,
má býti člověka nedůstojným? Jaká pýcha,
jaká domýšlivust obsažena v těchto slovech!
Takovéto názory, které člověka problašojí za
nejvyššího, nikomu nezodpovědného zákono
dárce, licbotí sice zvrácené přirozenosti lidské,
v důsledcích evých vedoa však nutně k anar
chismo, který neuznává žádné autority a zá
klady mravnosti podrývá.

Vezměme příklad! Svědomí praví mi:
Nelží, nepodváděj, nekraď! Kdo pak vlastně
tento zákon mi dal, kdo mi to zakazuje? Můj
rozum, já sám. Proč bych toho dbal, když,
přestoupím-li zákon ten, nikomu nejsem zod
povědným, a přestonpení jeho slibuje mi snad
prospěch, úctu, bohatství, pada sebezachování
to lichotí? Ale pak jednáš proti důstojnosti
autonomní rozamné bytosti, řekne Kant, pak
sám sebou maslš pohrdati, sám za sebe mosíš
se styděti. Je s to zabrániti tato myšlenka
skutko sléma? Zdaž zcela lhostejně nesnese
člověk tato výčitka svého rozumu, jen když
skutek vykonaný přinese mu prospěch? A proč
by měl sám sebou pobrdati, jedná-li proti zá
konu, který sám si dal? Vždyť se může od
zákona dispensovati. Proč by se měl sám sa
sebe styděti, když pečuje o pozemský avůj
život a blaho přestoupením zákona? Vědyť

ud sebezachování ho k tomu vede? Zásada
Kantova: jednej vždy,jak ti rosam velí, v prak
tickém životě sní: dělej, oo chceš. Není-li
Boha, neni povinnosti konati dobré a varovati
Ge slého. Bez Boha není zákonodárce pravého
a také žádného zákona.

Jednotlivec pří svých skutcích musí míti

obled na celek, praví Dr. Krejčí, nesmí jednati
proti blabu společnosti Ale codho zavazuje, aby
b.abo vlastní podřizoval nebo obětoval blaba
celku ? Což kdyby s Ehrenfelsem (System der
Werttbeurie II., 231) přišel k přesvědčení, že
několik zlosynů pro pokrok společnosti lidst.é
nejen že není na Škodu, nýbrž že jich je po
třeba jako Štik mezi kapry? Všichni lidé jsou
si rovni — hlásají moralistá bez Boba; odkud
má tedy právo drahý mi co porončeti, pruč
bych ve s1ém jednání měl býti povinen bráti
ohled na blaho ostatníc:? „Není«i Boha, správně
jedná bezbožník, pokládá-li se za střed celého
světa“, právem napsil Rousseau (Emile).

Morálka bez Bobu a náboženství nemá
opory, nemá také aura: ňající síly, nezasluhuje
ani jména morálky. Liberální pri fos30r ná
rodního hospodářství de Loveley táže se: „Může
civilisovaná společusst dlouho obstáti bez ná
boženství? Je mravnost bez víry v Boha a
v nosrortelnost duše pravou mravností 7“ Asám
odpovídá rozhodným: ne! „Bee těchto dvou
pravd nemí ničeho, co by mne zdrželi mohlo, abych
nehledél prospěchu a roskoše vlastní mna útraty
blaha ostatních? — Mohu-li se obobatiti a při
tom ujíti tr stejícíma zákonu, proč bych tak
neočinil? Lesk zlata dá brzo zapomenouti na
skvrna na mravním charaktera. Nevidím žád
ného rozumného důsodu, proč bych zdržeti so
měl nějakého nenáležitého činu, zůstane-li bez
trestu a užitek mi přináší... Čest! C» záleží
na cti člověku po rozkoši dychtícíma? ....
Svědomí| Bes Boha není svědomí. . . Bez Bohu
byl by pád do barbarství neodvratný.“

Známá jsou také slova, která pronesl bý
valý špavělský ministr Doo Pidal y Mon na
sjezdu španělských katolíků r. 1289:- „Učenec
s kathbedry prcfessorské hlásá: Není Boba. —
S úžasem slyšl to vrchnost, opraví to pro své
svědomí a řekne: Není spravedlnosti. — Zazní
to v uších zločincových a řekoe si: Není
viny. Zaslechne to mladík a důsledně uzavírá:
Není ctnosti. — Doslechne to poddaný a řekne
si: Není zákona. — Sestoupi-li toto učení oa
ulici, teče krev, a za rachota děl slyšeti řev
revolacionářské luzy: Pryč s Bohem, pryč
s králem, pryč se vší antoritou!“

Náš Palacký napsal: „Kašdý rosumný musí
usnati, že kde není Boha, není ani mravouky.“

Monte-guieu řekl: „Věda bez náboženství
tvoří bytosti slošného zevnějšku a uhlazeného
chování společenského, zdobí a obohacoje
rozum a pamět. Ale to je vše. Jedině náb:
ženství je zákooníkem, opravajícím a řídícím
život, jedině náboženství činí lidi mravnými.“

Chesnelovg dí: „Není wravnosti skntečné
a silné, kromě té, jež věří v Boha, jejímiž zá
klady jsoa láska a bázeň Boží. To je morálka
křesťanská,z ní vyplývámravnosta civiligace,
každá jiná vrhá nás nazpět do pohanství.“

Tomaseo píše: „Skola bez náboženství není
školoo, ale morovou nákazou. Vedle ministra
pro veřejné vyučování potřebujeme též mi
nistra pro veřejnou výchova; prvého pro vý
chova mužů vědecky vzdělaných, tohoto pro
výchovu mužů poctivých. Poctivci činí mrar
nost, a ta se musí úzce přimykati k dogmatu.
Srdci chovance dložno větípiti dogmatem kře
sťanský názor o dobra a zlu, jenž bude všdy
základem civilisované společnosti.“

Protikatolický fanatik Diderot píše o vy
chování své doerašky: „Prvním a základním
poznáním má býti náboženství, jakožto jediný
základ mravnosti. Proto budiž náboženství
první ve vyučování“

Doklady, jak pohané pohlíželi na nábc
ženství a mravnost. Cicero praví: „Nevím,
zda-li věrnost a víra a společnost lideká by
mohla obstáti, kdyby zmizela úcta k bohům.“

Plato píše: „Všelikéspolečnostísákladboří,
do nábošenství boří.“

Plutarch dí: „Snáze jest si mysliti stát
bez země, než bez náboženství.“

Na konec uvádíme slova velikého stát
níke, zakladatele Spojených Států severosme
rických, Waschbingtona; řekl: „Náboženství a
mravnost jsou nezbytnými podmlokami veřej
ného blaha, a neměl by nároku na jméno pra
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/nserly je počítají levně.
ma vehdsí v pátek v poledne.

——

vébo vlastence, kdo by chtěl zorátiti tyto dva
sloupy lidského štěstí, tyto dva vůdce člověka
i občana. Jaká by byla bezpečnost majetka,
dobrého jména, života, kdyby 3 přísahami,
kteró jsou jedním ze základů rozsudků scad
covských, nebyl spojen cit závaznosti nábc
ženské? Rozum a zkušenost nedopouštějí při
jati za správné, že by mravnost odloačená od
náboženství měla doati stly.“

Uvedli jsme více výroků mužů, kterým
namnoze svět se koří jako velikánům ducha.
Srovnejte výroky tyto 8 řečí pr. fessora Dr.
Kreičího a se snahami pokrokářů a volných
myslitelů, a posuďte, zdaž dobré slažby lidstva
a národu prokazají ti, kteří mravnost od Boha
odlačují a náboženství ze škol vyloučiti chtějí.

N.

O0tuberkulose.
Pře'n-sl na schůzi katol. nár. jednoty v Nor. Bydfově

MUDr.Prokop Hejtman, c. k. ckr. lékař.

Staré přísloví praví: Zdraví jest nejdražší
poklad! A ježto nejnebezpečnější nepřítel na
šeho zdraví jest fuberkulosa, pokládám boj proti
taberkulose za svrchovaně důležitý. Bohužel
se u nás boji Loma až dosud malá pozornost
věnovala a proto jsme v ohledu tom hodně
pozuda za jinými národy a zeměmi.

Nepotřebaji zajisté poakazovati ua ony
nesčetné oběti, které taberkolosa každoročně
8 povrchu země smetá, ani na ona hroznou
bídu, jakou způsoboje v rodinách postižených.

Jest už zajisté všeobecně zuámo, že není
žádné nemoci, která by člověčenstva tak hla
boké rány zasazovala jako právě tato.

A podivno — lidstvo chránilo se před
cholercu káranténami, proti moru vojenským
kordonem a desiofekcí, proti neštovicím očko
váním; jenom proti nemoci nejhroznější, proti
vražedné nemoci prvního řádu nestalo se u nás
dosud skoro nic.

Epidemie jiných nemocí stthají nás var
čitém skoro období, hubí lidstvo, avšak opětně
zanikají, lečtuberkulosa jest epidemie nepomíjející,
napořád vrašedná.

Doufám povně, že stojíme va prabu DOvé
doby. Je nanejvýš natno, aby lidstvo chránilo
se proti nepříteli nejáhlavnějšímu. Ostatně
káže tak lidskost, zájem vlasti i státo. Kam
až lidské dějiny sahají, taberkulosa 8e připc
míná. Již nejslavnější lékař starořecký Hippc
krates ji popisuje a jeho vrstevník Isokrates
za nakažlivou nemoc ji problašaje. Ve středo
věku její nakažlivost byla známa slavnému lé
kaři Montánovi. Učený anatom Morgagni štítil
prý se podniknouti pitvu mrtvoly taberkalc=
sou zemřelé. V některých městech italských a
francouz. byla v 19. stol. taberkolosa od úřadů
za oakažlivou prohlášena a v Neapoli ke konci
18. století vydáno královské nařízení, aby ta
berkulvsní byli osamocení a aby prováděla se
desinfekce příbytku, šatstva jejich a nábytku
i kuib.

Ve Španělska a Portogalska byli ve sto
letí 18. rodiče i příbuzní nuceni, aby souchoti
náře smrti blízké úřadům oznamorali, aby de
sinfekce mohla býti provedena.

Bohužel věnovalo ee v první polovici 19.
století nakažlivosti taberkalosy velmi málo po
toroosti. Podstata tuberkalosy byla neznáma
a byla pukládána sa následek sociální bídy. A
ježto tato domnělou příčina nebylo možno od
straniti jednoduchými prostředky, spolehalo 86
lidstvo na znenáhlé zlepšení poměrů společen
ských a nepodnikalo praničeho proti taberka
lose. Teprve když roku 1865francouzský lékař
Villemin přenosnost taberkalosních hmot očko
váním svířat dokázal a když berlínský prof.
Robert Koch r. 1882 pomocí drobnohledu na
lesl t.zv. bacillus tuber., vypadající jako malá
tyčinka a viditelný pod drobnohledem ve svět
šení asi 500—800násobném, dokásáno vědecky,
že tuborkulosa je oakažlivá a jinými různými
pokusy Koch sískel 6i neocenitelných záslab o
nový velký pokrok ve vědě lékařské, že nej



většího nepřítele lidetva pod drobnohledem
zachytil a sjistil.

Dnes víme, že sociální bída k šíření tu
berkulosy značně přispívá, že však vlastní pří
čina tuberkulosy je parasit (cisopasník), tedy
viditelný nepřítel, kterého právě tak proná-le
dovati a ničiti můžeme jako jiné paracitní ne
přátele člověka.

Toberkulosa je všade domovem a rozší
řenave všech zemích civilisovaných; jinak ře
čeno: „V říši tuberkulosy alance nikdy neza
padá.“

Divocí neb méně vzdělaní národové pod
lehají nemoci této velmi rychle, jakmile přijdon
do styko s civilisací. Tuberkulosa jest nemoc
ovšem nejčastější. Nešetří žádného stáří ani
poblaví, stejně oběti své ochvacajíc mezi bo
háči jako mezi chudinou.

Statistika učí, še pouse vcívilisovaném světě
tři miliony lidí touto chorobouročněsmírají I 339,
tedy bezmála třetina všech úmrtí náleží taber
kulose. 

Ve zdejším okresu zemřelo v předešlém
roce 1908 celkem 253 osob taberkaolosou, t. j.
219/, všech úmrtí. Nejvíce případů zazname
náno v zdejším městě (37), pak v Chlumci (22),
ve V. Veselí (13), v Žiželicích (11), ve V. Cbo
muticích, Smidarech a Sloapnu v každé obci
7 osob tuberkulosou. Ostatními nakažlivými
nemocemi zemřelo v témže roce pouze 21 indi
vidní a to: záškrtem 7, kašlem zajíkavým tak
též 7, epalničkami 3, horečkou omladnic 1 a
infekčními nemocemi 9.

Tedy 6 nemocí nakažlivých usmrtilo pouze
21 osob, kdežto jedinou taberkulosou zabynalo
253 osob za 1 rok v politickém okresu novo
bydžovském.

Toberkulosa jest nakažlivé onemocnění
plic, aspoň u převážného počta nemocných,
kteréž povstalo vnikoutím bacilla tab. do lic,
načež se zde vyvinou bezpočetné malé uzlíčky,
které se vbrzku rozpadávají, vředy a bonisání
v plicích působí a určité jedy tvoří. A jako
David malým oblázkem obra Goliáše skolil, tak
může nepatrný bacillas tab. mnobého statného,
zdravím kypícího maže zničiti, právě jako ne
patrný kůrovec pyšné a nebetyčné lesy v niveč
uvádí.

Hlavní známky tuberkulosy jsou: kašel,
chrchle, horečka, krátký dech, bolesti na prsou
a pod lopatkami, noční poty, nechuť k jídlu,
všeobecná zmalátnělost, někdy nepřirozený blad,
nápadná bledost, nebývalá dráždivost, chra
poty, průjmy a chrlení, krve.

Trvání nemoci je rozdílné; tak sv. rychlé
souchotiny usmrtí člověka za 2—3 měsíce 8
přicházejí ve stáří 17—25 roků. Formy vleklé
mohou 8e po léta táhnouti, blavně když člověk
8e může Šetřiti a ve vyšším stáří se již nalézá.

Z počátku ovšem působí taberkulosa málo
obtíží. Kdyby obtíže byly tak veliké jako je
nebezpečí, moohý beznadějný případ byl by

dříve rozpoznán, nežli když k lékaři se přicbází
— Již pozdě. Ještě když i plíce značněji již
jsou rozrušeny, netrpí nemocný příliš a toho
jest příčinou okolnost, že plíce mají málo nervů.
„V ebrchlích lze pomocí drobuohledu ba

cilla tab. dokázati. Z toho soudíme, že bacillus
tab. dýcháním do plic se dostal. Víme toti“, že
souchotinář i v onom období, kdy ještě neleží,
může denně ohromué moožství bacillů — jak
bylo vypočtěno až 7200 milionů — vychrliti.

Jestliže tudíž temocný svůj chrchel lehko
myslně na zem plivá, tak že na zemi oschne,
může v podobě prachu jivými lidmi býti vde
chován. A jestliže jich organismus poskytne
vbodnou půda bacillům, nastává v plicích ná
kaza tuberkulcení. Každý prach je tudíž ne
bezpečný, zvláště však prach nasycený bacilly
nakažlivými.

Jak hojně prachovité hmoty ve vzdachu
jsou rozšířeny, přesvědčíme 60, když do za
temněné místnosti, jejíž vzduch zdá se nám
úplně čistým, vpostíme skolinou světlo. Tu
vidíwe, jak se ve vzduchu třepetají bojvá jemná
tělísku a ta jsou buď povahy nerostné, jako
blína, písek neb saze, buď jsou to sončástky
původo živečišného: různé baňky zvířecí, bnis,
krev atd., nebo jsva původu rostlinného: 6e
mínka, buňky a j. anebo mikroorganismy choro
doplodné, které prostředoitvím vzdachu DA
kužlivé „nemoci blavně vdecbováním mohou vý
volati. „Tím způsobem mohou býti přeneseny
na člověka neštovice, spála, osypky, tyf, mor,
tuberkulosa, zimnice i difterie.
„Ale taberkulosní lidé mohboapři kašli, ba
i přimluvení ve formě malých kupiček tub.
bacilly rovněž vychrlovati a mohoa osoby
v nejbližším okolí jejich se nacházející rovněž
tímto způsobem vakaziti. Ber nákazy todíž
tab. nevznikne a nejnebezpečnější šiřitel ná
kasy jsou chrchle z plic taberkalosních. (Do
končení).

Volné listy,
Budoucí reroluce. Všem těm živlům, kteří

jsou rvzpáleni pro Ferrera, načrtéme poměry,
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Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Filiálka v Semilech.

které se ve společnosti vyvinou dle programu
španělského anarchisty, blásajícího tyto zásady:
„Vraždí nás a vykořistují, protoše neumíme
jednat jako mušové. Považují nás za prašivé
stádo, ale hodina 8e blíží, v níž ukážeme světu,
že se více vykořistovati nedáme. Soudruzi,
boďme mužové, v bodiné revoluce kráčejme
přes mrtvoly bezectné měšťácké společnosti.
Náš program jest: Zrušení všech zákonů, roz
poštění úřednictva, vojska a námořnictva. Zbo
ření kostelů, konfiskace všech bank a majetku
všech osob civilních i vojenských. Zatčení všech
těchto lidí, až by baď se ospravedlnili nebo
byli popraveni.“

Zatím dosti; několik těchto programo
vých věcí zajisté podává dosti látky, abychom
mohli dle pravděpodobnosti nastíniti počátek
a rozvoj budoucí revolace. Inteligenci pak,
které srdce pro Ferrera měklo jako sníh na
slanci, prosíme o trochu pozornosti.

H.avní příčina, která živí a podněcuje
nespokojené mysli, jest přesvědčení, že jest
mooho bídy a hladu na jedné straně a hro
mady kapitála na straně druhé. Pracající třídy
jsou vykořisťovány a za práci není jim dle
spravedlnosti placeno. V těchto věcech 8uci
ální demokracie již desítiletí nespokojenost
myslí udržaje na bodu varu 8 obratnou a dů
slednou agitací dosáhla toho, že zaujetí proti
měšťáckým třídám, proti majetka vůbec a proti
kapitálu zvlášť rozlévá se mořem po celém
světě. Jsme bídní, myslí si miliony lidí, a není
možno si jinak pomoci, než rozbitím všeho.
Vyděračskou společnost musí zachvátiti pomsta,
a ti, kteří staletí sténali pode jhem, udělají
takový společenský pořádek, če všichni lidé
badou sobě rovni a že nebade bídy, ani hladu,
ani otlačování. Naděje roste u její svit oza
řoje nejen třídy pracojící, ale vnikái do skle
pení a blabokých babnišť, do temných skrýší,
v nicbž ukrývají se zákonem stíhaní pobadové,
tuláci a zločinci.

Noviny neuoavně píší o vysilajícím otroc
kém dření, o sávratných číslicích poplatků,
které lid rust do státních a zemských pokladen
odváděti, řečníci zprávy novinářské rozšiřojí a
doplňají; čtenáři a poslachači horlivě o všem
hovoří doma se svými sousedy, myšlenky jejich
stále hořknou, takže docházejí všichni pře
svědčení, že skutečně musí se všechno rozbiti,
a ti, kdož za nynějšího pořádku společenského
jsou dobře sitaováni, mosí býti svržení.

Jest pomala rozeznávati všeobecné ahla
boké donění uastávajícího vzteku. Zdá se, že
mění ee povabalidí. Jsou nedůvěřivi a vzporni.
Jsouce Štváni, jmenovité proti náboženství, ča
stěji, ta hrabostmi, jiade vražednými útuky
mstí svoji bída na kněžích. Vědí, že proti
knězi jest již vše dovoleno, a pak jejich vůd
cové je přesvědčili, že nespravedlivou 8 vy
kořistojící společnost udržojí také koěží.

Toto zařívé útočení proti knóžstvu jest
výzuamné. Utočnici, jako apoštolé revoluční
myšlenky, zkoušejí tedy svou sílu a pozorují,
že skutečně kosy společenské zdi se ulamojí
a že ostatní strážcové si tobo valoě nevšímají.
„Tak jen, přátelé, ulamujme; až bude vše při
praveno, jen malý podnět postačí, abychom
udělali Široký průlom, kterýmž zachvátíme
všechny ostatní, kteří nám dnes proti kně
žonrům pomáhají.“

Pomabačem revolačních činitelů jest jme
novitě známá kapitalistická vrstva, které bu
doací rovoluce právě jest Se nejvíce obávati
a která přes to všudy má zákolisní styky
8 těmi, kteří tiskem i oa schůzích bijí do ka
tolické církve. Lidová obraznost, jak již jsem
minale tady pověděl, potřeboje živých osob,
na které by mohla avésti všechna 8vou bídu.
Posud jsou hromosvodem kněží, ale v revoluci
vždy zasahován bývá také kapitál, a kde ten
jest, netřeba obšíruě dovozovati.

Židovský poslanec Breiter na příklad jistě
nemá ani ponětí, co revoluce podstatně jest a
co umí. Jestliže provolal v parlamentě Ferre
rovi sláva, dokazoje jen, že psychologie a po
stopa revolučního posud nestadoval a že vyvo
lává zlého ducba, jehož epárům nevymkli by
se ani jeho avavěrci, ani on sám. V revoluční
horečce a sirnatém Šilení není protekce, které
p. Breiter a jeho souvérci za klidaých dob od
živlů, revoluci připravajících, tak hojně užívají,
a také marnoo, bude dovolávati se dřívějšího
přátelství v dobách, kdy smetena jest logika
společenského pořádko a kdy badou rozhodo=
vati docela jiní činitelé než nynější vůdcové,
s oimiž židé tak rádi se bratříčkojí. V revo
lační době, kdy všechoy obledy mizí a všechny
apolečenské svazky úploě se zpřetrbávají, na
bývají vrchu vášně bídy a pady protimajet
kové, které jsou blavoím jádrem hoatí a které
tryskají plnými prvady na všechoy strany,
nikoho nešetříce. A k tomu boařlivéómasmatku
připojají se hned všudy vzteky bytostí ze spo
diay společnosti, jejichž sločinné mysli těší se
z každého nepořádka a řítí se slepě na svou
kořist s onou chtirostí, které cesta rovná spo
lečenský a politický rosklad. Ve všech velikých
povotáních jsou sločiaci, lidé bez přístřeší, ne



řátelé zákona, divocí a soufslí pobudové, přebalící jako dravci odevšad a mířící tam, kde
teší kořist. Ti jsoe vykonavateli soakromé i
veřejné pomsty a ti smocňají se velení, které
nezná epravedinosti, práva, nezná inteligence
a didekosti...

Mechar a pravda. Již minule bylo řečeno,
še člověčenstvo navyklo si největšími lidmi
nasývati ty, kdo slynou svými povabamí, a ni
koli ty, kdož předčí nad jiné nměním, vědo
mosteoi, nebo čímkoli jiným. Že ka povaze
Macharovi schází moobo, několika doklady již
jeme dokázali, a dnes zase objasníme, jakým
Jest milovníkem pravdy.

Předem slyšme, co povídá o pravdě ve
svých „Konfessích“: „Mučivá toabs po pravdě
seděla jako pavouk v mém ducha a pletla pa
vučinkové sítě každému slova, které jsem
slyšel — člověk, jenž mi jedinkrát něco nalhal,
aěl u mpě ztraceno vše. T+k se stalo, že celé
řadě lidí stavěl jsem v daoši své trůny a sázel
je na ně; klaněl se jim a při nejbližší příle
žitosti jsem je sbázel dolů a mě; jakýsi pocit
spokojenosti nad jejich pádem.“

Toto vyznání Macharovo dokazuje, jak
sám si jest dobře vědom toho, že pravdivost
povahy má býti nerozlačným průvodcem kaž
dého člověka a zejména toho, jenž veřejuě pů
sobí a jenš jako spisovatel usiluje čtenářům
vtiskovati své myšlenky.

Jenže Macbar jest obrem v teorii, ale
trpaslíkem v konází právě tak, jako většina
příslušníků pokrokářské strany samé. Jest
obecně známá příhoda jeho s Dostálem-Luti
novem, kterého „největší český člověk“ a
básník usiloval vykřičeti sa pijana a karba
níka. Dvetál však měl několik svědků, jak
„největší český člověk“ prohnaně lže, a, což
mnoho soamená, mezi nimi byl stoopenec po
krokářské strany, ctitel Macharův a Masarykův
p. Jiodřich Kalman. Pan Kalman napsal, že,
„jakkoli byl od jakšiva ctitelem Macharovým, po
cítil proti jeho článku odpor, protože byl nespra
vedlivý.“ Když Dostal po všech stránkách své
příbody dokázal, juk Machar nestondně lhal,
dokládá: „A já, který jsem šestý rok dachov
ním správcem „vyvrhele lidstva“ v polepšovně,
mohu říci, še jsem se nesetkal posud s padouchem,
Merýby takdrse lhal a taksurovétupil, jako
činí famulus humanitářů ve vědeckérevui (Masa
rykově Naší Době).“

Kdyby tato hrozná slova uěkdo byl pro
mlavil o Čechovi, Vrohlickém, Neradovi, nebo
O jiném významném spisovateli českém, byl by
sasněl jeden výkřik rozhořčení, ale když toto
snamení padoučetví Dostálem bylo vpáleno
v čelo Macharovo, nikdo ani nepípl, ba neo
zvali se ani nadšení ctitelé „největšího českého
člověka“. Všichoi činitelé spravující veřejné
mínění, jimž za jiných okolností tímto zdrca
jícím výrokem bylo by se zabývati, mlčeli;
věděliproča bylo jim 8dostatekznámo,kterak
„největší český člověk lžemi tak sešel, jako
koště od častého metení. A jak odpověděl Do
stálovi vám biavní brdina, Machar? Kdyby ta
kovým způsobem, jak to učinil Dostál-Latinov,
byl zasažen poslední socialista jen trochu ne
vinný, neopomenul by své cti bájiti zajisté jak
možno nejúčinněji. Ale „největší český člověk“
toto dotčení žhavým železem zcela mlčky str
pěl. Řekl bys, že tady nelze mlčeti, a hle,
horlitel pro pravdo, Macbar, neuměl se brá=
niti, jakkoli byl postaven na pranýř a jakkoli
všecka veřejnost se dívala, jak z jebo cti sype
se pazdeří. .

Po tomto výkladu však přečtěte si „Čas“
ze dne 12. sáří 1909, kde Machar vyškrabuje
DAepodině své hlavy poslední zatachlé vtipy
a kde lži, za něž se mu dostalo tak hrozného
titolu, ještě zveličuje a rozšiřuje takto: „Byl
to Dostál s přísviskem Latinov, a ten, véřte
mi jen klidné, neb tohle je ještě jasněji do
kásáno, pil pozdě do noci skoro do kůropění
a o etůl mlátil kartami, jako by to byli samí
blodaři a kacíři. A byl by zajisté jimi mlátil
do kůropění, kdybych mu to byl kategoricky
nesukázal.“ Tedy Dostál mlátil kartami skoro

do káropění a kdyby mu to nebyl Machar zakásal, bylby mlátil kartami do kůropění. Machar
jede oa lši jako na koni, který jest však po
řádným jenkem, neboť vzpíreje se běžeti přímo,
sastavaje se u rozličných smol, trhá 80 a vy
bazuje, takže jezdec blekoce a přisedává si
jazyk jakoby o závod. Jinými slovy, i sama
lež vypovídá již Macharovi alužby. A k tomu
ke všemu, pomyslete si, Machar osobil si právo
zakazovati a přikasovati, jak kdo smí se ba
viti. Nečouhá s toho se všeho konečně i hloa
post? Člověk neví ei opravdu již ani rady,
má-li o syau Heliova mlaviti vážně nebo se
smíchem, vědyť přece tak často představuje se
nám jako osoba oblečená v oděv sešitý s pe
strých stažek, e berlou ověšenou rolničkumi a
s hloupým vzezřením.

Načačme s jivého soudku. Machar vo
svém „Římě“, který byl napšán prý Da sa
kázku, tupí katolickou církev, že prý posud
v Římě otí s ostatky křídla arohaadělova,

příčel sJakubova řebříku a jiné. Vtomto listě
však jsem již dokázal, že Machar tato lež o

sal z „Kříšáků“, v nichš Sienkiewicz popisuje
jistého Sandera, jenž takovými smyšlenkami

obchodoval. Sienkiewicz podotýkaje, že pape
žové v tehdejší době vydávali proti takovým
slořádům zákazy, karakterisaje Sandera jako
evětoběšníka, lháře a mluvku, pročež jsem v „Ob
nově“ řekl, že Machar projevaje podivahodnoa
přimýkavost talentu, když onoho Sandera umí
ještě dnes po staletích tak dovedně napodo
bovati.

Vzpomešte ci také, jak Machar odsuzuje
ve uvém„Římě“ veliká díla Rafaelova a jiných
slavných umělcův, a uvědomíte si, že i vyhla
šovaná kultornost syna Heliova rozplývá 8e
jako elba před ranním úsvitem. Jinak ovšem
má i tento ubohý úsudek Macharův za základ
lež, neboťtaková jest tendence celé jeho knihy.
A lží dal se tak achvátiti, že před celým vzdě
laným svétem dal výhost uměleckému smyslu,
spisovatelské slávě a neostýchal 8e spískati
tak vřeštivou protikaltarní kočičino. Jednotné
mínéní všech odborníkův, úsudek všeho vzdě
laného světa o dílech Rafaela, Michael Angela
a jiných umělců o Machara nic neznamenají.
Všichni velicí kritikové tedy klamali svět, a
musil přijíti Machar, aby jejich rozpravy o U
mění jak náleží vyspravil. Azajímavý jest ten
jeho hrdopyšný, nadatý a útrpný pohled, jímž
dívá se oa umělecká arcidíla. Tento pobled
může označovati baď genia, jenž hlavou dotýká
se samých nebes, nebo krtka, který z temné
své díry. mžourá očima a litoje těch, kdož pc
divají se sářivému slunci.

J.kého bezpráví dopustila se ona aměle
oká dila proti Macharovi, že je odsoudil? Toho
bezpráví, jaké spáchaly katolické římské chrá
my, bezpráví, jež páchají katakomby, bezpráví,
jehož dopouštějí se vůbec všechny katolické
památky. Jsom totiš sousedy šidovské symagogy.
Vezměte v úvabu, jak Machar na jedné straně
odsuzuje světové umělce, jak všechno katolické
úporně a důsledně v Římě pomlouvá, nechtěje
viděti nikde ani jednoho jasnějšího paprsku,
jak oa drahé straně činí ponížené poklony ži
dovské synagoze a — náhlý blesk pootevře
vám vchod do výhně Macharovy duše. Bašta
sáští proti všemu katolickému a voleba šidovské

! Srovnání těchto dvou skutečností
dává smysl celé Macharově knize a jest zor
ným úhlem, s očhož posuzovati třeba poslání
Macharovo v Římě a ta jeho slova o gejvět
ších mistrech, kterýchž by nepronesl ani po
slední začátečník. Ať již byl Machar jakkoli
a odkudkoli podezírán, že jeho cesta do Říma
neměla čistých účelů, hlavaím svědkem proti
němu jest jeho kniha.

Kniba nikdy nezastře osobnosti spisova
telovy a nemůže ani „Rím“ Macharův zakrýti
jeho úmyslů, které objevují se jako na dlani,
jakmile knibu rozebíráme s hlediska dušeslov
ného. Logika pravdy jest vědycky přímá a lež
má tu zvláštnost, že není trvale ani ke služ
bám toho, jenž z ní usiluje poříditi soustavu.

Macharviděl také vřímskýchkostelíchvěci,
kterých tam mení, coš mu bylo také dokásáno. Zá
roveň za čerstvé paměti ještě uvádíme, jak
obvinil mnicha v katakombách, že chtěl učiniti
násilí jeho průvodkyni. Lež tat> byla mi hned
patrna, jak jsem ji v Macharové Římě přečetl
a hoed tehdy jeem si pomyslil: „Hlava bych
vsadil, že to není pravda.“ Machar svou prů
vodkyni vydává za Rosku, ale jest pravděpo
dobuo, že to Ruska nebyla. Spisovatelka Svo
bodová aspoň mlovila v „Čase“ o svém pobyto
s Macharem vŘímě, ale ani slovem se nezmi
ňuje, že by se jí byla stala nějaká pohana.
Když tato otázka byla přetřásána a o Macha
rově pravdomlovnosti vyslovovány pochyby,
objevil se jako na zavolanvu v „Case“ dopis,
v němž pisatel se nepodepisuje a vypravuje, že
Bejeho ženě etala takó taková příhoda, nebo-li
že ji mnich snepokojoval. Divno jest, že onen pán
při své pokrokářské lásce ke katolicismu nedal
hned po svém návratu z Říma příhoda na baben
a že vystoupil s nepodepsaným jménem, až
když Muchar potřeboval pomoci. Věc to velmi
podezřelá. Teprve po žíhavých poznámkách
„Doe“ neznámý pisatel problásil, že se tedy
podpisaje. Aie jak? Dvěma začátečními písmeny,
které zase nezjevují nic, pranic. Přitom pak
ještě dělá mučedníka, eo prý za své přiznání
skusí.

Při tom nemoba neposnamenati: čeští
kněží pobývají v Římě, nedávno popisoval
jeden v „Čecha“ svou cesta po římském okolí,
a jest tedy snadno 8 nimi oavázati styky a
požádati jich, aby Macharovu příhoda * ka
takombě vyšetřili. Jest se proč diviti, že již
£ Čech dávno 8e nezakročilo, neboť příležitosti
jest zajisté dosti a pravděpodobnost, že Machar
Ibal, jest veliké. Kdo tak zhusta lže, jako
Machar, tomu nemožno dávati nikdy bned víry,
a proto jest jen rosamno, když nevěříme ani
vypravování jeho o vilném mnichovi v římské
katakombě, (Sdělujeme p. dopisovateli, že na
tu záři ovíček Maoharova mnicba v katakom
béch již důkladně posvítil „Našineo“. Mělo se

to ovšem státi dávno dříve. Pozn. red.) Jsou
lidé, kteří Ihoa, vykruoujíce se chytře a ko.em
pravdy poblhajíce, ale Machar jako st tečný
rytíř neotesané trámy svých nepravd hází na
bromady bez bázně a bez ostycha.

Když onehdy zemská školní rada zakázala
studentům účastňovati se Macharovských před
nášek, „Čas“ v dojemných hymnách ae rozepěl,
že se to děje proti básníku, jemnějest oyslovením
českéhosvědomí. Proč jen „Čas“ tuto báchorko
pořád ohřívá, když přece Jest jisto, že české
svědomí není svědomím židovským a še složkou
českého svědomí není prolhanost. Muchar sa
šlechťuje české svědomí jako člověk, jenž okna
utírá špioavým lavičníkem.

Nechť již „Čas“ mlčí se svým Macharem
a deklamováním o svědomí a zásadách. Neboť
lépe jest pak žíti bez zásad, nežli se zásadami
a tak — při nejmenším nedůsledně.

Žáložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4"/, až 4"/,"/,dlo výpověši.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Obrana.
Vahůru k tiskové obraně! Protislova

slovo, proti tiska tisk! Tak zní heslo neza
pomenutelného biskupa Brynycha. Když ny
nější Sv. otec byl patriarchoo v Benátkách,
staral se o katolický tisk se vší horlivostí.
Podporoval politické denníky, hospodářské ča
sopisy, illustrované listy pro důma rodina,
až se finančně vyčerpával. Když jedenkráte
hrozila finanční pohroma listu „Difesa“ (Ob
rana), pravil, že raději prodá svou arcibiskup
skou borla i svůj kardinálský parpar, než by
dopostil, aby ten časopis zahynul.

Na Moravě pochopují katolíci důležitost
dobrého tisku lépe než my v Čechách. Tisk
katolický šíří se tam právě nyní s překvapu
jící rychlostí. Na př. v samém Prostějově vy
chází kromě politického týdenníka „Hanáckého
Kraje“ křesťan. soc. list „Ječmínek“ dvakráte
týdně. V Olomouci vycházel výborně řízený
„Našinec“ třikráte týdně, nyní jest již vydáván
čtyřikrát a v minulých dnech stalo se rozhod
natí, aby se stal již denníkem. A tak nyní
čeští moravští katolíci budou již míti velmi
pečlivě redigované denoíky dva. Gratalojeme
vřele moravským bratřím k jejich zaslouženým
úspěchům. Leč tento stkvělý vývoj na Moravě
natká nás k srovnávání 8 podniky v našem
kralovství. Kdybychom na př. my přijímali po
způsobu kšeftařských listů pokrokářských in
serty židovské a od firem německých, našema
národu krajně nepřátelských, velice snadno by
začala „Obnova“ vycházeti dvakráte týdně.
Israelských iosertů dochází českým listům
s Krakova, Vídaě, z Berlína a odjinad celá
spousta. A jak jsou ty firmy svyklé na šebrání a
otročení českých listů, tu vysvítá z toho, že do
cházejí do Čech objednávky se záhlavím: „Na
Vaši nabídku zadáváme Vám iasert ve veli
kosti.. .“ Několik takových objednávek došlo
i nám a to od firem, oa něž jsme si nikdy ani
nevzpomněli. Patrao, jak takové rmy žebrota
většiny českého tisku dobře znají, jestliže po
čívají svoji německou objednávka slovy výše
uvedenými paušáloě u českých listů vůboo.

Leč katolický tisk nesmí si dáti zlatý
náhabek v podobě insertů německo-židovských,
jimiž ve podporají firmy našemu národa ne
přátelské. Katolický tisk musí se hlavné spo
Jehati na podporu svých odběratelů a na in
serty firem národních.

Všecko by šlo dobře, kdyby všichni na
šiaci dobře ei uvědomili, jak obrovskou mocí
jest tisk. Proč 800. demokraté při řišských *
volbách tolik vítězili, ačkoliv jejich tiska byla
dokázána tolikrát úplatnost a nepoctivost?
Proč získali tolik mandátů, jakkoli bylo do
kázáno, jak veliká řada radých pokladníků
sedí a seděla pro veliké zpronevěry ve vězení?
Poněvadž radý tisk je obrovsky rozšířen. Móně
rozšířený katolický tisk rozhodně nestačil ne
to, aby každá obec, každé sdražení dělnické a
všecky významnější spolky byly zavčas ově
doměny, jak jsou rudým tiskem křiklavě kla

mány. ,
Celé spoosty katolíků byly nachytány do

radých řad proto, že těm lidem málokdy se
dostal do raky tisk katolický. Moosí £ nich o
katolickém tisku sotva svěděli. Věimněme gi
té velikosti radé záplavy! Na příklad „Pla
meny“ mají náklad 80.000 výtisků, „Kopřivy“
90000. Románová knihovna „Záře“ vydala a
rozprodala prvního svaska 14000 výtisků, dra
hého 16000 výtisků. Česopisu pro děti „Jaro“
vydává 60 přes 10.000 výtisků. Náklai „Ziř.“



zvýšil se o 8000 exemplářů. Veškerých publi
kací strany vydáno celkem 936500 výtisků za
21 měsíc a prodáno jich za 117.990 K. Rodinu
ného kalendáře prodáno 84000 výtisků. Nej
většímu odbytu těší se brožary protikatolické
a agitační Tak brožura „Na 80ad oároda“ vy
dána ve 200000 výtiscích, „Válka blada“ wočla
80.000 výtisků. Tu se ovšem nesmíme diviti,
že lež, vržená do lidu tak obrovskou spoustou
tiskopisů, silně se sakoření a že místa dříve
čistě katolická radnon stále více tam, kdo není
příslašné protiváhy tisku katolického.

A jest tolik obtížno šířiti katolický tisk?
Vždyť tak může dosti snadno činiti i ten, který
má prostředky velice skrovné. Kdo přece něco
odbírá, nechť po přečtení časopis nepohodí;
může jej snadno zapůjčiti lidem jiným. Kdo
neodbírá, může nspoň jiným lidem doporačo
vati katolický časopis, jejž si vypůjčaje. —
Kdyby každý odběratel „Ubnovy“ získal jen
jediného nového předplatitele, hned by se krah
našich abonentů zdvojnásobil. A nedá se toho
hravě docíliti? Kdo se vymlouvá, že 86 nerad
jiným lidem se svou radou vtírá, může přece
aspoň administraci ozuámiti vhodné adressy
našinců, při nichž jest naděje, že by se stali
přeplatiteli.

S'uší připomenouti, jak obrovské sumy
věnovali a věnují katoličtí kněží na podniky,
z nichě nyví tyjí naši zarytí nepřáte!'é. Právě
tyto podpcry omožnily mnohým fanatikům oej
zavilejší boj proti katolictvu. Rozdávají se ve
Jiké obnosy lidem, kteří bned po obdarování
za zády 80 pošklebují. A za takých okolností
nezbývá už na katolický tisk nic? Podpora
katolického tisku jest často záslužnější než
almučna. Odvrácení od otravné četby, nasycení
duší četbvu křesťanskou jest skutkem duchov
níbo milosrdenství. Proto kdo vážaost doby
a důležitost našeho tiska pochopoješ, podporuj
naše časopisy ze všech sil! Místo stýskání

přilož raku k práci. Komu se nelení, tomu 89zelení.
Svoboda t Masaryk poslal z Ameriky

sjezdu „Volné Myšlenky“projev, v němž praví:
„Potřebujeme v Čechách, potřebujeme v Rakousku
svobody, svobody a svobody, potřebujeme svo
body duchovní vůbec,- potřebujeme zejména
svobody náboženství... vycházím-li z jiného
základu, ze základu náboženského, pracoji ke
stejnémo cíli — k duchovní volnosti.“ Tak řekl
český Sokrates, „by se ani při sjezdě atheistů,
tropících si posměch z ideí Boba, sláva jeho
jména neztratila. Aspoň vhodil do shromáždění
několik frazí, při nichž si může každý mysliti
cokoliv. Vždyť přece tentýž „největší český
filosof“ zároveň chválí Machara, který způso
bem zcela nejapným chce vycházeti ze stano
viska protilehlého, zamítaje zce'a zřetelně víra
v Boba.

A teď ještě něco zajímavějšího. V Bohou
sově na valné hromadě učitelského spolku „Ko
menský“ po delší debatě došlo k tomuto jadr
nému usnesení proti něitelům katolického smý
šlení : 1. masí 8e 8 nimi obmeziti všecky styky;
2. vystoupi-li učitelé někde veřejně, nebudiž
„klerikální“ kollega přijímán do jejich řad;
8. spolkových schůzí se účastniti nebudiž ka
tolickým učitelům dovoleno; 4. pohřbu jejich
se pokrokové učitelstvo nesúčustní ; 5 při ob
sazování učitelských míst nechť komise obsa

zorací k žádostem katolických učitelů nepřiší.
Takhle tedy plní učitelé prodchoutí ma

charismem slova Masarykova: „Potřebujeme
svobody, svobody, svobody, potřebujeme zej
ména svobody náboženství“ .... Jestliže Ma
saryk v jediném souvětí bral juéno svobody
nadarmo tolikrát, domníval by se někdo, že
snad aspoň nyní 8e v ném trochu pohae cit,
že učiní svá velikášská slova aspoň částečně
skutkem, že vystoupí proti tak fanatickému
útoku na svoboda katolických občanů. Vědyť
dávají proti lidem nábožensky smýšlejícím na
jevo zavilou nenávist mužové ti, kteří přísa
hali, že budou mládež vychovávati nábožensky
mravně. Ale ticho po českých nivách. Ostrý
severák nezadul proti Bohousovu ani z úst Ma
sarykových, ani z „Volné Myšlenky“, která
pro formu a mámení lidí napsala, že just pro
volnost projevu svědomí. Edyby se šláplo na
kuří oko rabínovi, bned by pracovaly volno
myšlenkářské stroje ploou parou. Zloba, která
chce trestati i zesnulého bližního, která ho pro
jeho přesvědčení chce vyhladovět, rozbodně
náležído galeriectnostíasvobodčernošských.
A ten, který dříve otevřel tak výmlavně ústa
k velobení svobody, jest tiše jako lasička
v díře. Jak ti lidé budou prováděti svoboda
teprve tehdy, až dostanou plnou moc?

Hlasy časopisů © Kudrnáčoví a
Stulikoví. K poznání povahy české literární
obce jest vbodno posvítiti na blasy časopi
sectva o dvou protikatolických muších, kteří
se dopustili bezcitných krádeží na celých zá
stapech chudých lidí. „Osvěta lidu“ dne 12.
Mjoa otiskla tento dopisez Dobrošky : „(Umrtí.)

lobokým dojmem působila ve sdejších kru
sích pokrokových zvěsť o náhlé emrti J. Ku

drnáče, učitele v Rokytníku, rodáka dobroč
skébo. Mladá choť a dítky ztrácejí v něm
vzorného manžela a otce a strana sociálmě-de
mokratická pilného a obětavéhopracovníka a prů
kopníka svého bnutí na Náchbodeku.“ Tedy ani
slovo o oběšeuí: jen „úmrtí“ a „náhlá smrt“.
Kadrnáč se chlubil veřejně, že mu jeho poli
tická činnost vynáší tisíce — ale u „Osvě
lida“ byl ten muž „obětavý“. V následujícíc
číslech (dne 14. a 16. říjoa) Hajaův orgán o
Kudrnáčovi ani muk, ačkoli Drozda přemílal
několik Jet a jakkoli docela besectnělhal, še „Ob
nova“ hájila Drosda s jeho hospodářstvím. Zatu
si vzala „O3v. 1.“ na maška jednoho dolno
rakouského kaplana, oveřejnivší nepravdivou
zprávu, jak prý vzýval Pannu Marii na potření
Čechů. Hned ta rozžehla blikavého, umělého
světla plno, ale při Kuirnáčovi a Stalíkovi
stáhla knot.

„Čas“ otiskl nesmyslnou lež o posl. Ka
dlčákovi, lhal, jak prý člověk uavědčený z ciso
ložetví začíná vydávati na Moravě katolický
časopis (ačkoli katolické kraby hoed před
zprávou „Času“ oznámily, že s tím listem nic
společného nemají), lhal, jak prý jeden „kle
rikál“ v Praze strašně trýznil chlapce, lbal
v případě Mezírkově, překroutil rafinovaně
povahu processu Světlíkova, uveřejnil neprav
divou zpráva o schůzi katol. žurnalisty Ně
mečka atd., ale — o Kudrnáčovi celý měsíc
nic. Stalíka pardonoval taky. Teprve když již
sami soc. demokr:té všelicos přiznali, dodal
si slaha soc. demokracie trocha odvahy, takže
dne 10. t. m. uveřejnil několik krotkých řádek
(drobným tiskem), ale přitom výhradně za tím
účelem, aby sekl „klerskály“ a okradené lidi.
Prý „Drozd defrandoval ee svými společníky
deset«ráte více, než bylo zpronevěřeno ve
všech Raiffeisenkách v Č-chách dohromady od
počátku jejich trvání.“ Pozorojete prohnaný
manévr „Času“, chápete účel té mazané sty
lisace? Snad mají Raifeisenky milliony, aby
se dalo ukrást mnoho? Kadrnáča Stalík brali
tolik, co se dalo. A že by byl promarnil Ku
drnáč milliony také, o tom není pochybnosti.
Dále „nekradl Drosd se evými společníky“, nýbrž
kradli husitští společníci Drosdoví a za to „Čas“
napadal katolictvo několik let.

„Český Učitel“ teprve 27. října uveřejnil
několik řádků o Kudrnáčovi. Prý nechtěl ani
věřit. ... Jako by nevěděl, že pokrokářetví a
vůdcovství a s0c. demokracie j:st výnosným
kšeftem.

Agrárníci si vedli také hodně chytře.
V „Hlasech Venkova“ uveřejněna kratičká
zpráva o defraudaci Kudrnáčově s dodatkem,
že nelze pro defraodaci viniti celou stranu.
Pravda; ale poslyš, citaplný vykladači: Kdo
pak to tak zuřivě napadal katolickou stranu vůbec
pro defraudace prašských husitů? Byly to listy
a letáky agrárnické. „Venkov“ nevěděl, jak si
rychle pomoci z kaše. Proto přinesl dne 11.
t. m. posvícenskou kachnu o řídícím učiteli
v Rábí, který prý byl horlivým klerikálem a
pro své vedení Raiffeisenky se ocitl v chou
lostivé situaci. Hned z nejasného slohu vysví
telo, jak chce kalit vodu. Kdyby byl věděl
„Venkov“ něco určitějšího, byl by vyrazil
dvousloupcovým úvodníkem. Leč v „Čecha“
dne 16. listopada bylo oznámeno, že ten řídící
jest smýšlení liberálního; při volbách hověl
nikoli Brožovcům, ale Majerovcům.

Vrcholem však drsosti „Venkova“ bylo, še se
pokusil narychlo hlavní horašďovického
agrárního hnutí, samého Stulíka, darovali straně
katolscké Aj, jak by byly hřměly agrární houf
nice hned z počátku, kdyby býval Stulík
opravdu přízniv straně katolické. Farář velko
borský Václav Janota odpověděl „Venkova“
dne 17. listopadu, že není „důvěrným známým“
Stalíkovým. Defraudant naopak byl farářovým
nepřítelem politickým, náboženským i tajným
osobním. Byl důvěrníkem strany agrární, na
jeho adressu docházely agrární časopisy, které
po obci šířil. Agrární tábor, pořádaný r. 1908,
byl jeho dílem. Stalík rozšiřovali „Havlíčka“
a jiné protikřesťanské listy. A tak agrárnílist
znova pohořel, jako když chtěl strané naší da
rovati onoho agrárního defraudanta mlynáře
Holuba, který se ve Staňkovech otrávil.

Nár. sociální „Lidové Proudy“, které jsoa
naším zásadním odpůrcem, napsaly dne 6.t. m.
toto:

„Ubobý horský svedený lid, který celá
léta v Kadrnáčovi viděl „svého člověka“, obrá
til se na pány sociální demokraty v Praze vy
sláním deputace, 'sestávající z pánů Němečka
a Vítka — ale v Praze vedoucí soudrozi jim
docela otevřeně řekli, že „sa žádného zloděje
platit nic nebudou — nadělal prý jim ostudy
dost“! A tak dobří horští tkalci vrátili se do
svého Rokytníka a — proklínají vyhlašovaného
dobrého svého vůdce aučitele, který o posvícení
bázel desítkami, zatím co jehooběti sotva na
jedli se bramborů! Chování se pražských 80
ciálních demokratů je odsouzení hodné. Když
Drozd vykradl (?)Svatováclavskou, „Právo
Lidu“den co den lo avolalo kaplany k ú

ské časopisy mlčí, ač samy od toho Kudrnáče pe
míse draly, amebo— nadávají! Docela hravě bylo
by těm abožákům pomoženo, když jen část ú
brady vsala by se z fondu sebraného na raněné,
z čehož do dnešního dne nebyly ani účty pře
dloženy, ač ta přispěl haléřem každý“.

Za mladíky ufanatisované macha
rovskou a jinou volnomyčlonkářskou
četbou mají odpovídati — movimní ka
teliel. V „Času“ dne 14. t. m. bylo uveřejněno,
za jakých prý okolností spáchal žák 3. roč
níku příborského pedagogia sebevraždu. Zpráva
ta tak tendenčně a prohnaně průběh aféry pře
kracuje, že i člověk tapého citu true.

Pravdou jest tolik. Když doe 6. t. m. šel
příborský ředitel měšt škol Mezírku kolem
nčitelského ústavu. volal na očho onen šák
Ždrek sokna I. poschodí: „Klerikální pse!“ Me
zírka žádal za vyšetření a vioníka při koo
frontaci dobře poznal. Jakkoli Žárek statečně
za horlivé pomoci svých spoložáků zapíral,
byl osvědčen. Zvlášť horlivě pomáhal lbáři a
provokatéroví jeho | spolobydlící | Neawirth
Kooference rozhodla, aby se udělila důtka
směléma pornocníkovi, který již dříve někc
likrát se drze choval. Zároveň ředitel dopsal
otci, aby mladíka napomenal. Rodiče přijeli,
aby se infor..ovali, ale syn se zastřelil ve svém
bytě ranon z revolveru,

Professorský sbor jeduomyslně prohlásil
v novinách, če ředitel Mezírka provokatéra
dobře poznal a že madlo jeden vzorný a pilný
chovanec oznámil sám jméno toho nesvedence ře
ditelí paedagogia. Když se ho ředitel ještě tázal,
zda se nemýlí, řekl žák zcela určitě, že nikoli.
Všecky okolnosti udané M-zírkoo se shodují
8 výpovědmi onoho chovance. (Teď bude wíti
ten. „denanciaat“ mezi spolužáky statečně
lbavšími hotový očistec. K moderním zásadám
vOárokové wládeže náleží, aby 1 největší ol.č
ník, tropící zlou pověst celému ročaíku, byl
z kollegiality chráněn. Kdo proti němu řekne
pravdu, jest „bezcharakterní“.)

„Čas“ ovšem by jednal proti vlastní při
rozenosti, kdyby neronil slz nad čtenářem spisů
Macharových. Proto lže, 1.že Neowirt, „blava
otevřená, sčetlá“, byl zakřikout. 2. Nesmisuje
se ani slovem o svédectvá samého spolušáka Žůr
kova, za to však kalí voda prohlášením, že
M-z/rka, nemoha v žácích dle abecedy volaných
poznati vinníka, řekl aspoň o d+oa posled
ních: „Tak jsou to tito“ 3 Lčžerafinovaně,
že řed. Mozírkovi „se zdálo“, jak na něho
bylo pokřikováno. Rádi bychom věděli, kdo
by proti pokrokářské mládeži chtěl nyní
rázně vystoapiti jen na poubé „zdání“.
4. Hledí úskočně snížiti katechetu Myslivce
sdělením, že týž „kolportuje tvrzení, že ne
božtík (Neuwirth) byl blázen“ „Amislovem se
nezmiňuje, že samovrah už loni se chtěl ve své
chorobě ntopiti, že udělal značnější dlah, že
byl trestán za vzparné jednání již dříve se 0
pakající. Byl nervově chorý, což soadno 886
vysvětluje četbon spisů Macbarových, Zolových,
a Arcybaševových. Masarykovský orgán chytře
zamlčel též, že vlastní otec aebožtíkův řekl ko
knězi, povolanému k amírajícímu, před4 svědky
toto: „Sem ho dovedla špatná četba a špatná

společnost“. .
Jak pravou podoba události hleděli naší

zavilí nepřátelé zuetvořit, patrno z „Lidových
Novin“, kde se tvrdí o Mezírkovi: „Zaslechli
prý na ulici, že jeden z kandidátů za ním krá
čejících (?11) řekl: „To je též takový klerikál“.
... Následovaly výtky rodičů a Neuwirth v ná
valu lítoati a trpkosti upáthal sebevražda“. Lós
jako sukovitá polena! Výkřik Žárkův šikovně
uhlazen, žáci vyvedení na ulici, vymyšleny
výtky, kterých nebylo, protože se syn střelil
již před vytýkáním. Všecko upraveno tak, aby
ti lidé, kteří od nezvedenců již dříve trpěli,
byli trestáni znovo. Běda katolikovi, který 8e
obradí proti sprostému výkřiku! Jest strbán
a vláčen pokrokářekými tiskovinami jako zlo

Činec. ——

Politický přehled.
Bar. Bienerth hledá pomoci u koruny. Zuby

nehty pomáhá si bar. Bienerth, aby se udržel
u vesla. Neslýchaným způsobem vtažena tu ko
runa do víru politických událostí na prospěch
minister. předsedy Bienertha a jeho kabinetu.
Při audienci polského ministra dr. Dulem
by vyslovil se císař se zvláštním uznáním
o korrektním, přísně věcném vedení vládních
záležitostí vládou Bienerthovou a projevil také
naději, že polský klub bude vládu a její poli
tiku vydatně podporovati. Uveřejnění zprávy o
audienci ministra Dulemby způsobilo největší
rozpaky, ježto zpráva o výroku císařově jest
neúplná a zbarvena. A zjištěno, že zpráva 0
audienci této zdělána vládou. Všechna chvála
o bar, Bienerthovi a jeho kabinetu byla uveřej
něna, kdežto část císařových výroků o dělnosti
parlamentu byla vynechána. Z toho povstalo i
v polském klubu roztrpčení. Předsedovi činěny



pouhými pomocníky Němcům proti Slovanům
a tím také sami proti sobě. Předseda lom
biňski omlouval se pak předákům Slovanské
jednoty .. . A nedosti na tom. Slovanská jed
nota na tento manévr vládní dala patřičnou
odpověď, ale orgán vlády „Fremdenblatt“ nepři
náší doslovné znění usnešení Slovanské jednoty,
nýbrž falšuje a zbarvuje je, vynechávaje celé
odstavce, jež Slovanská jednota na svou obranu
a na důkaz protislovanského jednání nynější
vlády ve své prohlášení pojala. Císař, který čte
„Fremdenblatt“. nemá se dovědět, co Slovanská
jednota na dornnělé výroky panovníkovy odpo
věděla a jak nynější vládu obžalovala .. .

Slovanská jednota na schůzi své, v níž se
jednalo o situaci nastalé audiencí ministra Du
lemby, vděčně vzala na vědomí výrok Jeho
Veličenstva, dle něhož panovník by nedovolil:
aby se dělala protislovanská politika. Zároveň
však bylo projeveno nejhlubší politování nad
tím. že vláda nesprávně a jednostranně infor
muje korunu, neboť jen tak lze vysvětliti císa
řův výrok o nynější vládě, že neprovozuje proti
slovanskou politiku a žeYstátní záležitosti řídí
korektně a objektivně. Při tom bylo vzpome
nuto všech dosavadních protislovanských činů
nynější vlády. Také bylo vysloveno hluboké
politování nad tím, že autority koruny bylo
využito k upevnění otřeseného postavení vlády
a tendenčnímu nátlaku na rozhodování politi
ckých stran a že nejen z konstitučního stano
viska. nýbrž také především proto, že autorita
koruny. která v zájmu státu má býti nesesla
beně uchována, takovými vládou vyvolanými
výroky panovníka u slovanského obyvatelstvu
beztak krajně rozechvěného, vypočítanými vlád
ními činy se přímo nebezpečně poškozuje 1 0
hrožuje.

Co teď? Vyjednávání. kterak uklidniti ra
kouskou krisi, vleče se do nekonečna. Přes vši
horlivost vrchního režiséra předsedy pol. Kola
Glombinského. jenž je neustále na poradách
s vládou. Slovanskou jednotou. s německými
stranami i s vlastním klubem, všecko vyjedná
vání marné. Výkonný výbor německých stran
usnesl sr, že německé strany nemají příčiny
měniti své dosavadní stanovisko. Vlády S 14.
se Němci nestrachují. ba právě očekávají. že
by takto tím spíše vliv německý stoupal. Ně
mecká svobodomyslnost neodmítá am. čirý
absolutismus. ale o změně ministerstva nechce
ani slyšet. Bar. Bienerth chystá zase porady
Čechů s Němci a nechce ještě připustit. že
úlohu svou dohrál. Dr. Kramář horuje zatím
pro kabinet úřednický, který by byl přechodem
k ministerstvu parlamentnímu a Nár. listy píší,
že rekonstrukce kabinetu jest. rozhodnutou
věcí. Nejdříve má býti povoláno přechodní mi
nisterstvo. které by se dohodio se stranami 0
přesném pracovním programu do Vánoc, nato
by se sešel český sněm a po něm jmenováno
bylo definitivní ministerstvo.

V Uhrách nastala změna porněrů. Justh
a Košut se rozkmotřili nadobro. Košut byl
opuštěn většinou strany (neodvislosti!, která
přidala se k Justhovi, jenž trvá na samostatné
bance uherské od 1. ledna 1911 a samostat
ném celním území od r. 1917. Košut se
svými věrnými přidal se ke straně ústavní,
Andrassyově a lidové, z kterýchžto stran má
se utvořiti nová vláda. V uherské sněmovně
došlo zatím k volbě předsednictva, poněvadž
předseda Justh a oba náměstkové vzdali se
svých míst Předsedou zvolen 202 hlasy vládní
kandidát posl. Gál. Na návrh předsedův schůze
sněmovny odročeny na tak dloubo, dokud ne
bude krise rozřešena, Předseda uher. minister
stva a Košut s Andrássym byli přijati v pondělí
panovníkem; ale místo jmenování nové vlády
přinesli do Budapešti sdělení, že rozbodnutí se
nestalo, a že se bude vyjednávati dále.

MNOHO ŘEČÍ
ušetřilo by se o volbách. kdyby byl o nich
každý dobře informován. Wroto bylo by
záhodno. aby každý volič koupil si VIIL
svazek „Melicharovy Biblioteky“, obsahu

jící spisek Ed. Srba:

OBECNÍ VOLBY
a nálezy správního soudu

v jich záležitostech.
Na skladě ve všech knihkupectvích v Hradci
Králové, jakož i u nakladatele Boh. Meli
ohara. Račte žádati výslovné jen vydání
z osMelicharovy Biblioteky«, poněvadž je

nejnovější.
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Z činnosti katol. spolků.
Zemská rada nepolitické organí

sace katolíků v království Českém svolává
schůzi zemského sboru na pondělí dae 29. listo
padu 1909 o 3. hod. odpoledne v domě Jednoty
katol. tovaryšů v Praze I, Aonenské vám. č. 209
a tímto programem: 1. Zahájení schůze předsedou.
2. „Soustředéný útok proti křesťanství vyžadaje
soustředěnou jeho obrana“ — promluví prof. Dr.
Kordač. 3. Zpráva jednatelská. 4. Zpráva po
kladní. 5 Zpráva revisorů, 6. Volba zemské rady.
7. Volné návrhy.

Patřím u Nymburka. Členovékatolické
organisace pra Loučeň a okolí z Patřína sešli 8e
4 t.m. k záavnému večírku v hostinci p. Šulce.
Trochu přátelského pohovoru, nějaká deklamovánka
a zpěv při bouslích; hodiny ubíbaly. jako by je
nějaký ferins postrkoval. Zalíbila se Členům našim
nová selská píseň z letošaího kalendáře „Venko
vana“ od Travěnce: „Sedláci, sedláci!“ Domácí
atarodávný kroj sotva se kdy na náš milý venkov
vrátí; bajme vi tedy aspoň své víry a své řeči.
Nemile se dotkne zajisté každého přítele našeho
lidu již i oa venkově šířící se záliba v bledaných
cizích slovech, aby ten neb onen dal svou vzdě
lanost na jevo. V tom nebledejme vzdělanost, ale
hledejme ji ve správné mateřštině vé, jak ústně
tek i pís-mně. Titěrným nám připadá, když ně
který venkovan, aby ukázal, že také na školách
pobyl, při svém horlení proti katolické organisaci
obání ge slovy: jádro popalace, pojmy abstraktní,
abstrahovati nároky, strana propagovaná, dispu
tace, politický iniciátor. Co tu cizích slov, která se
dají dobře nabraditi slovy českými! Řeč naše je
živá, dalšíbo rozvoje scbopná, schopná proto též
ku tvoření nových slov, kde by snad myšlenka
posavadními slovy nemobla býti úp'ně vystižena.
Nemile se nás venkovanů dotýká, když i některý
katolický řečník zanáší z Praby na veukov spou
sta cizích slov. Važme si své řeči a chraňme před
cizotou v řeči venkov, který nám zachoval dědi
ctví našich otců, naši milou mateřštinu. ©Dalším
úkolem našich organisací, zvláště organisací mlá
deže bude: Větěpovati do srdcí nás všech lásku
k venkovu a k pracím. jež venkov 8 sebou přináší
a zabrániti tomu, co hubí venkov, zabrániti útěk
z venkova.

Lončeň u Nymburka. Dne 7. listopadu
konala se důvěrná schůze katolické zdejší organi
sace v hostinci našeho milého p. Muzikanta. Po
kladoí naše, pí Cibulková, ch“ť stavitele, předčí
tala řeč pí Gotlíbové, která nemohla k nám při
jeti a k slovu se pak přihlásili domácí dva řeč
nici, Pan Říha, syn rolníka ze Sovenic, se svou
milou družinou sem zavítavší uvedl, jak lid náš
venkovský tak i náš český dorost pouze ke straně
katolické se může přidati, nemá-li úhonu vzíti jebo
léska k víře a vlasti. Pan Brandýský z Patříoa,
účestník lešošního sjezdu katolického v Hradci Kr,
zmínil ee o útiscích, které prodělává strana kato
lická. když hájí svou víru; hledá rovněž dobro
lidu našeho a slávu milené naší vlasti, čemuž
ovšem nechtějí někteří rozuměti. Všechny ty řeči
byly pozorně vyslecbnuty a máme přání, aby při
našem katolickém lidovém bnutí povatávali do
mácí řečníci k další práci v organisacích a čeliti
mobli pak tomu neb onomu nezvanému řečníku.
Mistoím dp farářem učiněna zmínka o úmrtí něk
dejšího odpůrce uašebo red. Tajchmana, jenž před
svou smrtí kněze si povolal. Předvečer nešťastné
bitvy běloborské věnován též vzpomínce na tuto
hroznou pobromu našeho národa českého, kterou
zavinila nikoli církev katolická, ale cizí dobro
druhové panští bez lásky k lida českému a do
konce též i bez znalosti jazyka českého, hrající o
korunu českou, čemuž svedený lid český propůjčil
své vlasy, svá záda a nastoupil pak za to cestu
utrpení. Za zpěvu a přátelské nálady schůze u
končena.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Jmenování jsou:

p. Josef Domašínský, děkan v Dobrušce, vikari
átním sekretářem; p. Jan Veverka, professor na
učitelském ústavu v Hradci Králové, agsegsor.m
círk. diecésníhosoudu. Usta noveni jsou: p.
Frant. Mimra, farář v Kronné, za faráře v Č. Het
manicích; p. Rudolf Dufek, administrátor, kaplanem
v Činěvsí; p. Aug. Michálek, kaplan ve Vejvano
vicích, za kaplana do Chocně; p. Jos. Hanzlík,
kaplan v Karli, za koop. do Nové Vai; p. Jan
Novák, katecheta na reálce v Náchodě, za katech.
na gymnasiu v Chrudimi; p. Lad. Novotný, katech.
ve Vys. Mýtě, za gymn. katecbetu v Rychnově
n. K.; p. Jan Šandera, katecbeta na gymn. v Ryob
nově, za katech. na reálce v Náchodě; p. Frant.
Svoboda, kaplan, za admin. v Přelouči; p. Otokar
Hruška, duch. správce donucovací pracovny v Par
dubicích, za duch. správce zemského ústavu pro
choromyslné v Bohnicích (Pražská arcidiecóse);
p. Bedřich Hrazděra, neomysta, 7a kooperatora do
Velké Úpy; p. Karel Drda, neomysta, za koope
ratora do Hořiček; p. Frant. Barvíř, kaplao, za
administrátora v Opočně; p. Jan Sobota, koop.
v Kuklenách, obdržel dovolenouke studiím v Římě;

p. Tbeod. Patby, fandatista ve Vrchlabí, za ka
plana do Trutnova; p. Jos. Papáček, kaplan v Ho
stinném, za fundatistu do Vrchlabí; p. Karel
Sovák, koop. v Kuklenách, za kaplana do Hostin
ného. Na odpočinek vstoapil: p. Vác.
Ebl, farář ve Schwarzenthalu, p. Frant. Urválek,
farář v Heřmanicích, p. Ed. Stock. farář v Nasa
vrkách. Uprázdněná míste: Krouná, fara,
patron. knížete Thurn Taxise, od 1. listopadu;
Nasavrky, fara, patron. knížete Fr. Jos. Auera
perga; Heřmanice,fara, patron. fundace Kokusské;
Schwarzenthal, fara, patron. nábož. matice, vesměs
od 1. listop. b. r.

Nehbůzeměstské rady dne 1Ď. listopadu.
Výkaz pokladní hotovosti ze dne 8. t. m. byl vzat
na vědomí. — Žádosti p. J. Větvičky, boatinského,
zu svolení ku prodloužení polic. hodiny 8e vy
hoví. — Panu Jos. Pilnáčkovi, c. a k. dvor. do
davateli, uděleno bylo povolení ku stavbě skladiště
na sarový glycerin uprostřed prvého nádvoří jeho
továrny v Poapíšilově třídě, — Žádosti p. Frant.
Černébo, mistra zednického, za udělení povolení
ku obývání drahého poschodí, přistavěného na jeho
domech čp. 350 a 407 v ulici Rettigově, bylo vy
bověno. — Zaplatí se účty za léky. dodané pro
zdejší chudé v minulém měsíci. — Oznámení, že
se bude konati v Poličce ve dnech 28. srpna a 8.
září 1910 krajioská hospodářsko-průmyslová vý
stava, postoupí se živnostenskému odboru. — Živ
nostensko-čtenářské jednotě v Hradci Králové
udělí se obvyklý přlepěvek na vánoční ošacení
chudých dítek. — Žádost p. Josefa Potštejaského
za svolení ku pouličnímn prodeji uzenek, ohříva
ných v kotlíku, postoupí se Živnostenskému oi
boru. — Vzat byl na vědomí výměr c. k. okres
ního bejtmanství v Hradci Králové, kterým byl
schválen projekt na zřízení elektrické centrály a
vodárny při novém jezu na levém břehu Labe,
jakož i položení sítě elektrického osvětlení města
Hradce Králové. — Jedna chudinská podpora byla
zvýšena a uděleny dva příspěvky na byt.

Cyriilská jednota v Hradel Král.
pořádá v neděli dne 21. listop. 1909 o půl 8. hod.
večer v sále „Adalbertina“ Cecilský večírek.
Program pestrý a vybraný. Sbory oacvičil a řídí
dirigent Jednoty p. dr. Rud. Šetina. Vstrpné: 70h,
pro členy 50 b. Po programu volná zábava.

Svoji k svému * V minulýchdnech roz
nášely se reklamní letáky bez firmy, nabízející
mýdl) „s jelenem“ a mýdlo „s labutí“. Upozor
ňujeme vážené obecenstvo, že tyto výrobky nejsou
naše a poněvadž naše české se těmto úplně vy
rovnají, bude konsumující obecenstvo plniti pouze
svoji povinaost, dá-li přednost výrobkům českým.
Neustálé volání „to a to nám schází“ nás nespasí,
ale uvědoměme sei konečně, že moc je v našich
rukou, uhajme a posilme zatím to, co již mámel
Doba je zajisté vážná a troufalost německá roste;
záleží tudíž na obchodnictvu, živnostnictvu a blavně
konsumujícím obecenstvu, aby ukázalo národní
ukázněnost a brdost a překazilo tak rozpínavost
německou.

Jem důsledné! Píše se nám: Ve výkladu
některých „vlasteneckých“ firem zdejších ozdobeny
jsou látky vzoru mod ženského kroje, pod nimiž
jsou tyto nápisy: Chr. Geipl £ Sobn — Asch,
Wolfram — Aoasig u. Wien, Gebrůder Adler —
Wien a pod. Představme si, jaký bluk ztropili by
Němci v Aši, Ustí i ve Vídni, kdyby německé
firmy tamní vyložily zboží 8 Českými nápisy vý
robcův, aa př. „Jelínek, Červený — Hradec Kr.!“
Kapujíce výrobky zuřivých nacionálův z Aše, Uští,
Vídně, sami je podporujeme v protičeském řádění.
V místním listě, jenž od nedávné doby má patent
na vlastenectví a vylučuje dokonce „klerikály“
z národa, nachází se opětovně dobře zajisté za
placený iosert „Mýdlo s jelenem jest nejlepěl I“
Výrobce z opatrnosti se v českých listech nendává,
podobně jako v českých krajinách (u nádraží a
pod.) vůbec. Redakce zmíněného listu není snad
tak naivní, aby neznala výrobce — jest jím, jak
známo, Schicht z Ústí n. L. [oserty svými nabání
mu takto „vlastenecký“ list české odběratelstvo,
ač jiný místní list už výslovně na původ mýdla
8 jelenem toto upozornil. Při tom vybízí však a
pochvaluje si „vlastenecký“ list sbírky na rozma
nité nár. účely: po koruokách sbírejme, abychom
národ z tísně bezohledným sousedem způsobené
vymaňovali, a po stech sami sousedu tomu zaná
šejme za výrobky jeho — aby nás tím úsilněji
potlačil. To není Koconrkov?

Společenstvo řezníků a uzenářů
pro Hradec Králové a okolí pořádá dne 28. t. m.
o 2. hod. odpol. v sále Živnostensko-čtenářské jed
noty veřejnou schůzi, v níž bude promluveno
o neudržitelných poměrech na městských jatkách.

Bepertelr východočeského divadla
v Hradci Králové: Sobota 20. listopadu zahajovací
představení „Dalibor“, neděle večer „Krista z my
alivny“, pondělí „Falkenstein“, úterý „Krista z my
slivny“ (v předplacení), středa „Warther“, čtvrtek
„Osamělé duše“, (v předpl.) v pátek „Revisor“,
sobota „Zakletý princ“, neděle odpol. „Maryša“,
večer „Dráteníček.“

Úmrtí. V Liběsnech zemřel včera ctihodný
stařeček p. Ant. Šimek, otec tamějšího dp. faráře
a bývalý soused lomnický. Tělesnáscbránka bude
v Libčanech v sobotu o 8. hodině vyzdvižena a
v Lomoici pochována v neděli o půl 3. hod.odp.



Ve pěch sbírky „Hradecko če
ské Vidmí“ věnovalo „Dramatické odrušení
Tyl“ v Hradei Králové obnos K 30 —,

Věelařskýspolek pre Hradec Krá
lové a okoli odbývá 5. ince o 2. hodině
odpol. řádnou valnou hromada ve spolkové míst
mosti hoteln u „Černého koně“. Po valné hromadě
bude pořádán pro členy a jich hosty zábavný večer
pěveoko-hodební za přispění známých výborných
ochotníků a spojený s tombolou a mikulášskou
nadílkou. Čistý výnos ve prospěch „Komenského
ve Vídni.“

Upozornění na vyhlášku o sornamech
voličů ku doplňovacím volbám do odhadní komise
pro osobní daň z příjmu. Za příčinou doplňovacích
voleb do odhadní komise pro osobní daň s příjmů
odbadníhookresu: polit,okresu Královéhradeckého
zhotoveny byly seznamy voličů oprávněných ku
volbě členů jakož i zástupců jich do zmíněné ko
míse. Tyto deznamy voličů, na základě nichž po

latníci osobní daně « příjmů odhadníbo okresu
rálovéhradeckého dle $ 181. zákona ze dne 25.

Ústopadu 1896 č P. z. 220 do tří sborů voličských
sařadění byli, jsou na základě ustanovení © 184
cit. sákona u zdejšího berního referátu c. k. okres.
hejtmanství v kanceláři č. 4. v Hradci Králové
v době od 22. až včetně do 29. listopada 1909
v úředních hodinách ku nabléduutí do těchže ge
strany poplatalků osobní daně E příjmu jakožto
oprávněných voličů vyloženy. Před nablédnutím
do volebních seznamů jest se řádně legitimovati
(na příklad platebním rozkasem). Případné stížnosti
proti nesprávnému zařadění do některého aboru
volebního lze u c. k. okres. hejtmanství v Hradci
Králové podati ve shora označené propadné lhůtě
osmidenní; stížnosti takové však nepřekážejí tomu,
by platné volby byly vykonány.

Sbírka ve prospěch průtrši mračen
stižených ma Hořicku. Ve prospěchprůtrší
mračen postižených oa Hořicku sejména v obci
Třebověticích došly c.k. okr. hejtmanství v Hradci
Králové další tyto milodary: Veřejné sbírky obcí:
Trnava K 30-30, Věkoše K 23:06, Zvíkov K 13;
s obecní pokladny obce: Bělé 60 K, Lípa 20 K,
Polánka20 K a Neděliště 50 K, úhrnem K20636,
k tomu dřívějších K 1727-46. Doand celkem K
1983 62. Sebrané obnosy byly zaslány ©. k. okr.
hejtmanství v Nové Pace a šlechetným dárcům
vyslovují se jménem postižených ardodné díky.

Z cesty k protinožcům jist themasa
jímavé a poučné přednášky chvalně známého cesto
vatele dp. Aloise Svojsíka, člena Národní rady
české a spisovatele z Prahy, pořádané v sále u
Černého koně v Třebechovicích dne 21. listopadu
1909 o 8. hod. več. Přednášky ALSvojalka otéto
cestě mají velkolepý depěch všude, kamkoli za
vítá, o čemž nejlépe svědčí ta okolnost, že po
návratu s cesty v Praze během 6 neděl předná
šel při vyprodaných domech dvacetkráte. Denní
listy pražské zaznamenaly jako nojkam, če na

Prvý o o témže thbematébyl velký sál ostrovafinského do posledního místa Bestkráteze sebou
vyprodán. Tentokráte provázeti bude přednášku
svou více než 240 ovětelnými obrazy umělecky ko
lorovanými, £ nichž obrazy z Japonska zhotoveny
jnou od tamních fotografů a umělecky kolorovány
japonskými dívkami. Bzde to nejlevnější cestování
po světě. 1. místo 1 K 40 h, IL. místo 1 K, IL
misto 60 h, k stání 30 h. Odpoledne ve 3 liod.
téhož dne koná se přednáška o témže thematě pro
školní mládež za vstupné I. místo 30 b, I[ místo
20 h; pro dospělé platí vstupné večerní. Čistý

nos bude věnován na milioo pro Ustř. Matici
olskou.

Oprava kostela v Babicích s pře
káškam!. Na kostele babickém prováděny byly
letos opravné práce a sice obnovení nátěru nvbitř
i svenčí. Venku pracoráno od začátku dubna až
skoro do konce červoa; uovnitř bráli si natěrači
pak přes dva měsíce, neboť dodělali práci teprve
9. září. Celou opravu řídil p. stavitel Josef No
votný z Hradce Král., jemuž zadána 12. ledna 1909
výnosem c. k. okres. hejtmanství v Hradci Král.
č. 805, za celkový obnos 8592 K za práce ze
vnější a 987 K za náiěr uvnitř kostele. Když ko
nečně natěrači uvnité kostela byli skoro hotovi,
žádal podepsaný pana stavitele, by kostel byl ko
nečně dán do pořádku, jelikož ei lidé stěžovali,
že po celé boží léto pro smetí, prach a vápno do
kostela jíti nemobou. Chtěl tedy faráť, aby ko
nečně byl kostel vymyta zastříkaná okna očištěna.
Stalo se. Dva dělníci čistil ona celkem tuším 3
nebo 4 doy a tři eny umývaly podlaha po tři
doy. Podepsaný domníval ge, še vyčištění kostele
přináleží tomu, kdo jej při práci své znečistil;
vědyť na horách pan stevitel dal na své útraty
vyčistiti kostel beze všeho sdráhání. Ale v Ba
bicích bylo jinsk. Pan Novotný podal nyní účet
sa vymytí kostela znějící na maličkost — 90 K.
Jest patrno s toho, še musí býti zde v kraji člověk
trochu opatrnějším nežli — na horách. Píši toto
ns výstrabu pp. epolubratřím, aby nežádali od p.
etavitele vymytí kostela, kdyby se snad stalo, še
by jemu zadána byla oprava vnitřku kostelního.
A nyní prosím zkušenější o radu. Pan stavitel,
vlastně jeho stavbyvedoucí, žádal mne, abych mu
zapůjčil stodolu k uachování některých věcí —
že by prý nerad stavěl před kostelem prkennoa
boudu. Učinil jsem tak. Ale jak jsem se podiril,

když nejen stodolu, ale i celý dvorek jsem měl
dřívím, prkny a vším možným nářadím zedaickým
sastavený. A podivení mé rostlo, když přivezli do
stodoly vápno a neostýchali se je ve stodole —
haeitil Jak stodola vypadala, možno si pomysliti.
Ale když odvezli věci ze stodoly, marně čekal
podepsaný na vyčištění její. Chtěl-li tam dáti obilí,
musel si faráf stodola vyčistit a vysemýčit— sám.
Ptám se tedy: měl bych právo žádati od p. sta
vitele nějakon nábradu za poušití stodoly a ryči
štění její? Pany spolubratry, kteří jsou v para
grafech obeznámenější, prosím o dobrotivou radu.

P. Alois Krsek, farář.
Jak se podporaje český čivel me

dráze. Píše se nám, že bude učiněn pokus ob
saditi místo přednosty trati v Kyšperku Němcem
Weasellym anebo německým židem Waldeckem.
Nynější přednosta tratě v Kyšperku p. Pank přijde
pravděpodobně do Hradce Král. a na jeho misto
má přijít nějský Němec. Počítá se při tom prý
a panující národní vlažoostí v Kyšperku a s lím,
že kyšperočtí takové jmenování zcela klidné přijmou.
V Kyšperka jsou topírny obsazeny jen Němci,
zástupce přednosty trati je německý žid a oyní
chtějí německou posici posíliti ještě německým
přednostou trati, co zatím čeští úředníci jsou z ně
meckých stanic úplné vyloučení. Není potřebí dů
razná obrany ?

Oboccní volby v Pardubleich. Pardu
bice chystají se k volbám do obecního tastupitel
stva. Všecky strany v Pardubicích existující budou
všemožně usilovati, aby dostaly tam svá stoupence
a vynaloží vše na sískání vlivu v této samosprávné
instituci. Posad vládnoucí strana mladočeská budo
míti asi mnoho práce, aby posavadní všeoky svoje
posice ahájila a bude hleděti za týmž účelem sí
skati pro svoje kandidáty blasy i odlišných stran
politických. Dle všeho hodlá strana mladočeská
vztýčiti přivolbách svůj prapor národní vedle pra
poru rudého. C. k. státní úřednictvo v Pardabicích
vydalo jiš sa týmá účelem provolání k pardubské
inteligenci, ve kterémžto provolání snaží se semk
nouti k volbám veškeré kruhy pardubské inteli
gence bez ohledu na politické sdružení a dostati
tam takové lidi, jimž nezáleží tak na vysoké po
litice, sa níč ee skrývají obyčejně osobní zájmy,
ale více takové, jimž jde především o blaho a pro
spěch obce bez jakékoli politické řevnivosti. Po
cbybujeme ovšem, že za nynějších dravých proudů
politických podaří se inteligenci v Pardubicích při
sebe větším sebezáporu přivénti řízení obcev místě
tak pestrých politických amérů do klidného toku,
prostého veškerých strannických politických vlo.
C. k. státní úřednictvo avolalo dne 16. listopada
t. r. echůsi do hotelu „Střebský“, aby tam další
proposice k nasnačenému účelu vykonalo.

Doszerv okresním slrotělnci v Par
dubleleh. Výnosem zem. výboru král. Českého
byl jmenován důvěrníkem sem. výbcra v okresním
eirotčinci v Pardabicích na místo pí M. Vojáčkové
p. Jos. Lukesle, c. k. vrch. pošt. oficiál v Parda
bicích. Zároveň okresní zastupitelstvo astanovilo
yláštní komisi pro dozor nad sirotčincem, jejíž
předsedou jmenován p. Jan Liebich a členy pp.
Jeřábek a Žižkovský. Má tedy okr.sairotčinec tímto
jiš druhou dozorčí radu, neboť před Časem usta
novila teké sirotčí rada města Pardabic do tohoto
ústavu své dozorčí zástupce. Bylo by zábodno, aby
podobně i v jiných okresních ústavech zřídila se
takováto komise pro dozor. Neškodilo by to zajisté
třeba v okresní nemocnici a jinde. Mámo sice
jakési kuratorium nemocniční, volené s okres. za
stapitelatra, ale toto dohlíší více k administrativní
stránce nemocnice. Doblédaouti také občas na
vnitřní vedení bylo by užitečné. Možoá dost, že
k tomu časem musí dojíti a zřídí se zvláštní ko
(pise pro dozor nad nemocnicí jako nad sirotčincem.

Katolická organmisace v některýcho
kresích diecése královéhradecké utěšeně zkvétá,
zvláště tam, kde duchovní správcové Činně se or
Gonisování účastní. Není však tomu dosud všude,
ano jsou místs, kde o orgacisaci není možno ani
mluviti,poněvadžsi ji duchovníspráva—nepřeje.
Někdo by se domníval, že to usi jsou příznivci
agrárníků, ale není tomu vždycky tak. Pisatel
tohoto zná jedno město, které do nedávna bylo
celému okolí vzorem jak v ohledu náboženském
vůbec, tak v obledu spolkovém zvláště. Jako ata
rostlivý otec pečoval tehdejší duchovní správce o
všecko, co se životem katolickým Bouvisí a 608ha
jeho nesla zdárné ovoce. Spolkový život katolický
utěšeně se rozvíjel, evláště když dosazen byl sem
kaplan, kterýšto pro život katolický horlivě pra
coval. Horlivost jeho acanáme s toho, že asi zs

pl roku pořádal v misté a okolí 20 přednášek.tom čase stala se v duchovní správě změna;
dosazen do měste toho za duchov. správce muž,
který organisaci katol. nepřeje. Na důkaz tohoto
několik obrázků. Dříve katolické spolky kromě
předplácení časopisů a příležitostných darů kažšdo
ročně dostaly zdarma tolik dříví, kolik ho vo spol
kové místnosti bylo potřebí. Na šádost spolků,
aby ta. bylo i nadále, odpověděno: „Co dělal

předený, do toho mi nic není, to já dělat nebadu.“aplanovi tak dlouho vyčítal, če by nejraději nic
nedělal, než jezdil na výlety, až docílil tobo, še
týš Činnosti ve proapěch strany katolické úplně
sanechel. To bylu roku loňského. Letos opět po
iná četřiti jinak. Odspřel svým kaplanům topivo,

okterésev místětommikdykaplenstaratino
musil; tito stále čekali, kdy se jim v pokoji bude
topiti, avšak marně. Masili al nami dříví a uhlí
ve městě sehnati, jestliže nechtěli smrznouti. Že
taková jednání nedá se utajiti, jest zcela přiro
zeno a tu, aby sebe omlovil, v kostele při vý
kladu (!') mezi měl sv. vypravoval věřícím, jaké
má skeplany trápení, že by bo nejraději o všech
Do připravili. Vypočítal na baléř příjmy kaplanů,
jakož i co jej který kaplan denně atojí. Je to jako
V pobédce, ale pravdivé. A takové jadnání ros
hodně církvi neposlouží.

Opočno. V klášterním chrámu Páně řádu
Kapncinského r Opočně bade se letos konati Tri
duum t. j. slavnost 700leté památky saložení řádu
ev. Františku Sorafinského. Slavoost ta započne
první nedělí adventní slavnými službami Bošími
o půl 11. hod. dopol. Odpoledne shromáždění ter
oiářů LI. řádu av. Frant a požehnáním, při němě
bade uděleno papežské požehnání. Slavnostní ká
zání bude míti nejd. p. P. Hubert Ettl, provinciál
téhož řádu.

Mladotice u Ronova nad Donbrav
kou. Due 14. listopadu k nám zavítal p. A, Ka
ňourek v průvodu všech duchovních z Ronova n.
D. Předsedou schůze zvolen místní starostu rolník
p. Václav Petržílka, místopředsedu p. Pustina,
hajný z Paříšova a zapisovatelem p. Sýkora z Bu
čoviček. Pan Kaňonrek mluví o kulturní otázce
s velikým zápalem. Přechází ku otázkám národo
hospodářským a k heslu „Svůj k avému“. Dotýká
se židovských burs a poukazoje na pravé původce
adratených životních potřeb. Žid nepratuje těžce,
ale hledí ai vzdělání; nuže. hleďme i my se po
vznésti a vzdělávati nyní hlavně ctěním! ©Dopo
ručuje „Dědictví Svatojanské,“ jakožto základ
koihoven. Koněl vybídnutím k avornosti slovy:
„Svorný duch kde, tam ge dílo podaří“ Bouře po
tlesku a volání slávy osývá se sálem p. Petra
Šagera. Ku slovu hlásí se dp. farář z Ronova n.
D. Vzpom'ná osady, na níž dříve působil a to
a trpkosti a těší se z toho, že přišel mezi osad
níky nábožensky založené. Vybízí zviáětě organi
saci mládeže ku četbě v oaatávajících dlouhých
zimních večerech. Zevrubněji obezoamoje 8 „Dé
dictvím Svatojanským“ jakož i „Dědictvím Matič=
kých.“ Přeje činnosti další Zdař Bůhl Voláno:
Sláva! Předseda děkuje oběma řečníkům a roz
ponětí schůzí. Ku předa!

Humpelec. Dne 7. listopadu obléklo sa
město naše ve slavnostní háv, nebol konána ta
převsácné 8.voost svěcení nové jubilejní obecné
a měšťanské Školy. Po slavných alužbách Božích,
eloužených o 9. hod. v děkanském chrámu Páně
J. M. nejdp. opatem Sal Roabíčkem se Želiva,
šel průvod, v němž zastoupeny všechny spolky i
úřady k nové Škole, kde již čekalo velikó množetví
obecenstva U hlavního vchodu zapěl sl. zpěvácký
spolek chorál Svatováclavský, vačež nejdp. opat
posvětil zevnějšek budovy. Poté srdečnými slovy
odevzdal slovatoý p. starosta Ad. Wurm školu p.
řediteli, žádaje ho jménem celého města, by pe
čoval o to, aby ta nová škola vychovávala mládež
pro Boha, vlast a krále. P. feditel J. Řeháček
tklivými slovy, která tlamočila upřímnéjeho vnitřní
přesvědčení, slibuje jménem svým i jménem všech
pénů učitelů, že očekávání rodičů nikdy nezkla
mou a v mezích zákona mládež sobě avěřenoo
vědy oábožensko-mravné vychovávati budou, aby
z ní byli dobří lidé, poctiví občané a nadšení
vlastenci. Po krásné řeči jeho otevřen portál a
zástupy naplaily do posledního místa prostoraon
tělocvična u sousední chodby. Zde ujal se slova
nejprve místní p. děkan Norb. Benel a přesvěd
čivou řečí, jaká se málokdy slyší, dokázal, že
Škola, má-li veliké poslání své aplniti, musí býti
d'e slov Komenského pravou dílnou umění, ctnosti
a pobožnosti. Nato nejdp. avětitel dokončil po
svátný akt svěcení, savésil kříž a obrátiv Bek zá
mtapu praví, žo chce též několik málo slov pro
tluviti ku slavnosti tak vzácné. Líčí pak dojem
ným způsobem — sobě jen vlastním — dle Ko
menského, jaké má míti vlastnosti pravý vychovatel
mládeše a obezpečuje, še modlitbou jeho vědy
bade, aby ta nová Škola v intenciob nesmrtelnéhu
Komenského vychovávala město, vlasti a církvi
řádné, pevné a šlochotné charaktery. Po zapění
slavnostního sboru ujal se slova ješlé dp. evnag.
farář Jos. Cohorna, jehož krásná feč byla opravdu
skvělou apologií Krista a jeho náboženství ve
škole, Zapěním rakouské s národní hymny ukon
Čena tato krásná alavoost, která zůstane sajisté
v milé paměti všech přítomných. Večer pak po
řádaly sdružené katolické spolky sa voliké účasti
přátelský vočírek s přednáškou dp. katecbety
Oddone Vorlíčka o povinnostech rodičů ke kole.
Ve své promyšlené řeči p:dal oblíbený a obratný
p. řečník rodičům přemnohé vzácné pokyny, jak
mají pro budoucí dobro u čtěstí srých dítek ©
sohě ku radosti pracovati svorně ge školou.

Mladotice. Vneděli dne 7. listopadu po
řádala místnískupina mládeže divadelní předsta
venl „Čert a Káťa“, bistorický kos o jednom jed
náoí. Vetapného vybráno bylo K 10050, čistý vý
Dos vložen jest v pokladně, Mile nás svým přicho
dem překvapili důst. páni s Ronova: Fr. Kašťák,
farář, Karel Bláhe, katechetu a Martin Klouda,
kaplan, se svojí sestřičkou. Srdečný dík vzdáráme
Jim sa návštěva nám telice milou. Diky téš vóom



dik vzdáváme sirákovské skupině za zapůjčení je
viště. Provedení jednotlivých úloh dle úsudku ú
častníků bylo velice krásné a končilo dlouhým po
tleskem. Ku konci voláme: Zdař Bůh!

Loučeň u Nymburka. Výbor sastupi
telstva městyse Loučeně konal 7. t. m. volbu sta
rosty a tří radních za přítomnosti p. komisaře
s polit. expositury nymburské, do jehož rukou zvo
lení slib svůj hned skládali. Starostou zvolen p.
Renč, radními pp. Číbák, Kudrnáč a Muzikant.
Přejeme svoleným, jakož i výboru mnobo zdaru
v blahedárném působení ke klidnému dalšímu spo
lužití občanetva a váženému starostovi p. Renčovi
přejeme i nadále klidnou myel při všech těch ne
pěkných útocích v novinách veň činěných pro jeho
přízeň a lásku ke katolické naší straně.

Kostelní sbírka ve farnosti miku
levieké na nebožáky postižené v Třebověticích
povodní vynesla 60 K.

Různé zprávy.
Biskupské jubileum Sv.otce Pia X.

Dne 16. listopadu r. 1884 byl nynější nástopce sv
Petra vysvěcen v Římě na biskupa Dle vládního
nařízení biskup Sarto nvědomil mantovského syn
dika písemně o svém povýšení, doloživ: „Mohu
Vás, vysoce ctěný pane, abezpečiti, že jsem si ne
toliko vědom úloby, kterou mi Bůh vyzázal, nýbrž
pochopil jsem také dokonale povinnost, ukázati
svou poddanost vůči stávající autoritě. Jako slu
žebník onoho náboženství, které má za avé zna
mení korouhev míru a za svůj zákon přikázání
lásky k bližnímu, mobu Vás ujistiti již pro svou
povabu i ze svého nejblubšíbo přesvědčení, že
jenom tam, kde svornost panuje, může knčz avůj
požehnaný vliv uplatniti, že se budu ve svém pů
sobení přičiňovati o pokojnou shodu a že jsem
hotov, potřeba-li, ke každé čestné oběti, abych za
bránil i nejmenšímu nedorozumění, které by mohlo
býti osudnoblahuzeměa souladumyalf.“—Ejble,
tak prohlásil z upřímného srdce biskup té církve,
jíž se spílá „krvelačná bydra“! A Sarto byl pra
vým knížetem pokoje jako biskup a později jako
patriarcha. Vládoem trpělivým a míramilovným jest
i jako papež. O jeho dobrotě, soucitnosti, účinné
lásce k bližnímu není sporu ami v kruzích neka
tolických. — Při své skromnosti však byl nejbed
livějším strážcem Siono, důsledně uměl vždy hájiti
nezadajvá práva církevní. V době, kdy rakovina
nevěry zachvacovala velké davy dělnictva, neoddal
se jalovému stýskání, ale zasáhl účinně do otázky
dělnické. Chuďasům rozdával tak štědře, až ne
jednou nemobl si koupiti pro vlastuf osobu věci
nejpotřebnější. — Skutkem dokázal a dokazuje,
jakým jest nadšeným milovníkem věd a umění,
jak se stará o blaho mládeže a dobrého tisku.
Proto katolíci hradečtí při nedělní pobožnosti se
srdcem vroacím budou se modliti, aby nám Bůh
Šlecbetného papeže na dloaho zachoval.

Starý papežský palác v Avignonu
Starého papežského paláce bude nyní příhodněji
užito, poněvadž vláda dlouhou doba užívala ho
jako kasáren. Nyní se totiž konečně probudil zá
jemo tuto velikolepou historickou stavbu. Pobídka
k tomu byla dáca od zvláštního družstva, které
si postavilo úkol zachrániti tuto stavbu od záhuby.
Ministr krásných umění nařídil malíři M. Yper
manaovi, aby obnovil á la fresco veliký obraz,který
je ve veliké dvorané audienční a představuje pro
roky. Tento obraz je v dolní čísti paláce, který
vystavěl Kliment VL. Právě minulého roku Yper
mann obnovil feskovou malbu, kterou přednedáv
nem našli ve „vížce pro šatou“, když umělec již
dříve obnovil (nebo aspoň se poslaral o obnovu)
obrazy, které jsou v jiné veliké dvoraně s0nkro
mého bytu Klimenta V. Pařížský ústav krásných
umění dostane věrnou kopii všech těchto obrazů.

Svátek Čechů vídeňských. Od pon
dělka mají čeští katolíci vídeňští svůj vlastní kostel.
Je to bývalý kostel Redemptoristů v III. okr. na
Renowegu, který i s klášterem zakoupen pro české
bohoslužby nákladem520.000K a v pondělí tomuto
dčeli slavnostně odevzdán. Českého lidu dostavilo
se ke slavnosti na tisíce, že chrám ani nestačil.
Před bohoslužbami, které sloužil prelát Marat, měl
elavnostní kázání probošt dr. Stojen. Slavnostipří
tomoi i br. Harrach, který na zakoupení kostela a
kláštera daroval 200.000 K a 100.000 Kzapůjčil,

k ministr Žáček, správce ministerstva orby ryt.
pp a mnohé jiné vynikající osoby. Čechové ví

dežatí nemusejí se tedy doprošovat milosti, jsou
ve svém, třeba že na jejich stánku vázne na 200 000
K dlabo. Dachovní správu při kostele povedoa
feholníci řádu Nejsvětější Svátosti, jichž superio
rem jest O. Kaboň.

P rajme sel Týdenaíkčeskýchkato
líků vídeňských „Pravda“ napsal: „Pomáhejme
sobě! Před Časem i okový
„Ženský obzor“: „Ani haléře ua dobročinné inati
$ace, pokud jsou v rukou klerikálů “ — Tento
hlse není ojedinělý, „Ducha bojkotové této výsvy
lze pozorovati“vu všem jednání pokrokových jed
motiiyců i stran: Nepřispěti ani baléřemna dobré.
dčely katolické — ani na ty, které prospívají ne
straně všem! Z podpor jeme vylučazáni všude.

sami. Proto se nás tak trapně vždy dotkne, kdyš
vidíme, jak našincí dávají veliké sumy na věci,
které nejen že nejsou všenárodní, nýbrž naopak
hodně a hodně nepřátelům stranící, a pro svoje
vlastní nemají porozumění. Platiti nepříteli, kdyš
přítel trpí, není rozumno. Což neznají různí štědří
dárcové, ať kněží, at katol. laikové, našich potřeb?
Nevědí na př., če katolíci čeští ve Vídni mají o
brovský dlub 200.000 korun na získaném kostele
a klášteře? Či myslí, še nám na ten kostelíček
náš přispívají 80c. demokraté, nár. socielisté, res
listé a jiní pokrokovci svými sbírkami? My kato
Jíci zde ovšem platíme a rádi platíme na českou
školu jako na všecky jiné strany — ba vícel Ale
na český náš chrám nedá nám nikdo z těch stran
ani baléře. Prosíme proto, aby naši štědří dobro
dincové katoličtí pamatovali v první řadě na wvoje
ubohé bratry a pak teprve na nepřátele. Potná
hejme sobě! V tomto smyslu musíme rozuměti
hesla: „Svůj k avému.“

Důležitá sociální reforma. Vládapo
dává právě sněmovnám návrh na opravu daně do
movské V něm nalézáme novou a v pravdě 80
ciální reformu. Je to t. zv. stavební fond, jenž od
r. 1911 do 1919 naroste na 10 millionů korun a
z něhož se budou dávati přípůjčky na stavbu no
vých domů. Tento vypomůže, když stavitel
domku sám složí aspoň 16 proc. ceny jeho, ústav
úvěrní (i pupilárul* výpůjčku dá 50 proc. a státní
fond stavební dopůjčí scházejících 35 proc. Tím
bude umožněno stavět domky pro malé lidi 8 ma
lou zálohou i z takových fondů, jako jsou úru
zovoy, pokladny, různé spořitelny, jež vesměs avé
půjčky dávají 8 nejmírnějšími podmínkami. Sta
vební družstva, jak měla dosud těžký a nesnadný
vývoj, tak v budoucnosti budou moci velmi lehce
pokračovati. Nebude potřeba, aby tak pracně sbí
rala v příspěvcích členů svých záložní kapitály,
vždyť na 3000 až 4000 K stojící domek bude
stačit, složí-li stavitel (majitel) domku 450 aš
600 K. Ostatní vše se ma dopůjčí z jakéhokoli
ústavu úvěrního a ze státního fondu. Ovšem i ten
15-proc. obnos bude pro mnohého zoačný, ale
přece se jen spíše sežene, než 30, 40 ba 50 pro
cent celé ceny, jako dosud bylo nutno!

Hoosoveltjake zakladatel kostelů.
Bývalý předseda Spojených států severoamerických,
Theodor Roosevelt, a jeho syn Keremit přišli do
Kiubo vbritské východní Africe. Bývalý president
založil tu nový miasijní kostel a školu pro sirotky.
Při stavéní základního kamene měl krátkou řeč,
v níž mimo jiné prohlásil: „Vůdčího plemene úlo
boa jest, aby níže stojící lidi přivedlo k vyššímu
stupni vzdělání. Práce missionářů je v té věci
velmi zpamenitá. Raduji se nad vámi právě proto,
če tolik Činíte ve svých školách i pro děti bílých
osadníků.“

Francouzský socialista Proudhom
o církví katolické praví: Církev katolická
věří v Boha a věří v něj lépe, než každá jiná
sekta. Je nejčistším. nejdokonalejším, nejzářivěj
ším zjevením podstaty Boží, a jen ona se dovede
Bohu klanět. A poněvadž rozum lidský ani srdce
lidské nedovedly se sprostit myšlenky na Boba,
jenž je životem církve, proto přes všechny bouře
církev zůstala nerozborna.

Rorvej křenť soe. organisace malá
deže české pokračuje zdárně především na
Moravě, kdež dle zprávy z valné bromady Sdru
žení venkovské mládeže na Velehradě dne 10. t.
m. jest 390 ekupin s 15.000 členy. V Čechách
bylo do 6. listopadu t. r. sdraženo 5880 členů
katol. omladiny ve 212 místních skupiních.

Zlým duchem rakonskýchvladjest
sekční přednosta v presidiu ministerské rady dr.
Sieghard. pokřtěný to syn opavského kantora
Singra. Jeho prací byla falešná zpráva o audienci
ministra dr. Dulemby u olsaře. Dr. Siegbard s
vojenským okolím panovníkovým a německým vy
slanectvím !ve Vídni jest hlavní příčinou zmatků,
které zmítají oběma polovicemi říše drahnoa dubu
a poslsnci měli by věru nasadit vše, aby tato
židovská Excellence konečně jednou zmizela z ve
řejného života.

Zuřivé anglické saffragettky. Banket
na počest nového lordmayora v Gaidballu dne 10.
listopadu byl vyrušen anffragettkami (blasatelky
volebotho práva pro ženy), které se chápou každé
příležitosti, aby uposoroily na svůj požadavek.
Právě když lordmayor pronášel přípitek králi, sa
řinčela rozbitá tabule v okně a ženský blas křič-l
do místnosti „Volební právo pro ženyl“ Zároveň
sypalo se sklo na sochu vévody z Welliogtopu,
stojící proti lordmayorovi, jioá suffragettka rozbila
okno drahé. Obě ženy vloudily se do budovy pře
strojeny za posluhovačky a po provedené demon=
straci pokosily se uprchoouti přes střechy, ale ně
kolik pánů ve fracích, policistů a sluhů z Guid
ballu je pronásledovalo a po vzrušující honbě
byly dopadeny a zatčeny. Jedna suffragottka na
padla na bristolském nádraží jízdeckým bičíkem
ministra obchodu Vinstona Cborchilla. Ministr jí
však bič vytrbl a vrátil jí ho na památka. Sufra
gottka byla zatčena.

né délka rakemských drah ob
náší «f1.7 rů. Roje práměně dopravovánoje 233.727 mil. lidí a 251941mil. tun zboží.

Celkem zaznamenává statistika z roka 1907 2905
neštěstí a různých nehod. Definitivně zaměstnáno
jest 118.124 osob.

Příležitost k výzdobě chrámu. Umě
lec, jehož práce a návrhy schválila c. k. ústřední
komise pro zachování uměl. a histor. památek ve
Vídni, král. stát. ministerstvo bavorské, veledůst.
arcibisk. a bisk. instance, atd., ochoten jest vroce
1910 vymalovati jeden chrám neb oltářní obraz
zdarma — pouze za oboos režijní. Bližší správu
podá redakce „Rozbledů v umění církevním“,
Praha, Kr. Vinshrady 177.

Duchovní ovičení pro vomkovskou
mužskou omladinu budouse zase konatina
Velehradě od 1. prosince večer do Ď. pros. ráno
t. r. Žádá se, aby účastuíci 1. prosince o 5. hod.
odpoledne již na Velebradé byli. Za stravu atd.
platí každý 3 K; za nápoj se platí zvlášť.— Kdo
míní duchovních cvičení se súčastniti, ať se při
hlásí nejdéle do 27. listopadu výhradně u Rekto
rátu T. J. oa Velehradě. Kdo se nepřiblásí, anebo
příliš pozdě, oemůže býti prijat. Zveme statnou
omladina k bojnému účastonství.

Němel a letošní doplňovací volby
de představemstva Úrazové pojlšťovny
dělnické v Praze. Dalekosáhlýjest význam
letošních doplňovacích voleb do představenstva
Úrazové pojišťovny dělnické a to jak po stránce
hospodářské tak i politické. Zjevno to i z úsilí
strany německé, aby i při letošních volbách ve
skupinách průmyslových opětně zvítězila kandi
dátní listina jejich, na níž ve svorné shodě se na
lézají velkoněmečtí kapitalisté a sociální demo
kraté. Jedná se letos v prvá fadě o skupion III.
v níž k volbám povolány jsou veškeré chemické
továrny, pivovary, lihovary, cukrovary, výroba po
žívatin věcho druhu, uzenáři, pekaři a pod., osvě
tlování elektrické i plynové atd. Letošními volbami
má a musí býti porátka ta odčiněna a že ge tak
při všestrunném úsilí Českých voličů atáti může,
patrao z hborečnéagitace německé. Její vůdcové
zaplavují voliče této skupiny letáky a cirkuláři,
v nichž ae upozorňuje, že jest při letošních volbách
ohroženo nejen opětné získání této skopiny pro
stranu německou, ale že by neůspěch znamenal i
ztrátu majority v představenstvu pojišťovnyvůbec.
Lstáky takovými účinkuje se zejména na národostně
indiforentní majitele průmysl. vých podniků z krubů
velkostatkářských a jeat tudíž z české strany na
prosto natné napnouti všechny síly. Veškeré hla
sovací lístky buďcet ihned zasílány na adresu:
Bohuslav Kavka, tejemník Českého Pracovního
Sboru v Praze II. Jáma čislo 8.

IL reprenontuční věneček České
Ligy Akadomieké budeae konati20. ledna
1910 ve dvoraně botelu „Central“. Plesový výbor,
který se právě ustavil, započal již se svaním, Zájem,
jaký o věneček se jeví, jest dostatečnou zárukou,
že dvorana hotelu „Central“ stane ae 20 ledna
dostaveníčkem katolické intelligence a že ples bude
důstojnou representací katol. studentstva. Rekla
mace přijímá„Čes. L ga Akademická“PrahaI -209.

Zákas hry v nherskon třídní loterii.
V zájmu veřejnosti se připomíná, že dle platoých
zákonných předpisů hra v cizozemskou loterii ja
kéhokoli draha, tedy i hra v uherskou třídaf lo
terij jest zakázána a te na přestupky toboto zá
kazu stanoveny jsou citelné tresty, neboť pokuta
mimo propadnutí losu obnáší 5 až 1ónásobný obnos
učiněného neb zamýšleného vkladn. Z té příčiny
varoje se důtklivé před koupí neb prodejem losů
uherské třídní | -terie a připomíná se, že i ten se
důchodkového přestupku dopouští, kdo losy jemu
třeba bez objedoávky od uherských firem neb od
jinud zaslane si podrží. — C. k. vrchní finanční
řada a okresní fiaančaí řiditel Marvan.

Lži „Lidových Proudů“. „Lidov
Proudy“ napesly, že vídeňský koós dp. Blábé
sbíral na postavení ú'ulny českých učňůve Vídaia
teď prý 8e útulna nestaví, žebrání omlkloa o „pá
terovi Bláhovi není delší dobu nic slyšeti“. Lží
velikou jest, že o Bláhovi není nic ulyšeti. Slyší
se mnoho a vždy véci nejlepší. Na čest tohoto
borlivého pracovoíka náboženského i národního
neodvažojí se sábnouti ve Vídni ani naši odpůr
cové. „Lidové Proudy“ dávají teď slovo nám. My
však máme za to, že v první řadé má míti slovo
proti tomu sákeřnému napadení pomlurený kuěr
sám, jemuž banlivé řádky „Lidových Proudů“ k po
souzení zasíláme

(U'ránízprávy
WHradol Králové, dne13, listopada 1009.1 al

plenice K 21-90 —2240, čita K 1480 —16:40, ječee
neK 1060—1080 pros K00 00—00-00,vikvu K 00-00
aš 0000, hracha K 0000—0000, oves K T30—8-00,
čočky K0000—00 00, jahal K 24*00—3000, krgz K
22'00—44:00, bramborů K 4-40—480, jebslevého
semene červeného K 0000—000, 1 hl. jetolorého
semínkabílého K 000-00—00000,mákuK 39:0—
32:00, Indného semene K 00-00—0000, 10'
žitaých otreb K 1420—0000, 100 kg pěsaičnýk
otrub 13-80—00.00, 1 kg másla čerstvého K 1-40
až 260, 1 kg másle převařeného 0-00 — 0-00,
1 kgsádlavepřovéhoK 200—2-10,1kg Wwaroby
032—086, 1 veos K008-900, 1kopecerale K'|f*00
aš8-40,1kopepotrásleK0-00—0-00,1kopakapa
k 90)—0:00,) hl.vroule KA GOr=8"03,1kopadroba



seleniny K 1:00—200, 1 pytel mrkve K 2.00—3%40, ;
1 kopa okurek 0:00 — 000 sell K 7-00—8'00, |
bečka švestek K 3-00—5-00, I hl jablek K 6'00—14'0
1 hl brušek K 7:00—1200.— Na týbodní trh
+ Hradci Králové dne 13. listopadu 1909odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 67 hektol., žita
54, ječmene 95, ovsa 184, prosa 0, vikve 0, hra
ehu 0, čočky 00, krap 0, jehel 6, jetelového se- ,
mínka 00, olejky 00, máku 2 — 3) Zeleniny:
potrdele 30 kop, cerele 0 kop, kepusty 25 kop, cibule
15 hl,okurek 00 kop, seláta 00 kop, mrkve 10 pytlů,
brambor 60 hl, selí 367 kop, drobné zeleniny 20 kop.
— 3) Ovoce: švestek 29 beček, hraček 27 hl, jablek
62 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 5 kusů,
podavinčat 164 kusů, kůzlat O kus.

1. 90000000000.000000000Právě vyšlo a začíná se rozesílati

Zouhou $ kormu we- třetíupravenéa rozšířenévydání
v 10 hal. pošt. známkách neb v hoto- 7 M

vostipředemzaslanýchstojíkapesní O j "T A RE
mechanický ==—==—=—=

počítací strojek,
schválené mejd. bisk. Ordinariátem 20. srpna

1909 č. 235.jenž hravě počítá, násobí a dělí i 8 dv
setinnými čísly. Návod přiložen. Záraka
10tiletá. Neobyčejná přesnost a úspora
času. Franko každému zaslá výrobce
Fr. Hodílk. technikVelká Polom,

Rak. Slezsko.
Na dobirku nezasiiám. pro veliké porto.

Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající e příslašnými modlitbami (z brevíře),
nejnověji schválenou litanii k av. Josefu, velice
cepnou atať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů

Listárna redakce.
Dopisy £ Dobřenic, Ústí n. Orl., Čes. Třebovaka,

Mříčné, Bousova, Čáslavě, Jičína příště. Mnobo látky
vůbecz nedostatkumístaodlože20do číslapříštího. 1- ——a k Oltáři“u „Průvodu“varhao.

| INepostrá datelnou : Pro žádoucípřesnouúpravuknihkupecké
provise bylo nutno stanoviti ceny nového vydání
takto:

a Spiritismus i |nejlepší ochranou vplochýcharších50 nedfranko22K604
zdokonalenímKřesťanství? 004, 44K—hbez frankatury 1 výtisk| proti reumatismu

|
— E IM v poloplátněs červ.ořízkou.... 66b 90h

= a každémunastuzení všem, kdož jsou odkázáni| v plátně , 2... 04h 92b
: svým povoláním prodlévati v chladnýchmístnostech| v plátně se zlaceným křížkem ... 80h 1K
. neb na venku, jsou naše zvláštnosti pletenébo zbuží| v celokůži se zlaceným křížkem a

Podtímtotitulemvyšlaz péradra z pravé zlacenouořízkou .... 2K 10h 2K 60b
Jos. Novotného v „Knihovně Obnovy“ , Není přípustno ku frankovavým plochým

L| | důkladnástadie,v níž velmibystřevy- ( , velbloudí srakle archům šála řikládácí jinýchdrbů Fenihyat
E] véten původa charakter spise. E (alýtt odporočnjemeotřtky | Oltáte nebo katechismů.

jskost medií, pismo akresba duchůatd. kotník, £ pár K 8—, rukavice Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, da
Autor promlouváo kroužcích spirit- 1 pár K 3 „látka na spodní| stati mohou dudatek „O círktích nepra
stických, zjevech světelných, jasnozření, kalhoty a kazajky, 190cm. ši- vých“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
o theorii sily, psychické,magické.Srov- rokou, 1metr K TU: veškeré| prožurku archovou za 5 bal
nává učeníkřesťanskése zásadamispi- | nitka aplíce,ns prae,n záda Josefa (jiný
ritistickýmia dospívá k důkladně odů- pásy na ledriny.jednotlivéru: Litunie k sv. Josefu (jiný přídavek no
vodněnému závěru, že spiritismus jest kávy, jednot. nobavice, vesty, vého vydání Oltáře) prodává se na Ilstcich 6*
zvrácením rozumného myšlení, že škodí ponožky, přikrývky, střevíce, 100 kusů za K 1720.

du i tla | Po ánézměnámtoa me| D5 E heš

Knihamápěknouúpravu.Stran ř A prohřejeani neprochladíse Biskupská knihtiskárna50,Čemu2K60h 1/3 poutak Novyra
/ lustr. cenníkzašlemena po- v Hradci Králové.

žádání, 900000000000000000000000a DNSMVVJÍČÍN|zm.
Biskupská knihtiskárna výrobapletenéhozboží.

v HradciKrálové. pe- VPlzni:Školníl 9,Říkáol. 98 | Dalanní parmilura—| Dobrá pověst
' bické FRANCKOVKY| eolesantního provedení

Jan Kryšpín, pardu (ko s kávovýmmlýnkem,; 5 Ň
(. Sylvaterů jakoži její všeobecnáoblibaodvodňují sefvý-| se prodá.„ Dylvaterův tečnou jakostí výrobků firmy 1,z Bližšív atel. LANGHA

synovec,nástupce) Jindř. Francka synové RAV N NS
v Pardubicích. i s Hradec! Králové, Adalbertinum.

lk odborný pvřeleji.
FD o leji.*S"

ání. — uměleckýzávod — Doporučujemetento d-mácí výrobek co nejvřeleji
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ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA |
PRAHA-I,

AESE | PRAHAPN. KNÍZÍM KARLměstí pod loubím) dopo
|

km W TECHNICKÁINSTALLAČNÍ KANCELÁŘI SKLADYku dodání 0 c Í i
VÍŘEMonýchožneježnočně V HRADCI KRÁLOVÉ

Mšího aš k bohatému /w

ji 9uralnímuprovedenía PALACKEHO TR. C. 359., VEDLE GRANDHOTELU. mmm

| rámy zátémuosaseními. Provádí installace elektrického osvětlení v soukromýchp bytech,krámech,továrnách,jakož i elektrický pehom veške
Veškeré rozpočty,skizsy | odbornárada bezplatně,bese a “ rých závodů průmyslových.

všízávaznostiku definitivníobjednávoe. s u ašní osmětlení al».
OY“ Nesčetnáveřejná| písemnápochvalnáuznání,<) : pociolní instalace chrámů, umin oltářůa |. ,
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Kulturní hlídka,
Věda a umění.

Kovařovicova opera „Na starém bělidle“ vyšla
v klavírním výtahu, upraveném samým skladatelem,
nákladem Hudební Matice Umělecké Besedy již
tento týden ve č.vrtek a bnde subskribentům
ihned vydávána. Krámseká cena jest 12 K, z níž
členům Umělecké Besedy poskytuje se při přímém
nákupu sleva 20%,. Objednávky na toto krásné a
vděčné dílo, které se bodí zejména za levný a
pěvcům milý dar vánočoí, za hotové přijímá Umě
lecká Be-eda v Praze II., Juogmannova tř. 39 o.

t Alois Hnilička. Neúnavrý skladatel, diri
Gent a učitel hudby Alois Hnilička zemřel 10. t. m.
v Chrudimi v požehnaném věku +23let. Jméno
skromného, ale vyoikajícího tohoto omělce zapsáno
jest zlatým písmem v dějinách vývoje české badby.
Sesnam jeho prací obsahuje na půltřetího sta
čísel. Vedle přečetných skladeb církevních složil
zpěvobru „Žižkův dub“. kantáty: „České dumy“
a „Lilie“, oratoriam „Ztracený ráj“. symfonickou
bás.ů, 2 symfonie, 6 pešitů skladeb pro varhany
atd. Čestná budiž paměť tomuto ideáluímu pra
covníkovi!

Ceciliánský sjesd pro církevní hudbu byl za
bájen 17. října v Pise Wardinálem Maffi, jenž byl
provázen četnými toskánskými biskupy. Sjezd p-
zdravil předseda italských ceciliáoských jednot,
pačež bylo provedeno oratorium San Ranieri. 18.
Hjna sloužil livoroský biskup pontifikální mši a
byla zpívána mše „de avgelis“. Pak byla první
achůze, v uíž Don Ferreti pojednal o akci semi
vátů pro reformu gregoriánské hudby. Žádal, aby
byla provedena zásada, vyslovená na sněmu Ui
lánském r. 1665: „Cantores, ubi fieri potest, cle
rici sint“. i-. Atanasaio navrhi založení zvláštních
gregoriánských škol ve všech seminářích, 8 čímě
všichoi nesouhlasili, žádajíce, aby řehořský zpěv
nebyl výlučpým předmětem vyučování hudebního
v seminářích. Odpoledne podával zpriva opat
Amelli o pokroka ceciliánského družstva a zvláště
pochválil diecésí Fiegole, Padovu a Veronu jako
vzory. — ©Bohužel byli účastníci sjezdu vydáni
útokům lazy, rozpoutané následkem Štvanic ve
prospěch Ferrerův. Maozí byli i kamenem raněni.
Policie i vojsko musilo zakročiti k ochraně biskupů
a duchovenstva.

Cyrill, časopis pro katolickou hudbu po
seátnou, representuje číslem 8. zase velice dů
stojné esthetické enaby našich cyrillistů. Důkladný
referát o cyrillském sjezdě v Plzvi jest důkazem,
jak rychle ee ujímají a mobatoí idey cyrillské
tam, kde jest k práci dobrá vůle. V čísle tom čteme
též instruktivní pojednání o festivalu chrámové
hudby v Pasově, o pohřbech v Praze, atd. A že
umělecká díla českých pracovuíků těší se veliké
vážnosti i v cizině, to putrno ze zprávy, že téměř
veškerá díla skromného akludatele R(hovského byla
pojata v Cacilský katalog řezenský a přijata do
privátní knibovoy Pia X., který proneel o sklad
bách českého mistra velmí lichotivý úst dek. Proto
jen s jarou myslí dále ku předu!

Český slovník bohovédný. (Red. dr. Jos. Tam
pách a dr. Ant Podlaba) Sešit 5. Cena K 1-40.
Obsahuje 96 sloupců (str. 193—240) od hesla
Ailly až Albín Jan, kněz Jednoty bratrské. Z
ilustrací uvádíme celostranné přílohy IV.—V.:
Albani Francesco: Odpočinek Sv. Rodiny na útěka
do Egypta a Albertinelli Mariotto: Navštívení Panny
Marie. V textu nalézají se: Akácie egyptská, Alka
demie Křesťanská v Praze: Vnitřek kaple zbu
dované pro její exposici na výstavě pražské Ob
chodní komory 1903 — Akant — Akuntový orná
ment na svonu — Hořejší část oltáře s vyřezávanými
akantovými rozvilínami —Akordion — Alabastrové
nádobky — Alamagna: Madona — Alba sv. Ber
nulfa (XI. stol.) — Alba sv. Tomáše z Canter
bury (XII. stol.) —= Vyšívané ozdoby alb XIV.
stol. (v pokladu Svatovítském) — Vyšívaný okraj
alby (motiv prostonárodních vyšívek) — Albani
Franceso: Sv. František z Assisi — Albano Dóm
— Alberta ze Šternberka: 1. Přenosná oltářní
deska (strana přední i zadní) — 2. Pontifikál
(první strana) — Albert Veliký (fresko Fra An

ica da Fiesole v kapitolní síni kláštera San
arco ve Florenci), Vnitřek chrámu Ban Andrea

v Mantově, zbudovaného dle plánů Leona Bapt
Adaibertiho-Albi. 1. Kathedrála a biskupský palác,
2. Kathedrála (pobléd vd východu). — Celkem
dvě obrazové přílohy, jedna celostranná a dvacet
ilustrací v textu.

Z říše esperanta. Krok sa krohem. Jest po
barcelonském esperantském kongresu. Nestačí Hici,
še byl pro nás katolíky úspěchem pouse, neboť

„byl velkým triumfem.
Na žádném jiném ajesdu dosud mebylo tolik

užitečné práce provedeno pro naši dvojnásob dů
ležitou věc, jako na tomto posledním.

Desotkráte sešli jsme se v onOM DOZAPOME
natelném témdai, jedaak abychom studovali příští

abychom epolečným pomocným jazykem obětovali
Pánu všebomíra pokoruou modlitbu myslí spoje
ných touže věrou a nadějí.

Přičinili jeme ee; organisovali jsme nejen
slovy, nýbrž i skutkem světovou společnost kato
lických esperantistů, již nazvali jsme „světové
katolické sdrnžení eaperantské.“

Ugoesli jsme se odbývati v Paříži r. 1910.
od 31. března do 3. dabna „první mezinárodní
kovgrea katolických esperantistův.“

Toto usoesení jest velmi závažné, ueboť my
katolíci budeme prvními, kdož na specielním kon
gresu bud:a úřednějednati pouze pomocí esp -ranta.

Kongres ten bade novou fásí v dějinách
našeho buutí. O věci té jest již definitivně roz
hodnuto

Pracojme tedy 'pilač, abychom se dodělali
velkých výsledků. Jest nesporno, že po takových
důkazech životnosti a užitečnosti pomocného ja
zyka navždy zanikoou mezi našimi souvěrci ony
absurdní předsudky, jež přemnobé z nich espe
rantu odcizují.

Zajisté více pokročí naše věc tíinto Čtyřdeo
ním kongresem, v němž pojednáme o záležitostech
katolických, než deaftiletým b.jem proti zaujatosti
a předsudkům.

Necelých pět měsíců pouze zbývá vím kt
přípravě na kongres. Užijme tedy účinně tcho
času. Jest doba zimy, a tu každý z nás vynasnaž
se sezoamovati kruby katolické s esperantem; po
řádejte kursy jazyka toho.

Čím borlivěji boderne pracovati, tím dříve
přijde doba, kdy katolíci esperautem 8i bndou
všude rozuměti a pak budou moci tím snáze pra
covati na společném poli svém.

Aby bylo vidno, jaké pochopení pro espe
ranto mají katolíci západních zemí evropských,
uveřejňujeme tato díkůvzdání pařížského katolic
kého šéfredaktora Colase:

„Vrátivše se z Barcelsoy, zasíláme srdečné
díky všem tamějším svým přátelům, kteří nás la
skavě přijali a nám tak na ruka šli v témdni
sjezdovém.

Zvláštoí díky vyslovojeme Jebo Biskupské
Milosti, jenž nám dal na jevo své nejvyšší sym
patie, dovoliv všem sjezdovým koěžím, aby při
slubovali sv. svátostmi, a udéliv všem katolickým
esperantistům dispens páteční.

Díky vzdáváme svým horlivým apolnpracov
pikům dpp. M Liirovi, opata Tacherovi, Dr. Kollovi,
otci Baziliovi, opatu Richardsonovi a mnobým ji
ným, kteří tak apřímně po dubu kongresu pracovali.

Diky předsedovi, sekretáři a členům spolku
„Joventad katolika“, jehož krásné spolkové míst
nosti byly k naší disposici.

Děkujeme správě chrámu „la Casa de la
Caritad“, ctib. sestrám sv. Vincence, jakož i milým
sirotkům, jejichž dětské hry tělocvičné a dojímavé
zpěvy nás okouzlily.

Srdečným díkem konečně jsme povinováni
pohostinským montšerratským mnichům, u nichž
jsme ztrávili nezapomenutelné hodiny a u nichž
byl posvěcen náš esperantský lurdský prapor.“

„Esp. K.“

Kulturní jiskry.

Kdo má obrovskousásluhu o rozvoj Japonska.
Jest to zesnulý dr. Roesler, který pocházel z české
rodiny protestantské, jež se odetéhovala do jižního
Německa. Tam se narodil veliký reformátor Ja
pooska. Po odbytých právnických studiích a po
skvěle zap čaté dráze učitele práv z hlubokého
přesvědčení a po důkladných studiích stal se ka
tolíkem. Krok ten jej připravil o výnosnou profes
sura. Tu přijal pozvání japonské vlády a zde
vzkřísil národ duševoě bohatě nadaný. Japonské
obchodní zákonodárství, studium právnické v Ja
ponsku je dílem zesnulého dr. Roeslera. Přitom
pezapomínal nikdy, že je katolíkem a bohaté své
příjmy vénoval s velké Části na katolické missie
v Japonsku. Zde vybojoval také svobodu vyznání.
Cburav opouštěl Japonsko, aby úlevy bledal v Ra
kousku, kde v Bolzaou našel klid po klopotné
práci životní ve smrti. Zemřel smířen s Bobem a
e křížem v ruce v blahém vědomí, že vykonal
velké věci kulturní. Tak pracují praví katolíci! —
Dr. Roesler byl hlavním rádcem japonského kní
žete Ita, předního státníka. Zajímavo, jak prote
stanté ctí učenost. Odstřelili bystrého myslitele
pro jeho katolické přesvědčení, takže z jeho ta
lentu měla veliký prospěch říše cizí.

Katolicivo v úpadku ? Dle právě vydané sta
tistiky konvertitů ve Spojených Státech přestou
pilo sa loňský rok s církve protestantské do ka
tolické na 3000 osob; s nich je 332 pastorů, 126
důstojotků, 126 advokátů, 115 lékařů, 86 vyso
kých státn. úředníků a 206 spisovatelů, umělců..
Tudíž právě odboroých soalců — bohoslovců —
vrátilo se do naší církve v tamních krajích nej
více. Jistě proto, že američtí pastoři si dosud
evangelia váží. U nás naopak „ochránci evangelia“
(klerikální evangelíci) se spojují se soc. demokraty
a volaými mysliteli proti věřícím katolíkám —
tedy proti otitelům evangelia. Ve štvaní a olkoli
v utyrsování evangelia jest jejich existence.

Taky menšinový pracovník. Byli jeme nuceni
vystoupiti proti trutnovskému Calabovi, který
v době, kdy vystoupil „oa obrauu práv češtiny“,
ještě česky sám neuměl. Calaba sám vyprovokoval
příslněnou naši odpověď svými barnomskými pro
testy, jimiž se snažil dělati své ubohosti reklamu.
Nyní pak dne 12. t. m. samy nár. sociální „L'
dové Proudy“ napsaly: „Pan red. „T. V.“ Jindřich
Calaba v posledních dvoo číslech zahájil proti nám
válečné tažení. V článku „Českým učňům trut
novským věnováno“ postavil p. C. svoji menšino
voa žurnajistickou Činnost do pravého světla, je
znitství. nadávky, lež a hlavně denuaciace braje
zde svoji roli. Mládež nár. soc. poznala zde svého
„dobrodince“ a také tak v budoucnu s ním bude
jedoati. Jestliže p. C ae cítil uražen, když jeme
napsali, že jest na čase, aby jeho list zmizel z 0
bzoru a jestliže se kdysi hájil proti klerikální
„Obnově", jež napsala, že česká meaošina trat
novská se zřekla jebo vůdcovství, pak my tuto
„D-pravdu“ dodatečné potvrzujeme, poněvadž p.C,
k této faakci nemá docela žádné scbopnosti. Zde,
na tomto místě konstatujzme. že menšin: trut
novská se již dávno zřekla jeho listn a za žádný
menšinový časopis ho neoznává a proto jest po
vinností p. C., aby menšiné naší nedělal ostudu a
odstranil název „Orgín menšin Českého vevero
východu“, kterého neprávem užívá, protože v žádném
směru naší menšině neprospívá, als právě naopak
jí jen škodí. Pan Culaba, zvavý také „redaktor“,
vydává „Trutnovský Věstník“ výbradaě pro avůj
pros,ěch.“ — Tedy jen potvrzení úsudku našebo
dopisovatele.

Francie upadá dále.

Stále určitěji vysvítá, jak o protiklerikálním
pokroku ve Francii mluvili větším dílem zištní
kšeftaři, vypočítaví byrokrati, kteří chtěli proti
katolickou válkou rozmnožiti svoji moc nad lidem
a bodně si napěchovati kapsy. Jest to stará zku
šenost, že o „klerikálním kšeftě“ m'uví nejčastěji
lidé ti, jichž mysl nad kšeftařaké úmysly málokdy
Be povzoese. Nyní nevlivnější úřady jsou před
mětem bousného výdělkátství, jak vamy některé
pokrokářeké listy francouzské nepokryté přizná
vají. Třetí repoblika zklamala obyvatelstvo fran
touzské kapitálně. Stále větší nářek obrasí se
proti parlamentarismu, ačkoli přece ve Francii
lest vševbecné blasovací právo. Pealze i u zástupců
lidu francouzského rozhodují více než potřeby li
dové. Poslanci mají velice tučné platy a rozhřejí
se pro blabo lidu jea potud, pokad jim to kapi
talisté milostivě dovolí. Kdyby začal aěkterý zá
stapce lidu proti kapitalismu vystupovati sou
stavně a důsledně, srazila by mu vaz obrovská
m-c kapitalistů zcela lehce. Peněžní velmoži pra
cují ovšem poticbu, ale přitom výsledné, 8 neodo
latelnou mocí. A bez protekce vládních poslanců
člověk sebe nadanější nedostane se k důležitéma
a dobře placenému úřadu. Panující radikalové a
zedaáří drží pevně při sobé, raka raku myje. Tito
lidé považují repabliku za výdělečný podnik, hledí
na ni tak materialisticky jako židé na výnosné

Velice "rozšířený pařížský list „La Revue“
napsal článek, v němž dovozuje, že z ideálů třetí
republiky nebyl uskutečněn ani jediný. Prý finanční
bospodářetví za Napoleona ILI. bylo téměř malo
měšťácky spořivým proti bláznivému rozbazování
rad kální republiky. O bratrství, spravedlnosti,
nezištnosti nenachází se za nynějších pánů ve
Francii ani nejmenší stopy; státníci císařští mělí
své chyby, ale proti hyenám třetí republiky byli
dokonalými bytostmi. Tak píše v „Revui“ muž,
který není monarchistou, nýbrž republikánem.
Celé zástupy francouzských politiků zneužily li
dové důvěry k .omu, že si zaopatřily tučné osobal
sinekury nebo že se daly zaopatřit státem ve státní
správě. Vydávají se celé milliardy na věci, které
nenesou Zemi pražádného uzitka. Výsledky na poli
sociálním jsou tak malé, že nestojí za řeč. Repu
blika stojí nyní před nejtěžsím úkolem, před řád
nou výchovou lidových mas, před očistou politic
kého života. Tuto úlohu musí prý provésti, nemá-li
sabynout.

Tak tedy vykládá sám republikán. Věří
v možoost nápravy? Bojí se při svém republikán
ském smýšlení vysloviti pravdu, kterou oftí. Kdo
zde má první 8 reformoa započíti? Lidoví zástupci
a kapitalisté. Leč stará zkašenost nás učí, še po
krokářství se pěstuje blavně pro výhodný osobní
kšeft. Lze snad mezí těmi kšeftovními příživníky
nalézti statečnost a obětavost Panny Orleanské?
Takové ušlechtilé vlastnosti marně by se hledaly
i u těch „protiklerikálá“, kteří proti nynější vládé
protestojí. Troubí na poplach proto, še závidějí
jiným tučné žlaby a že se chtějí dostati k hojsému
sdroji osobních příjmů sami.

Nyní časopis „L' Universe“ oznámil, že ve
francouzském ministerstvu obchodu byly odhaleny
obrovské malversace. Stát připravenbyl růsnými
machinacemi o 8 millionů franků. Věru velká to
suma! Leč není divu. Jestliže nižší úředník byl
svědkem, jak se obohacují s církevního jmění 6
ředníci vysocí, lákal ho tea příklad k následování



Nej. ovější statistika opět jest pádoým dokla
dem, jak obyvatelstva francouzského ubývá. A
všichni francouzští synové Heliovi nevědí si rady,
jsk by nabradili marasmus republiky „smavým
Jitrem lidatva.“ Snad Mechar nejučenějším taměj
ším státníkům poradí.

Vědo, prehni a zhyň! Jem když ae velké
jméno Dalajlamy zachová.

Dr. Cbalapný stále světleji dokazuje, že jsme
měli pravdu, když jeme důvodně kritisovali, jak
se Masarykově družině jedná o vědu. Osoboí kult,
zavedení moderního modlářetví, urputné hájení
osobní neomylnosti — toť bylo věcí hlavní. Kdo
se odvážil v zájmu prospěchu vědy pfipomenouti
věcné Masarykovy omyly, podráždil sobělibost ve
likého Mogula měrou vrchovatou. Místo loyálního
konstatování protidůkazu, místo radosti nad po
stupem reálního myšlení — cholerické novinářské
výpady. Jak při takové osobní nedůtklivosti po
chodí věda, netřeba široce vykládati.

Nyní zase dr. Cbalupný cítil nutnost proti
Masarykovu kultu vystoupiti. Dae 12. t. m. napsal
v „Přehledu“ pod titulem „Navasuje se ma Ha
vlíčka a Palackého“ toto:

„Havlíček oapsal o Juogruannově významu
buditelském: „V Jaugmannovi Čechové ctí svou
vlastní národaost, totiž može, jenž 0 její zacho
vání mezi žijícími největší zásluhu měl“ Palacký
jako přítel a mladší spolubojovník Juogmannův
řekl o něm: „Ve věkovitém boji českého národa
Juogmann první proklestil cesta, cestu, která vedla
národ k spasení, a to naučil nás mysliti a mluviti
po staročesku a novoevropsku zároveň“ To řekli
Havlíček a Palacký. Dae 11 listopado 1909 orgáa,
který už deset let bere jména těchto dvou mužů
nadarmo v čele svých sloupců, který nepřetržitě
se vychloubá, že na jejich myšlenky navazuje,
napsal: „Roku 1848 měli jsme řadu lidí, kteří
měli mnoho jiných užitečnějších věcí v hlavě, než
filologii, spor o 4 a y nebo va w. Cestu k těmto
Jidem oeukazuje Juogwmano, nýbrž Bolzano. Ha
vlíček se naučil víc u „Némce“ Bolzana než u
všech českých filologů. Lidé jsou živi ideami nyní,
byli živi také před stoletím“ a tak to jde dále.
Kdo o našich buditelích ví víc než „Čas“, mohl
by jeho redaktora poučit, že 1. Spor ov aw
nevedl Jungmann, nýbrž právě Havlíček, „Časem“
předstíraný jako opak těchto sporů. — 2. Pravo
pisný spor Jangegun problašoval za „titěrky“,
kdežto právě zas Havlíček jej vedl důrazně a vá
šnivě ještě v letech, kdy dle „Času“ lidé měli již
užitečnější věci v hlavě. — 3. Filologie není totéž
jako „spor o fa y“. — 4. Havlíček vyspěl ve
velkého spisovatele právě stadiem Juogmanoa. —
5. Bolzano nebyl „Němec“ v avozovkách, nýbrž
sám se pokládal za Němce a až do 11. listopadu
1909 nikoho na světě nenapadlo brát jeho ně
mectví — n. b. beze všebo důkazu — v pochybnost.
— 6. Jungmann nebyl poubý písmenkářský filolog,
nýbrž člověk ideje, umělec, učenec a politik, a kdo
to neví, kdo nezná na př. jeho programy národ
ního úsilí z Jet 1806, 1814 a 1827, měl by mít
aspoň tolik studu v těle a duši, aby mu v brobě
dal pokoj — — ale nač se namábat dokazováním?
O Jungmannovi v „Čase“ nepíše člověk, kterému
jde o pravdu a který by se dal fakty poučit; tam
píše člověx vedený jedině tendencí, aby dojem
práce dra Chalupného o Jangmannovi oslabil po
stranním, úskočným, hadím povídáním, protože
v přímý boj s prací tou se on a vůbec nikdo
z jeho tábora neodvažuje. Proto se chytá z čista
jasna brožurky Helfertovy(!* o Bolzanovi, proto
Jungmanna snižuje na poahého bojovníka o „lay“
a upírá ideje muži, o kterém Palacký, domnělý
předchůdce „Časa“, výslovně a slavnostně pro
hlásil, še naučil jej i národ myslit česky a mo
derně. A v celém táboře „Času“ není osoby, která
by proti tomulo řádění a falšování historie konečně

stoupila!“
Poslední věta jako by byla opsána z „Ob

novy“. Nepoukazovali jsme přečasto, jaké polenové
lši realistického tisku smisli masarykovští „mysli
telé“ beze všeho protestu, ba 8 radostí? A když
jsme jednou navrhovali, aby se předložila sbírka
nejkřiklavějších vědeckých omylů a kontradikcí
Masarykových příslušným krabům, tehdy ještě
„Přehled“ provázel náš návrh úštěpkem. Nyní oape
pomalu za náhledy našimi. „Čas“ ováem si po
může z bryndy „realisticky“ ; místo věcného vy
vrácení předhodí svým nemyalícím stoupencům
obvyklou kost: „Cbalapný soublasí s „Obnovoa“,
tím je řečeno dost.“ Takovým lyrickým knyfem
si pomáhal lišácký „realistický“ tisk Často, když
byl s váčnými důvody naprosto hotov a když
dobře poznává, že by v zájmu skutečného uvědo
mění bylo potřebí říci: „Jiný list nás reálně po
učil.“ — Co po vědě, která nepochlebuje Masa
rykovi a Macharovi? Ať si sbyne, jen když se
Jesk jména velikého Mogula zachová!

Pátý světový esperantský komgres
v Barceloně.

Byly to doby nejvýše nebezpečné v letošním
červenci a srpaa pro celé Španělsko, zvláště však
pro Barcelonu, kdež vypuklo povstání velkých
rosměrů

Zdálo00, še tak krátce po dnech,kdy Fer
rerovci poštvaná Lluza vandalsky plenila chrámy

a kláštery barcelonské, kdy prolóvána nevinná
krev těch bytosti, jež zasvětily život svůj službám
pravé homanity, že po těch dmech brůzy nebude

lze odbývati projektovaný od 5.—11. září světovýkongres esperantský. Přece však přese vši nepříze
doby k toma došlo.

Pod krásným, modrým uebem jižním, na čaro
krásných březích moře, ve městě a vegetaci sob
tropickou, dali si začátkem září dostaveníčko
esperantisti celého světa. Sešli se, aby změřili
avé síly, aby porokovali o dalších krocích v pro
pagaci esperaotismu.

Za těch nevlídných revolučních poměrů vy
dařil se sjezd nad očekávání. Bylo pohromadě přes
1300 zástupcův eaperantismu.

Čestným předsedou sjezdu byl král španělský
Alfons, čtyři pak ministři převzali protektorát;
mezí ními byl sám ministerský předseda Maura.
Ministr vnitra pozval cizí mocnosti, aby na sjezd
vyslali své oficielní zástupce. Dostavili se: delegát
Spoj. Států severoam., belgický a švédský. Maobo
států rozkázalo svým konsulům v Barceloně, aby
sjezdu úředně se súčastnili

V sobotu 4. září přijel do Barcelony sám
autor esperanta lékař Dr. Zameohof roský Polák.
Byl uvítán starostou barcelonským, zástapci vlády
Španělské, deputací provinciální a nejvyšším vo
jenským velitelem barcelonským.

Před průvodem, jenž 8e ozdobenými ulicemi
bral od nádraží ku kongresišti, jela městská stráž
na koních — vše v lesku a v gala.

Starosta D Layret vítal kongres velice vřele,
děkuje za poctu, která návštěvou tolika repregen
tantů všech civilisovaných národů se Barceloně a
celému Npaněleku stala.

V neděli bylo v Barceloně vše na nobou.
Započal již opravdový život esperantský. Konápy
slavné bohoslužby, při nichž po esperantsku kázal
opat Richardson, načež adělil papežské požehnání.

V pondělí byl ejezd oficielné zabájen za pří
tomnosti městských, státních a vojenských zástup
cův. Representanti různých národů | pozdravili
sjezd dle abecedního pořádku, takže první ku slova
se dostal Čech (Bohbemo).

V ostatních dnech až do soboty piloě odbý
vány schůze různých profesí. Podrobnější program,
zvláště pokud se týká našich záležitostí katolíc
kých, přineseme příště.

V sobutu odhlasováno, aby příští světový
esperantský kongres se pořádal r. 1910 ve Was
hingtoně a po té r. 1911 v Antverpách. Toho doe
večer se veškery deputace s kongresem slavnostně
rozloučily.

Povšimnutí zaslubují tak řečené „Floraj
ludoj“ květinové hry, jež byly pořádány během
kongresu. Jsou to závody literároí — specialita
Španělská — v nichž dle daných themet závodí
mezi sebou spisovatelé, aby dosábli čestných cen.
Tentokráte v těch brách závodili esperantisté ce
lébo světa, nebot „fluraj ludoj“ dály se ve zna
mení esperanta; ceoy poskytli četní mecenáši, mezi
nimi král španělský, ministerstva, stát, město
Barcelona a tamější biskup.

Ceny dobyla avon básní „La simbolo de
amo“ paní Marie Haukelová, vdova univers. pro
fesora z Drážďan, známá esperantská spisovatelka.
Tím stala se „královnou květů“, zasedla na při
pravený květinový pozlacený trůn a z její rukou
pak obdrželi ceny ostatní Šťastu( „laursati“.

Zvláštní zmínky zasluhuje esperantské diva
delní představení. Jako loni v Drážďanech, tak
i letos v Barceloně podjali se toho těžkého úkolu
herci z povolání. Dáváno nesoadné Gualsovo „Mi
stero de doloro“, „taj bolu“. Hrálo se v „teatro
Romea“.

Autor Adrlů Guala osobně děkoval sjezdu a
překladateli svého díla Pujulovi za čest, že před
elitou celébo světa kus jeho provozován.

Herci zhostili se úloh svých co nejčestněji.
Mluva byla úplně jasna, provedení, jak u profe
sionistů 8amo sebon se rozumí, bylo výtečné.

Meri brou obecenstvo téměř ani nedýchalo
a teprve ku konci jednání to vždy prostorným
sálem zaborácelo. Na konec pak kusu frenetický
potlesk nebral konce; na jevišti vše zasypáno kvě
tinami, věnci a guirlandami. Rovněž autorovi a
překladateli se dostalo se všech stran lichotivých
usnání.

Po celou dobu sjezdu otevřena byla výstava
časopisů, děl, map a jiných k esperantu se vzta
bujících předmětův. Hlavně byl zastoupen horlivý
nakladatel esperantský Jao Heyn z Lipska a knih
kupecká frma Rosals z Barcelony. Pan Hen již
několik dní před kongresem přijel 8e svou paní
a šesti obchodními příručími, aby své oddělení ve
výstavé co nejapartněji zařídil; rovněž výstavka
Rosalsova dělala co nejlepší dojem. Celá výstava
poskytovala dukonalý obraz nynějšího stavu espe
rantismu.

Účastníci ejezdu nespokojili se pouze Barce
lonou, nýbrž po kongresu navštívili ještě Valencii,
kdež právě pořádána byla výstava, jiní Madrid,
velká část pak zajela Bi na slavný Montserrat.
Přes 1500 poutníků může najednou bytovati v tomto
slavném klášteře a to úplně zdarma.

Kongresisté vyjeli z Barcelony v neděli ráno
vlakem ze severního nádraží, projeli překrásnou
krajinou, minuli město Sabadell a městys Moni

strol. Ta již lze zříti klášter v„Překráených horách. V klášteře kosány posledoí esperantské

služby Boží, při čemž měl nadšené esperantské
kázání sabadeliský farář Marco Lliro. Spolu sde
posvěceny esperantské prapory, z nichž jeden vzali
s sebou do Lurd katolíci-esperantisti, aby jej obě
tovali jako dar esperantistů nejsvětější Pauně,

Sa srdcem plaým díkův opouštěli esperan
tisté hostinné zdi mootserrataké, aby rozjeli 80
dílem do svých domovů, dílem k návštěvě nejsv.
Panny lurdeké.

Ač jeli ejezdovci 8 jakýmsi strachem a ne
pokojem do Barcelony, vraceli se odtad velice
spokojeni 8 výsledkem sjezdu

Nyní těšíme se my katolíci opět na náš spe
cielní katolický mezinárodní sjezd esperantský, jenž
bude odbýván o velikonočních prázdninách r. 1910
v Paříži a jehož zajisté i mnozí esperautisté ze
zemí koruny av. Václava se súčastní. K.
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B.E.Tolman,
východočeské knihkupectví

8 v Hradoi Králové. 8
s:Bohatý antikvariát

Velkozárod hudebninami.

(Zaloleno r. 1862).

Zakládání a doplňování knihoven
za mojvýhodnějších podmínek.

Seznamy zdarma. Telefon č. 17.
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Hospodářská hlídka.
Valné hromada 1. českého spolku pro

zvelebu včelařství, zahradnictví a chovu hospodář
ského zvířectva v Cbradimi koná 8e v neděli dne
21. listopadu 1909 o 2. bod. odpol. v Zaječicích,
v hostinci „na Křepelce“. Pořad: 1. Zahájení
schůze. 2. Rokování o těchto otázkách: a) Užitek
z řádně pěstovaného stromoví; výběr pro zdejší
okolí. (Sdělí pan Václav Doležal, absolvent vyšší
zahradnické školy). b) Život včel v zimě a jarní
přeblídka úlů. 3. Volné návrhy.

Divné hospodářství provádímeu nása
pak žebráme na slé časy. Kde co sklidíme, bned
hledíme prodati za každou cenu, jen abychom na
byli hotových několik grošů. Nedbáme, je-li ta
cena přiměřená, nedbáme, jaké jsou poměry trhové
a zdali není naděje, že o něco později stržíme
více. Bez rozmyslu, bez počítání, bez odhadu se
vším se vrháme rázem na trb a tak sami ceny
stlačojeme, sami překapníkům pomáháme k velkým
výdělkům sebe ochuzujíce. Pozdě, i pak třeba
vlastní své plodiny z třetí ruky zpět kupajeme za
drahé peníze a tak se ochuzujeme dvojoásobně.
Své zrní dáme za babku a kupujeme drahoa
mooku všelijakou, kupujeme drahý a špatný cbléb,
místo abychom sami doma si namleli, napekli
Urodí-li se ovoce, neumíme úroda zpeuěžit; ne
urodí-li se, kupujeme dr.hé ovoce cizí. A tak to
chodí se vším. Po žních prodáme lacino svůj oves,
žito, ječmen, z jara to draho kupujeme. K tomu
všemn kde kdo se vybýbá práci tělesnéa námaze.
Místo abychom v zimě doma si pořídili dřevěné
nářadí, přístroje, tkali pletiva, pletli košiny a koše,
šili a pletli, jehlou, sekerou atd. krátili si dlouhé
chvíle zimní, povalujeme se po hospodách, po kle
vetách. Nic se doma nezhotoví, neopraví, nezlepší,
nezdokonalí. Však se to lacino koupí — ususuje
kde kdo — a kupujeme všechno za botové, i věci
takové, jež bychom doma mohli a měli hotoviti
sami. Což diva pak, že příjmy nestačí, všude je
stále potíž o peníze, je zle na venkově a vše se
brne do města, kde je pak ješté hůře. Náprava
v těchto věcech je natná, necbceme-li všichni u
tonout v tom novodobém bahně, jemuž se říká
počitkářetví a lenost tělesná i duševní.

K ualosňování strání a svahů v po
loze západní a severní hodí se líska obecná. Chrání
dostatečně svaby, stíní a zůrodňuje půdu a dává
slušný výtěžek. K pěstování v polobách pro stromy
ovocné již nevhodných doporučují se oříšky ce
lerské a Lambertovy. Nejlépe se osvědčuje sásení
2—3letých prutů, s nichž již v pátém roce sískáme
pěkoé a hledané oříšky. Občas-li keře ořezujeme,
svýší se jejich plodnost. Sady lískové u nás všade
se dobře daří aceny oříšků jsou obstojné. Výhony
na obrače také se dobře speněží. Doporučuje se

tedy lov úní lísky v polobách,kde sady ovocnéBe n .



Polaí holubi bobstě oabradí škodu způ
sobenou zobáním srní na povrcha rozbozeného
tím, že hubí slimáky polol a sbírají semenople
vele. Je tedy bolubářatví ae stanoviska bospodář
ského chvályhodno, nepřihlížeje k požitkům, jež
chov bolubů přátelům svým poskytuje, jak po
stránce duševní nemalou roskoš způsoboje, tak i
po stránce hmotné v podobě mláďat a korunek
stržených za odprodané holuby a boloubátka. Měl
by tedy každý selský hoch míti pořádný holubník,
ošivený statoými boluby polním.

Pre věelaře. Jistý včelařkolem Nového
roku nařesal letorostů 2 Ifeky, vrbin, traky, třešně
ptáčnice a dal je ve vodě postavené do světnice ke
kamnům. Pupeby rychle se ualévaly, záby pukaly
a netoliko zeleň ale i květy ne ukázaly v době,
kdy venku sníb. Kdy | pak nastala jarní pohoda,
zatím úplně rozkvetlé pruty vystavil na dvorku na
výsluní. Za chvíli ae na květech včely jen bem
žily. Hitavě se sháněly po pelu, kterýž v té době
byl jim netoliko vítanou pochoutkou. ale i léčí
vem. Případ ten zaslubuje pozornosti včelařů.

Pravý med. Známkoupravého medu jest,
že za několik neděl ztuhoe, zcukernatí. Kdo chce
míti med nefalšovaný, ať nckupuje leč med zcu
kernatělý, kterýž se na mírném teple, nahoře na
kamnech rozpouští. Nebo se dá lábev medu do
teplé vody, v níž se pomalu rozpustí, Zvařit se
med nesmí, ježto vařením pozbývá oněch cenných
látek prchavých, které právě ined Činí medem.
Zvařený med ož neztubne.

Pe vejcích je poptávka veliká.
Zvláště vejce čerstvéje všude hledané a platí se
dobře. Též masu je velice drahé. Je tadíž chov
slepic nyní velmi výnosný. Doporučuje se tudíž,
aby zvláště v krajích méně úrodných, kde ubil
nictví nestačí a všude je dosti palouků a křovin,
chov slepic se rozšířil a zdozonalil. V době, kdy
za kuřátko více Be trží než do nedávna za do
apělou slepici se žádalo, kdy po drůbeží a vejcích
je shon, je drůbežnictví výnosným zdrojem. z kte
rého i drobní hospodáři, chalupníci mobou získat
slušný příjem. Zvláště dobře pochodí, kdo Bi za
Hdí drůbežnictví tak, aby na jaře měl covejdříve
kuřata a v zimě co nejvíce čerstvých vajec. A
tobo lze dociliti všude teplým, čistým, vzdušným
karníkem, přiměřeným krmivem a pečlivým oše
třováním slepic od jeseně do jara. Též chov kro
canů, kachen a hus nyní je výnosný a u nás daří
se všude. Nenaříkejme va zlé časy a chopme se
toho, z čeho plyne slušný zisk, tak lépe odstra
níme bída. než když stále budeme láteřit aa zlé
časy, spoléhatna jinéa sami nečinnědřepětleckde
— v hospodě.

Zolené krmivo pro slepice v zimě lze
opatřiti v ten způsob, že se bednička nízká stří
davě plní pískem promícbaným nějakým zrním.
Bednice se postaví do tepla. Za 4—ó dní zrní
v navlhčeném písku sklíčilo. Teď se písek přeseje
a obilí sklíč-né slepcím předhodí.

Uherský dobytek vzrůstá počtem.
Dle sčítání r. 1907 v Uhrách provedeného vzrostl
počet koní z r. 1906 na 1.788.416 vyp»čítanýcha
dostoupil čísla — 1,797 664 kusů. Hovězí dobytek
ze 5624.555 za rok se rozmnožil na 5 962.929
kusů, ovce pak z 6891.089 na 7549.336 kaaů.
Nebyly tudíž správny výkazy našich zástupců,
když tvrdili, že v Ubrách dobytka ubývá, a třeba
u nás bodně dobánět, abychom se Ubrům vyrov
pali chovem dobytka, aby se náš masný trh
vymanil z podračí uherských masařů.
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Sociální besídka.
Úpadek sociálních demokratů na Ost

ravsku nejlépe dokoumentovaly obecní volby
pa Mar. Horách. Obec (tato byla největší
cbloubov sociálních demokratů a považována
ta nedobytnou baštu soc. demokratů. Obecní
volby okázaly však. jak posice sociálních de
mokratů na Mar. Horách je slabá, že to až
všeobecně překvapilo. Ta tam je důvěra děl
nictva k soc. demokracii. Nebýt znásilňování

hrozeb ze strany soc.demokratických agitátorů,
byl počet hlasů soustředěných na kandidátka
e0c. dem. a pokrokářskou až uboze malý. Vý
sl dek voleb agitátory přímo omráčil. Sám
re Čermák prohlásil,že takovéhorozdílu hlasů
neočekával. Do poslední chvíle oddávali se na
ději, že Mar. Hory jsou stále tou socialistickou
bašton. Výsledek voleb je poučil, že doby, kdy
dělnictvo slepě Šlo za vůdci na Ostravsku, mi
noly,

Organisace typografů kvetla na Moravě
velice otéšeně, pokud sledovala cíle, k nimž
byla bystrými průkopníky orčena. Jakmile však
vedení této orgapisace urvali pro sebe sociál.
demokraté, hned začaly svízele. Kdo nebyl
v organisaci soc. demokratem,s tím 8e jednalo
zcela bezohledně. Sociál. demokratičtí výboři
podporovali z peněz svěřených rudé kandidáty
do sněmu zemskóébo a říšského, dávati ze spol
kové pokladay příspěvky na „Rovnost“ a
„Volkefreand“, nutili členstvo pokladny osla
vovati 1. květen; ti, kteří neposlechli, byli in
sultováni i tělesné týráni. Rudí vůdcové začali
docela poroučeti, v jakém spolku smí nebo
nesmí člen býti; kdo neuposlechl, tomu Se za
stavovala členská práva, hrozilo se mu vý
loučením, ačkoli vysoké týdenní příspěvky se
od něho požadovaly dále. Naposledy členové
Všeodborového sdružení křesť. dělnictva po
systematickém šikanování vystoupili a založili
si odbor. organisaci vlastní, Radí we začali
z počátka pošklebovati, ale když viděli,
že posměch nepomáhá, utekli se k bez
oblednému terrora. Nařídili svému členstva,
že nesmí pracovati společně B křesť. soc. ty
pografy a zakazovali docela členům stýkati se
8 nimi; hrozili jim zastavením členských práv
a docelu vyloučením. A teď zase kladou rudí
podkopy našincům v zemském sněmuv. Věra
— zvlaštní to přátelé proletářů a dělnictva
zvlášt|

Nejstarší pražská. křesťanská, výhradně česká továrna
na železná kamna a stol. sporáky firmy

:Horákla,Ulilmann
(mej MUDr. Vend. Šnopl 4 F. Novák)v U., Vyšehradská tř. 49.
doporučuje své uznaně nejlepší výrobky mo
derního hygienického úsporného topení a

větrání.

Kamma původní Meidingerova.
Kamna regul násypná ze šamot.
vložkou. Nepatrná spotřeba paliva.
UNP“Osvědčenáškolní kamna. jj
Železné sporáky všech velikostí.
Ceny levné, Cenníky zdarma.

Veledůstojnémuduchovenstva!
Dříve, mež nové

úhrámové jesle
zakoupíte,

dopište si o bezplatný rozpočet a vzorky utěšeně
ge rozvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje

Koberce JAN | Záclony|

STOUPA
| V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

| Haveloky. Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, se srati velbloudí.

Pokrývky
Da stoly a lůžka.

Župany v každé voli csti

|

Deštníky. — — | — Železný nábytek.

vbohatém | sa eb" snižené ceny.

Kožichy
pánské i dámské, cestovní a hospodářské, i levné

pro kočí.

Kožešiny
límce, štoly, šály, rukávníky v nejnovějších faco
nách od nejlevnějších do nejvzácnějších, v největ

ším výběru doporučuje

František Beran,
vlastní výroba kožešnického zboží

© Hradec Králové, ©
Velká podsíň.

Žaketyškožešinové
nejmodernějších vzorů pařížských dle míry se

shotovují.

INNemoderní kožešiny na
nové vzory předělávám solid. a levně.

Zároveň

klobouky a čepice
Jsom stálo na skladě.

(rasolinové lampy
svitivosti 75—100 norm.Eavíček

v odborném osvětlovacím a eloktre
technickém závodě

Josef Ježel=
v Hradoi Králové naproti Grandhotelu.

Žádejte cenníky sderma.

Žárová tělíska na lí, petrolej, gaolin i plyn velmiovná.



Doporučujeme

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

s péra redaktora C. U., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 etran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozaah pracovního pole, v II. oddílu nvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ

křesťanskésociálníuetá Spisje bobat četnýminejnovějšími statistickými doklady,nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

Cena spisu 8 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímoobjednávajícíu administraee,
109, sleva a franko.

Administrace „Cas. Úvah“ v Hradci Králové. |

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

ZA řetízky, prsteny, náramky,
ŠÍ jehlya jiné zlaté a stříbrné skvosty

NE — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
vemstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i ©

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhoťovuji úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnobo pochvalných uznání po race a hromzová
státní medailie z výstavy v Pardabicich.

ORP*>Závod založen r. 1898. "Sm

DaršÍ DÁDTLRL,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

O90000000000000000000

©O0000000000000000000000

hraňte se
nachlazení!

Následky odvrátíte jedině nákupem
teplého trikotového a flanelového prádla
nejlepší jakosti od fy.

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové,

Divadelní u ice.

Hměžské kolárky a náprsemby.
Solidní obslaba. — Pevné ceny.

9000000000000000000000000000000000000000000

* o

KY. Skuherský, Hradec Králové,

vývBvě0 -4%00000.0 09-07.0000000)000000$80 000000

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Heškudly, faráře re Yýpraobtieleh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praperů a kovového náčim..
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

ne na požádání franko zašlou.

=

(8.8.00800001460

První český katolický zárod ve Vídni.

František kuber
Dílna ku vyšívání

mé 2 zhotovení ko
sP raš © stelních rouch,

4 © korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t d.Videň,
VII. o., Kaiser

strasge 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
rnějtíi veškeré kostelní nádoby a
nášínía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,

svícny, lampy, kaditelnice,Kropenkyatd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovojící. Staré před

ěty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy mazílá na u
kázku franko bez závsznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdos ruční.

zadosok,KÁAképrářků,námkůtd.ZNotářské» jídelní náčiní ze stříbra pravého
1 čínského všdy na skladě.

Staré slato, stříbro.adrahokamybupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paelř a ciselour

Praha I. ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n

CSDCEDXIG8YIXXESDXGEDX

662 XBP3X6BIX6B2X syJan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zssílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejmovějších druhů pravých*

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

zemských.W
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. ducbovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

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

zkoušku.

Velejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

KEE)E83X EO3XCOŽXCOX
"1do Za Z k OE lánlon maŠlik?Ao mna ©

Šeob. úvěrní společnosí,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
= za 4"o až 59b

úrok a to dle výpovědi.

SEP- Složní lístky na požádání zdarma. “U

Uhlí

Če3X M

GE683XGBBIXIXGB3MK

pong de "TN

90000000000:0000000000

Vína mešní
stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nejlépe

— a nejlevněji u — — —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařetví a zastupitelství předních vinařských

firem v Novém Městě n. Met.
Zasílám franko va každou stanici za cenu

dle jakosti červené a bílé, 1 litr za 60 h, 66b,
70 hal.

O00000000000000000000000

C, k. místodržitelstvím komoessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporadujese ku ování veško
rýchkoupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních mást, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techoické,
tak právní vyřisnjí se Co nejrychleji. —

Největší agenda jak vnitrozemská, tak

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.



Kulturní hlídka.
Věda a umění.

České Intelligenel. DoplňkykOttovuSlov
níku Nauč., jež tvoří zvláštní samostatný dil XXVIII,
byly právě vydaným seš'tem 655 nkončeny. Mo
numentálnímu dílu naší literatury naačné dostává
ne tak oálešitého vyvršení, neboť obaah jeho do
veden jest až do doby nejnovější, tak že Slovník
informuje nyní Čtenáře ve všech směrech až i »
událostech posledních dnů, vzácná to vlastnost díla
tak rozsáblého. V posledním sešité žádá nakla
deteletví J. Otty. ve-kera naši veřejnost. aby si
peobtěžovala sdělití mu jak event. nedostatky, jež
by saad při upotřebení našla, tak i návrby Da
zdokonalení díla. Veškeré důležitější události, jakož
i event. upozornění « krubů čtenářských budou
vedeny stále v evidenci pro případ nových dc
plůků, tak aby toto nákladné dílu zachovalo si i
v budoucnosti pro majitele stále cenu časovou.
R-:zamí ee, že dobře míněné upozornění bade ví
táno rd každého čtenáře i bude jen v zájma věci,
jestliž. čtenářatvo žádosti vydavateletva vyhoví.

Kulturní jiskry.
Z řiše modlářství. Siyšme,jak píšeo Ma

cbarovi soc. demokratická „Puchodeň“ dne 19
t. m.) Někdo by myslil, že eoudružský list bude
psáti o Macbarovi ve zaamení rovaoati a bratrství,
nikoli tedy modlářesky. Ale sondružeký list píše
takhle: „Přišel antik. Člověk prostý, milý (vždyť
padal i pokrokářům, rudý Jiste !), upřímný, srdečný
(nevíš nic o jeho zámyslném Ihani?), tak jak
jsme zvyklí říkati po dobrácku „náš člověk.“
(Machar sice napsal nitecheovsky, že jest „také
aristokrata kus“, ale umí markýrovat demokrata
znamenitě hoed tam, kde mu to trochu popularity
vynese) Do šeda hrající oči (jinde zas říkali po
krokáři o sovím zraku Macharově), čtyřbranný
obličej, výraz zvláštní (taky 81 myslíme), jasný
hlas (oěkdy až příliš ryčný; to dobře poznal na
př. sám Masaryk, když Machar jeh) šslomoanský
rozsudek ve při Herbenové odsuzoval), přízvuk
měkký, to vše působí na poslachače poutavě.
Jinak měkká slova jeho dopadají vabou centů na
hlavy nepřátel (inu, takové centy, jakými jsou
nadávky v jebo spisech, dovede vyrobiti taky
forman zcela anadno), určitý přízvuk je jed, jenž
zžírá umělé pozlátko — farizeů, pichlavé oko (to
je pokloos!) vpíjí se ve tváf úlisných a slizských
klerikálních měkkýšů (pro bohy nesmrtelné, synu
Helidv! Kolik těch měkkýšů slizakých na té schůzi
v Hořicích bylo, še jste se tolik hněvalna jejich
přítomnost a existenci vůbec? Vědyť k vám žádný
ten měkkýš nebyl v Hořicích úlisný). Člověk
antik přišel a o avých Řecích a o svých (tof se
rozumí, že jen o těch svých), o své (také váříme,
že o ové) Heladě vyprávěl své zkušenosti (podle
toho byl asi Macbar v Heladě asi dávaoo před
Kristem; my však posnd víme, že nemá zkuše
ností vlastních ani o Heladě nynější, protože tam
nebyl), sny a touhy, avé ideály, své poslání, aby
naučil myslet, přemýšlet, jednat. (Nelešel pisatel
těchto pokloo před Macharem v prachu? „Uvě
domělí soudrazi“ musili si tedy Muchara pozvati,
aby je naučil „myslet a přemýšlet“. Tohle se
povedlo.) Chce rovnou páteř, jaené oko, hrdou
mysl (po — nol), zdravý rozum, milé srdce, vzty
čenoau hlavu (no — nol), celého člověka. (Milí
soudruzi, to byste čČubrněli, jak 8e snaší Machar
nadávkami obnouti přímou páteř a vzlýčené čelo,
jestliže se takové čelo v zájmu pravdy postaví
proti oěmu. O tom by vám moh! ledacos vyprávět
sám žák Masarykův dr. Cbalapný) Chce pravda
(proto lže), chce krása (proto mluví o „mescích“,
proto se nazval sám „klackem“), chce dobro (proto
projevil přání, aby jeho odpůrci byli postavení
mimo zákony jako škodná z+ěf). To je jeho ná
boženství. Do volné Školy volný učitel, ze Školy
— knězl“ Nevstane na nesmrtelné tváři syna
Heliova pot, až toble nešikovné modlářstvípřečte?
„Do čšedahrající oči, čtyrhruaný obličej, pichlavé
oko“. To je tak něco pro moudrost Kašpárkova
z divadla Matěje Kopeckého; čtyrhranné obličeje
přicházejí patrně do mody. Ale marné namabání.
Macbarova osobní produkce nencbváti. Někteří
prostomysloí lidé se mohou do antiky zbláznit, ale
při patfení na Macharův cr'ginál podrží vždycky
sdravý vkus. Docela ani do té antiky se jim ma

proso nechce. — Jest to smůla, chce-li některýsiste modlafit a neumí!

. 4 pntkologile vořejného šlvota. Píše
se nám: Čís. I. Při smrti učitele Kudrnáťe pro
běbla sloupci novio správa, že „doufal slskáním
poslanechého mandátu si pomoci s těžká finanční
Hamě“.Jest viděti, k čema tedy vlastně daes po
slanecký mandát veliké většině těchto pánů kan
didátů má sloužiti. Že by si z finanční tísně
mnohatisícové pomohl z diet, to se může vyklá
dati jěnom politickému dítěti; z čebo tedy?
A potom má národ dosící svých politických práv
a lid svých životních potřeb. Jak jsme to hlnboko

klesli, když i vodoucí žuroály vlastenecké?« lš
Národní Politika atd. chtějí tímble «malversace
omluviti a přikrýti! — Čís. II. Klaesickou omluva
vydala Ustfední jednota Českých bospodářských
společenstev při zpronevéfe uč. 3:ulíka ve Velkém
Boru u Huražďovic. „Revise můše revidovati jen
na podkladě knih a ty jsou právě ve Velkém Boru
co do formy pečlivé vedemy.“ K čemu tedy vlastně
ty revise jsou? Proč Be nenajde způsob jiný?
Proč teprve generální rovise, když už jsou peníze
fač? A ještě lepší jest, co praví před im: „Pod
vody zavánilí ami me tak činovníci nekonáním po
vinností. jako spíše člemstvo a vkladatelstvo . .
Tedy zloděj není aut tak vinen, jako ton, kdo si
nechá iajesek nkrásti Výboroě, páni owlonvatelél!
Také se z Prahy tvrdilo, že defraudace Stulikova
nebude po skončení důkladné revise shledána
větší usd obuvs 20.000 K. Zatím však nyní aji
štěno podrobnou revisí, že ukradena 21000 K.
Proč tedy zbytečně páni přiskakovali ochotné de
zcela zbytečným proroctvím | před | ukončením
šetření?

Machar.

(14) Ještě snad před 5 roky vedl se u nás
boj pouze proti klerikalismu, ač jsme dle všech
známek byli přesvědčení, že je to vlastné boj
proti křesťanství. Jestliže tenkráte se hoj teu ma
skoval, vystupuje does již bez ostycha jako boj
protináboženský. Dnes neosekávají nepřátelé Kri
stovi retolesti 8 jeho stromu, davs přiklásjají ac
keru k sumómu kmeni. Co před 10 lety bylo by
nemožným, oslava Machara u Ferrera. to Be děje
does bez ostycha, nikoli že by iatelligence naše,
jež tu padá blavně na vábu, byla anarchisticky
naladěna, ale že pobáněna volnomyšlenkářskon
knutou, © tupvu resigaací neb dokonce ze strachu
pobliží vatříc budoucnosti a věcem, jež přijdou a
Jež po jejím soudu nikdo neodvratí.

Též neni pravda, že by Macbara a jeno an
tiku vážně brala a křesťanství Šmahem odsuze
vale, jest však pravda, že mezi klerikalismem a
náboženstvím rozdílu nečiní a k tomuto tak Iho
stejně ae ubová, že proň ani prstem nehoe 4 pouze
knéze, s těmito pak něco málo uvédomělejších
laiků z2Ď bojovati nechává. Počíná sí ta naše in
telligence jako člověk nerozumaý,. jenž opoušií
pevné postavení, aneb posavadní byt, aniž by xi
dříve nový byt našel, o nové postavení se postaral.
Naše intelligence nemá místo křesťanství též žádné
nábrady a přec se ho vzdává, Machar jí nic po
sitivoího nepřináší, an pouze „modly kácí“ a uni
on, ani ta intelligence, jež su na jeho přednášky
dere, po žádné nahbrade, po néčem lepším, než je
křesťanství, se neohlíží, jako by bylo imžno, aby
nějaká společnost bez náboženství existovat mohla.

Viděli jsme ten Macharův den, t. zv. intel
ligence a kdo by se rád k ní čítal, spěchal D4
přednášku o antice, choval 86 Da DÍ 8 reservou,
na důkaz, že se vším nesouhlasí, sla v tráři mno
hébo, když vyšel na ulici, bylo Čísti varkastický
úsmév, libující Sí, že „padlo za8 kus roušky“.
Volná myšlenka zná tu naši společnost liberální;
kdyby nebylo nového a nového biče, ona by
usnula, zlhos.ejněla a proto je třeba pobíduouti
ji Čas od času někým, kdo se k tomu propůjčí,
jakým je služebník židovské banky a £. zv. první
český básník.

Dostal jsem do ruky nový vídeňský t. zv.
Fraueaseitang, podivil jsem se však, jak ae i tu
pracoje starořímskými kostýmy a účesy pro Ma
charovu autiku. To není věra věc nahodilá; v tom
vidím odvěkého nepřítele křesťanstva, věude si
vydržujícího avé pochopy. Dnešní lidatvo nechce
antické boby, ale ono chce antickou morálku. t. j.
pohanskou volnost a svoboda; vánešené zásady
křesťanské víry, které tolik divů vykonaly a tolik
křesťaoských heroů zplodily, staví hráze všeobecné
požívavosti a proto, třeba se jím na oko uznání
upříti nemohlo, v praktickém životě nenacházejí
obliby a následování. Přitom nevidí, vlastné nechce
viděti ta naše křesťanská společnost tu třetí raku,
která se jí nabízí všude a ve všem, v politice,
v koltuře, umění — i v modě, oechce vidětí apro
stota a kšeft, věci, v nichž bývá jindy tak citlivá.

Ovšem je těch intelhgentů málo, kteří ap
tika zoají z její spisů, kteří studovali klassiky,
činící si posměch z brozaých pomérů společenských
i mravavstních své doby, ale je jich přece tolik,
že by ne dva, tří, ale celá legie najednou měla
povstati proti praniteli křestanetví, nedoukovi,
ktorý v nesoalosti antiky dělá si antika svou,
aotika, jaká nikdy neexistovala, jakou míti chce
a ve svém boji proti křesťanství potřebaje, 9 tal
madem by proti křesťanství nevyvedli Machar et
cons. ničeho, to dobře vědí a proto sáhli k antice.
Co na tom, že polovina poslachaČatva tomu neroz
umí, surovým vtipům, v nichž si tento „nejlepší
český člověk“ liboje, rozamí přec a poněvadě vidí,
Jak stadovaní páni se usmívají, jak v celých Če
cháeb, kde má tolik nepřátel, nenašel se laik, jenž
by bo obkřikl,jeaž by aspořádal protipřednášku o
té pravé antice, odchází s přednášky jeho rosru
ená, poštraná, nespokojená. Jak docela jinak za
točila s tímto rouhačem sesterská Moraval A po

něvadž polovici posluchačetva Macharova troří
mládež, Ise 8i na prstech vypočísti, jak bude vy
padati budoucí generace. Na to vše se vláda dívá
klidné, jako Zeus na Olympu; leč atrpěla by
protižidovské přednášky podobného rázu? Vždyť
Be u židech nesmí hlásati ani pravda, aat:ž aby
bylu dovoleno šířiti v nich způsobem tak cyuic
kým nepravdy |

První oběžník »světového katolického sdra
žení esperantského« v Paříží.

Drazí bratři! Často bylo nám řečeno, a my
sami říkali jsme vždy nově získaným stoupencům,
Že meziuárodní jazyk má pr spívati mezinár „dním
kovgressům.

Že to mužoo, dokazuje nám pět dosavadních
vydařených světových kongrosů esperantských.

My katolíci hodláme provésti ještě maka
vější toho důkaz. Na jedué naší katolické schůzi,
udbývané za posledního barcelonského koogresu
v univeratní badové, byla odhlasavána taty res:
luce:

„Za příčinou sesílení hnuti esperantismu a
k vůli nesčetnému již počtu katolických esperan
tístů všech zemí, zvláště pak z té příčiny, že
jazyk esperantský jest pro katolicismus tak důle
žitý, vyslovujíesperantáti kougraaisté- katolíci
v Barceloné sbromáždění přání, aby každéh) roku
odbýván byl specielní mezinicolaí kongres kato
lický, oa němž pomocí esperaata budou pfetřásány
vě-možné otázky nábožeoské, fi'osofické, gvciální
a praktické, jež zajímají katolictvo colóho světa.

První kongres katolikův-e3paraniiatů bude 6
odbývati v Paříži r. 1910 (od 31. března do 3.
dubo«) v prázdninách velikouočních.“

Netřeba, drazí bratří, vykládati vám důle
žitost a spala nevšední zájmy tohoto sjezdu Cbá
pete to sami.

My katolíci tedy prval buleme užívati ofi
cielač mezinárodního jazyka na spečielním kon
gresu a za specielním účelem. Dáme takto příklad
Ostatním adružením stavovským a dosáhneme při
tom dvojího cíle:

Katolikůn, kteří následkem absarda:hy přad
pojetí esperantu aedůvěfají a se domuívají, žejest
dítkem svobodných zednářů, evidentně dokážeme,
žé esperanto jest podivubodnýmneutrálním
nástrojem, j.n* patří komakoli, jeaž jsst schopon
státi se užitečným a ktery skutečné již prospívá
právě tak katolíkům, jako ostata:m lidem jiným.

Bezbožecům pak dokážeme, že naše víra ka
tolická nepřekáží pokroku, nýbrž naopak, žv jest
pramenem, z něbož čerpáme posila ku práci vé
nované dobra lidstva, a že esperanto napomáhá
k uskutečnění ideálu lásky Kristem na svét při
nesené.

Vy všickni, drazí stoupenci, musíte příspěti
ku zdárnému výsledkc tohoto kongresu, a docílite
tobo nejlépe tím, když se kongresa vsubně
účastníte. .

Každý bleď získati koogresníky mezi svými
přáteli a zoámými. Každý šetří již nyní nezbytný
penís na cestu do Paříže. Ostatně ae organisační
komité všemožně přičiní, aby usnadnilo jízdu i
pobyt a vše zpříjemnilo.

Náš čtyřdenní k-ngres vzbudí v nás nej
příjemnější reminigcence s. dosavadní světové
sjezdy. Ničebo nebude opomenuto, ani slavnosti
nebudou scbázeti ani návštěva nejkrásnějších PA
mátek at náboženských ať světských v tomto
veleměstě.

Kongresní legitimace je za 2 fr. 60 ctm. a
lze na ni obdržeti:

1. Zvláštní odznak, jejž účastníci dostanou
při zahájení sjezdu.

2. Všecky úopisy, oběžníky a. oznámení
sjezdového komitétu.

3. Slevy na tramwayi a deleznici, zvláště
pak slovy pro vycházku do Versailles a do opatství
St. Denis,

4. Učastenství na všech schůzích kongresu.
Koogresní |- gitimaci Ize obdržeti proti pře

dem zaslaným 2 fr. 50 cim. u pokladní koogresu
„S—ino Baronino de Ménil, 46, voalev.rd Ma
entu“, aebo u generálaího sekretáře „S—o UL.
olas, 10, rue Béraoger, Paris“. „Eep. K.“

Kupte Sl te
důležitý sple:

KAREL IV,,
OTEC VLASTI.

Cena 32 hal. Při bromadných objednávkách
větší slevy.

Objednávky vyřizuje

administrace „Casových Úvah“
v Hradoi Králové.



Hospodářská hlídka.

Nadař v símé důležitý výkon má svědo
mitě obataráti, chce-li stromy uchrániti před zkázou
a zajistiti sobě úrodu. Je to čištění stromů a keřů,
jež dlužno vykonati dříve, než se příroda budí
z klidu zimního. Zejména třeba v každé zahradě,
v každém eadě a kdekoliv nějaký strom stojí,
pečlivě posbírati všechny suché lupeny, pavučiny,
prsténky boušenčí a plstnatým povlakem opatřené
hromádky vajíček po kmeni a baluzích nakladené.
Kmeny a větší baluze dlužoo řádně oškrabat a
vše pak oa místě spálit, což odstraněno se stromů.
Sončasně se korana prořídí, přebytečné větvice a
hbaluze se křížící, pik větvé cboré, zaschlé, zakr
nělé, poškozené u prstenu hladce se zříznova spálí
bez průtahu. Okolo kmene půda se prokope a ne
chá promrznout, čímě se zničí bmyz v půdě ukrytý,
načež k jaru vbodným hnojivem řádně hnojíme.
Při čištění třeba odstraniti též plody zaschlé, na
větvích zbylé. Také letorosty chorobami postižené
třeba vyřezut. Neškodí, když lupení v sadě pečlivě
sbrabeme a apálíme : ničí se tím i zárodky různých
škůdců. jež lpí ua suchém lapení. Zároveň opa
tříme si již v zimě vbodné budky pro ptactvo,
jež připevol se na stromy. A ptactvo užitečné,
zejména sýkorky, přilákáme a chráníme tím, že
v zimě opatříme jim hojný zob na místech chrá
něných.

Perllěky. Žádná drůbež nehledá tak pilně
potravu jako perličky. Neunavně sbírají v zahradě
i v poli larvy a bmyz všeho drubu, že v létě jich
ani doma krmiti netřeba. Mimo to prokazojí hu
bením škůdců, zejména v zabradách zeleninových,
hospodáři dobrou službu. Tfebas perlička nenese
tolik vajec jako slepice, jsou zase její vejce chat
nější.. Také pečení dává iepší. Křik perliček bývá
sice protivný a odpozuje, ale přes to zasluhují,
aby pro své ostatní dobré vlastaosti v našich
dvorech byly zastoupeny.

Voda ma lukách velice škodí v zimě

Pod ledovým Škraloupem do jara vybynou nejlepšítraviny. Udusíse a vyhnijí. Třeba proto na podzim
každou louku vsušit. Čím méně vody na louce
zůstane na zimu, tím lépe drn přezimuje, tím lepší
bnde příští sklizeň.

Mmetí ze dvorů a cest nedávejme do
hnoje. Obsahuje mnobo plevele, jež v hnoji ne
sbnije, nýbrž naopak jako by posilněné na poli
tím lépe klíčí a roste. Smetí dejme do kompostu
a ten polévejme hoojůvkou, vápnem prosypejme
a občas přeboďme. Získáme tak dobré bnojivo a
plevel zoičíme.

Vydělávání kožek, zvláštěkráličích,lze
provésti snadno doma následujícím způsobem:
Kožka, je-li vyschlá, natno ji před vyděláváním
několik dní ve vodě máčeti, rozřízne se p? odříg
natí blavy a nožek na břišní straně po délce a
přibije se malými hřebíčky se širokými blavičkami
tak, aby ležela vnější stranou, t j. srstí. na pr
kénku Po té natřeme vnitřní stranu kůže roztokem
100 gramů kamence a 20 gramů kuchyňské soli
v půl litru vody. Po oschnutí natřeme ji poznovu,
což opakujeme pak ještě dvakráte nebo třikráte.
Po té, nemáme-li vydělávacího nože, obyčejnou
plechovou lžicí seškrábeme zbývající ještě kousky
masa a přiscblé soli a vyvěsíme kůži, aby vyschla,
nesmí však býti pověšena na slunce. Vyschlou
kůži taháme pat vnitřní stranon přes hranu stolní
tak dlouho, až stane se vláčnou a poddajnou. Pak
prosypeme srst horkým jemným pískem a vtíráme
tento do ní tak dloubo, až srst nabude lesku a
chlapy na omak jsou hladké. Po vyklepání píska
pak je zpracování hotovo. K pracím kožešinovým
arciť nesmí se ušívati koží jiných, než v zimě sta

r ch, neboťpouse zimní srst hodí se k tomutou.

Na lemimy působí tišivé obklady z Čer
stvého tvarohu rozmíšeného. Také zemáky syrové,
na kaši postrouhané, dobře působí na spáleniny i
opařeniny.

Zdravotní thé v době nastuzenin si po
řídíme z odvaru ovesné slámy zdravé, medem o
slazeného, jenž vypije se hodně teplý. Kašel, cho
roby prsní atd. tím polevují znamenitě.

O00000000000000000000000

hraňte se
nachlazení!

-| Následky odvřátíte jedině

mat Kogbry . Ratelovéhopeeha
Fejijl R Byčiště

Hradec Králové,
Divadelní ulice.

Kněžské kolárky a náprsenky.
Solidní obsluba. — Povné ceny.
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Žáložna v Hradoi Králové

úrokuje vklady 4“,, až 4'/,*/, dle výpovědi.

Veške-á půjčky za nejrýhodnějšíck podmínek.

B.E-Tolman
východočeské knihkupectví o

v FHradoi Králové. o
teBohatý antikvariát :

Velkozávod hudebninami,

(Založeno r. 1862).

Zakládání a doplňování knihoven
za nejvýhodnějších podmínek.

Seznamy zdarma. Telefon č. 17. o
©OOO000000000000000

voeyv sys!
KESA ÁNĚ

Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. ©.

“

k

přijímá
wklady s. +, úrokbezvýpovědi,

» 4'/"/. m 83Odenní výpovědí,
„ 499, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky prodává a kapaje u

Kožichy
pánské i dámské, cestovní a hospodářské,i levné

"pro kočí.

Kožešiny
lmce, štoly, šály, rukávníky v nejnovějších fago
nách od nejlevnějších do nejvzácnějších, v nejvét

ším výběru doporučaje

František Beran,
vlastní výroba kožešníckého zboží

© Hradec Králové, ©

Žakety kožešinové
nejmodernějších vsorů pařížských dle míry se

shotovují.
INemoderní kožešiny na

bové vzory předělávám solid. a levně.
Zároveň

klobouky a čepice
J=ou stále na skladě.

Veledůstojnému dachovenstra!
Dříve, než mové

ohrámové jesle
zakoupíte,

dopište si o bezplatný rozpočet a vzorky utěšeně
se rozvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje

akademický malíř
F. J. DYCK, veSmidarech.

Atelier pro malbu obrazů figurálních, podobizen, krajin
atd. nabízí se k provedení nových a

opravě a čištění starých kostel
ních obrazů.

Atelier založen r. 1876. Odporačení k nablédnutí.

(rasolinové lampy

Žárová tělíska na |íh,petroloj, gmolia | plyn velmíov



Doporučujeme

Právě vyšel obsažnýble

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora C. Ú., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v JII oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy o dítěte. Oddil IV. obsahuje ideovýzáklad
křesťanské sociální politiky. Spisje bohat četnými nejnověj
šimi statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosudmateriálu.

-Cena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
109, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
RSS jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu s si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se ns požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hromzová
státní medailie z výstavy v Pardnbicích.

ONP>Závod založen r. 1898. "S

Šlarší nábylak
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

KV, Skuhérský, Hradec Králové,

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, erepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: siůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — —

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- 24 nejlevnější cena nabízt firma 

AAVOTOUTAT PRAZŮ ži 1,
Veledástojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolaje si dopo
rměiti veškeré kostelní nádoby a
náini a to: monstrance, balichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. sré vlastní výroby, předpisům

A církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kézka franko ber závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdee ruční.

Sklad veškerých a stříbrných klenotů, jako: řetěků,
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. :: Notářské
prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní zestříbrapravého

1 čínského vždy na skladě.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma) E

k v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
(bratr P, J. Neškudly, faráře re Výprachtisich)

E doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
8 Cenníky, vzorky i roucha hotová maukázku |Š

se na požádání franko zašlou. s

5PEaě8sb-6duní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

m € stelních rouch,
| korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížea td.

Jan Horák,x
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
Jůst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Veleojemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!
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Špob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky
= za 4 až 5%=

úrok a to dle výpovědi.

SEP“ Složní lístky na požádání zdarma. “B

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. :
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Vína mešní
stolní a desertní, čistá přírodní konpíte nejlé

— a nejlevnějiu —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařetví a zastupitelství předních vinařských

firem v Novém Městě n. Met.
Zasílám franko na každou stanici za cenu

do jakosti červené a bílé, 1 litr za 60 h, 66b,al.
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Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
vwHradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veške
rýchkoupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,Rám una
ční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.„



obou korunu
v 10 hal. pošt. známkách neb v hoto
vosti předem zaslaných stojí kapesní
3 eChanickýSEINEE=

počítací strojek,
jenž hravě počitá, násobí a dělí i s de
setinnými čísly. Návod přiložen. Záraku
10tlletá. Neobyčejná přesnost a úspora
času. Franko každému zaslá výrobce
Fr. Hodík. technikVelká Polom.

Rak. Nlezsko.
Na dobírku nezasílám, pro veliké porto.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrárspol.||»
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker Józeef.
kórát 15 a. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —

Videň-VII., Mariahilferatr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejmižší měsíční

FOTOGRAFIE

nejlepší při cenách nejpříznivějších dodává

cís. král. dvorní a k«morní fotograf

J. F. LANGHANS
mm Hradec Králové, Adalbertinummm

Velké obrazy od 10 korun. výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny ssatebčanů.

| INepostrá datelnou

nejlepší ochranou
proti reumatismu

a každému nastuzení všem, kdož jsou odkázání
svým povoláním prodlévati v chladných mlataostech
neb na venku, jsou paša zvláštousti pletenébo zboží

z pravé
velbloudí srati.

Zvláště odporačujeme obřívky
na kolena, kryjící nobu až po
kotník, 1 pár k 8-, rukavice
1 pár K 3 -látka na spodní
kalhoty a kazajky, 150 cm. ši
rokou, £ metr k 1'--; veškeré
zimní prádlo, břišní pásy, chrá
nitka na plíce, na prsa, na záda,
pásy na ledviny. jednotlivé ra
kávy, jednotl. nohavice, vesty,
ponožky, přikrývky, atřevice,
papače atd. -- Velbloudí srať
nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje ani neprochladí se
snadno, a udržaje při těle stej
poměrnou teplotu' Nový velký
illastr. cenník zašleme na po

žádání.

a nAmŘOVÉVJIČÍNĚ
výrobu pletenéh: zboží.

Bad v Plzni: Školní"M8. Říšskául.1 8

.——o——————

Spiritismus i
zdokonalením křesťanství?

| "=

Pod timto titulem vyšla z péra dra
Jos. Novotného v „Knihovně Obnovy“
důkladná studie, v níž velmi bystře vy
světlen původ a charakter spiritísmu,
jakost medií, písmo a kresba duchů atd.
Autor promlouvá o kroužcích spiriti
stických, zjevech světelných, jasnozření,
o tbeorii síly. psychické, magické. Srov

| nává učení křesťanské se zásadami spi
ritistickými a dospívá k důkladně odů
vodněnému závěru, že spiritismus jest
zvrácením rozumného myšlení, že škodí
duší i tělu.

LEE ji

Kniba má pěknou úpravu. Stran
239. Cena 2 K 60 b.

+
Objednávky vyřídi obratem

| Biskupská knihtiskárnaw Hradci Králové.

90000000000000000000
Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we- třetí upravené a rozšířená vydání

OLTARE
schválenénejd.nek o tem 20.srpna

Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající s příslošnými modlitbami (z brevífe),
nejnověji schválenou litanii k av. Josefu, velice
cennou stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltati“ a „Průvodu“ varbao.

Pro žádoucí přeenvu úpravu knihkupecké:
provise bylo nutoo stanovití ceny nového vydání
takto:

Cena knihkupecká — krámská.

v plochých arších 50 kusů franko 22 K 50 hb
100 „ „ 4K—-b

bez frankatury 1 výtisk

v poloplátněs červ. ořízkou.... 66hb.S0b
v plátně „.-. 74h. 92h
v plátně 8ezlacenýmkřížkem... 80h 1K
v celokůži se zlaceným křížkem a

zlacenouořízkou.... 2K 10b 2K60h
Není přípustno ku frankovaným plochým

archům žádati | řikládáol jiných drubů knih af
Oltáře nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydáni Oltáře, do
stati mohoud+datek „O církvích mepra

vých“ (v Čechách a a Moravě) jako zvláštníbrožurka archovou za 5bal.

Litaule k sv. Josefa (jinýpřídavekno
vého vydání Oltáře) prodává se na lístcích 4"
100 kusů za K 1:20.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

900000000000000000000000

EKupie si důkladný spis:

=2RCADLO=

pOkrokového VUSZL
Píše Pozorovatel.

a Cena K 1'70.m

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Pespějějele,o, jednáte-hivlněné.álkyplátna sl inky, látky na roby,
Sovupravu,salonní $arnitury,vůbec

všechnozbožídnaoouské úfirmý

„*

anglická pouzdra

Veškeré opravy přesně a rychle.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný
— umělecký závod 

pro MalDu

m" kostelních.PRAHA-1I,
č. 145 st., Malá Karlov
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve pře:
690 roků na Malém cá
městí pod loubím) dopa

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnému provedení a

=nůie:a:č ČI
Sice 6se šelesnými

eí ed)
rámy, sátěmua,vzasením..

Veškeré rozpočty, uklzry | odborná rada bene
vší návaznostike defiuitivaíobjednávce.

ORD*Nestotná veřejnái písemnépochvalnáuznání. i.
Založeno roku 1836.



Číslo 47. |

Veliké rozpaky moderní vědy.

Voloomyšlenkáři oa základě Haecklově a
Lombrosově šíří monismus, nauka, která tordí,
že člověk není bytostí složenoo z duše a těla;
člověk prý totiž duše nemá. Tak terdí lidé,
kteří se pokládají za smetanu intelligence, kteří
se představují jako zástopcové nejvyšší védy.
Zatím hlavol dcgma své vědy mají ti pácové
teprve dokazovati. Odůvodujli přesně vědecky,
s mathematickou jistotou smělé tvrzení, že jest
duše poubým výmyslem? A přece prof dr.
Krejčí se vyjádřil, že o doši nyní již není
možno diskutovati; to prý jest překonané ata
novisko. Tážeme se: čím překonané? Je-li
vědou justement, bezobledný | dr gmatismus
strannického muže, pak ovšem ano. Ale pravá
věda žádá něčeho jiného, nutí železnou rakou
k důkaznosti. — A co vidíme v době úporného
popírání existence duše? Právě nyní ŠÍřÍ se
spiritismas s úžasnoa rychiosti. Nečiní mu
propagandu pooze lidé prostormyslí; uaopak
horlivě podporojí duchařské blouznění i učenci,
jichž jméno těší ee velikému významu. „Český
Svét“ by si rozhodně nedal líbiti výtku, že jest
časopisem zpátečnickým. Vždyť dělal velikou
reklama i volným myslitelům — zvláště před
pražským sjezdem. A 8. číslo tohoto illustrc
vaného týdeouíku píče: „V dnešním čísle pří
nášíme zajímavou fotcgrafii světového žaras
listy a spisovatele W. T. Steada se zbmotněnoc
postavou dacba Pieta Botha. Věc baudí právě
sepsaci, jsouc předmětem rozprav a polemik
předních anglických a francoazských revuí.
W. T Stoad vzbudil pozoroost apiritistickými
články, uveřejňovanými počátkem letošního
roku v „La Revue“ a v „Reviews cf Roview3“,
— články, které vydal také v brožuře, před
pedávnem přeložené i do češtiny. V kofžce té
plaiduje (zastává se) pro pravdivost ojevů spíri
tistiekých a oprávněnost hnutí tohotoslovytak dů
rasnými a přesvědčivými, uvádéje argumenty tak

FEUILLETON
Morliví hospodáři.

Od té doby, co si v pohorské vesnici kou
pila vdova Majková barák, zpyšněla jako hra
běnka. Stýskala, jské nesnáze má s podruhy, co
s1 všechno ti lidé dovolí proti své domácí. »Když
jsem byla podrubyní -já, chovala jsem se jako
úkropeček. Někdy se na mne díval sedlák jako
výr — já sni nevěděla prcč a celá jsem se strachy
třásla. A teď ta chasa mizerná? Jako bych ani
nebyla jejich paní. Ještě si bouknou, že si platí.
No — desítka nebo osm zlatých ročně, to jsou
nějeké kapitély! A každou chvíli se přiživují ti
lidé večer při mélampičce. Ale já jim dám! Bude
se svítit pořadem. Já jsem dobrá hospodyně «

Zatím Majková neměla ani korecku pole;
kozu si všsk přece chovala. Podělkování na cizích
polích mnobo nevynášelo; proto byla trocha mléka
dobrá.

Srdce Majkové bylo jako podzimní, odumí=
rající list. Nepomýšlela na druhé vdavky... Ale
přece po roce se v srdci jejím zazelenalo jaro.
Flašinetéř Brok několikrát jí zabral před barákem
dojemnou píseň, která plašila z oitra podzimní
mlby jsko jižní vánek. Brok měl ušetřenou pa
desátku a ta nebyla také k zahození. — Ale když
bylo po svatbě, začele Kačka komandovat jako
kaprál od hulánů. -To jsi hospodář — toble jsi
hospodář?< bučelo někdy v uších Brokových od
réna do večera. »To chceš, abych ti dala upsat
polovičku? Holenku, jh nejsem tek hloupá hol
čičke; napřed se musíš přičinit, hodně dělat.« Ho
nila muže jsko droškářského valsche. Měla radost,

"že do baráku přibyla nová duše, které mohla roz
kazovat. Pravda, Brok se do práce nutil. Musil
obstarávat i všeliké správky na dřevěném stavení,
které se už vóžně na stranu chýlilo, st při ostrém
severáku Červotočina praskale.

To už muži Broková odpustile, še si někdy
zavda) ze sklínky trochu med normál. Tací svéto
běšníci málokdy bývají jinačí. Jen když zase Brok

o né
pádné a fakta lak mepopíratelná, še rásem po
stoupil v přední řady spirštistických průkopníků.
Co ho přivedlo spisovatele tak. positivního,
žurnalista přísaé objektivoosti, aby se (ro
spornoa posud a ne gcěla jasnou věc spir.tismu
vyslovil tak rozhodně ? Nic než překvapující
výsledky, jichž se vlastními pokasy dopraco
val... . Praví o tom sám: „Podal jsem veřej
ností vše, co se mi zdá zřejmým potvrzením
nepřetržitosti životapo smrti. Všecka ta fakta
čerpám ze své vlastní zkašonosti. Věci
staly se přesně tak, jak jsetn je oapsal. Dejme
tomo, že by se staly vám samým, mohli byste
je pak odmítnoati a ne bedlivě zkoumati ?“

Nelze popříti, že fakta spiritisma obsa
hují pro vědu maoho cenného materiálu. Jest
to pole, kterým půjde bádání badoncnosti.“

Potad „Čes. Svět“. Mluví tedy o argu
mentech pádných, faktech repopíratelných,
překvapojících výsledcích, dává ve vódě bu
doncnosti spiritismu významné rnísto. Nuže,
Voloá Myšlenko, vyrakoj proti argumentům
těm argomenty vlastními, máš-li jaké. Postav
proti pádným faktům fakta odporná, která
smetou důvěru v tvrsení Steadovo a dokáží,
te fakta Steidova jsou a masí býti pouhým
výmyslem. Vždyť přece základní článek vědy
volnomyšlenkářské hlásá, že existence dachů
jest bajkou, že záhrobního života nestá á, že
katolická víra v obcování svatých tudiž jest
bladná. Rázem byste pohrobili zásudy Steadovy,
pokod tyto souhlasí s nakou katolickou, kdy
byste fakta blásaná od Stesda zesměšnili fakty
lépe dokázanými, reálním vědeckým postapom,
vylačojícím každoa pochybnost.

Kde vlastně pravá věda se nachází — vo
volných myslitelů či spiritistů? Zde jsou dva
zcela protilehlé extrémy, opačné póly. Učenci
v „npeklerikální“ Francii borlivé sa dašeslovím
Steadovým zaměstnávají, prof Krejčí však se
svého povýšeného trůno Řategoricky osozoje,
že pojem duše jest ideou naprosto odbyton.
Není takový vědecký dogmatismus kowický?—————
svou huňatou ruku přikládal k další pilné práci!

Jednou v létě vypravila se Kač a k sestře
nici do Rostova. Měla s ní důležité jednání
v příčiné králíků a jiných hospodářských potřeb.
Bylato velkávzdálenost—celétři míle.Stěžkým
srdcem opouštěla s:€ shospodářství«, — +Kdybys
nebyl balík, ojcházela bych s lehčím srdcem=, po
vzdechla si před mužem. A teď mu dávala tolik
příkazů, až mu šla hlava kolem. Ač mu rozkazy
několikrát zopakovala, pamatoval si nebožák sotva
polovičku .. . Když vycházela na ulici, provázela
ji koza, uvázaná na dvorečku, bolestným altovým
trilkem. »Budeš ticho, sloto? Máš tady ke křou
pání tolik trávy a ještě budeš vyvádět ?« plísni
Brok zarmoucené zvíře. Ale koza zpívala elegické
verše půl hodiny, neš se pustila do trávy, které
jí pečlivá živitelka před vousatou bradu bodně
nastlela.

Suchý, vysoký příštipkář Cvok, který bydli
v menší světničce, jejíž podlahou byla jen ztvrdlá
maznice, vzdychl si: +Kéž by se ta kyrysarka už
sni nevracela! Ta nás komanduje hůř než panský
čaťář.«

Odpoledne se pláci Brok do čele. Vždyť jest
přece potřebí kozu podojitl Ani se nepamatoval,
zda mu to Kačka také přikozovala. Vzal velký
hrnec, aby se pocvičil v tom nezvyklém umění.
Koza se ne něho podívala udivené a když zatáhl
poprvé, vyskočila a kopla zadními kopýtky, aš byl
s brnce mrsák.

»Sloto škaredá, rohatá, ty že nebudeš pěkné
státe zabřímal zplnomocněný správce domu.
Vzal zvíře za rohy, cloumal mu hlavou nahoru
dolů, aby je za neposlušnost vytrestel. Přinesl
hrnec jiný se znovu se pokusil o mlékařské vyssa
vačství. Koza věsk ubnule a dala svými roby
Brokovi, sedícímu ve dřepu, ránu, že se svalil i
s brncem. +V tom meřádu je jistě rorýšek,« ule
voval svému hněvu domácí pán; již druhý hrnec
je pryč. Taková mrcha by chtěla roztřískat všecko
jako o muzice. Ale já ti dám! Ty nade maou
nezvítěsíš, jako že se Brok jmenuju. Vzal kosa u
břbetu ze chlupy a cloumal rohatou stvůreu Ma
boru dolů, na pravo na levo. Příštipkář právě

| Ročník XV.
o- —
Jdmova vycháví v pátek 1 poledme.

Vádyť přece volní myslitelé sami říkají, že kde
zavládne jakýkoli d. Gmatismos, tam přestává
věda; má se prý zkoumati všecko stále — i
poačky, které jsou prohlašovány za dokázané.

Ergo právě tábor „VolnéMyšlenky“ který
Krejčímo tleská, měl by v prvé řadě říci, že
o duši má se diskutovati dále a že není sku
tečným voloým myslitelem ten, který probla
Šaje diskassi o svém dogmatu za naprosto
skončenou.

Každé zlo má svou — třebas nepatrnou
— dobrou stránka. Hypnotismas fakty nepc
pěrnými vyvrací materialistické fráze. A spiri
tismus i při své.. velkém blouznění pochytil
mooho z vědy těch učenců, kteří se vážně
hypootismem zabývají. Leč jakou smatovu
scenerii poskytuje pohled na „nejmodernější
vědu“, která přece hrdě napsala na svůj štít
heslo: „Boj proti všem předsudkům a po
věrám!“ Stále zřejměji se jeví, že vyšla
v přední řadě poškozovat náboženství a že
šíření poznatků skutečně vědeckých jest jí
cílem zcela podružným, ano přečasto velice
nemilým, jak již často dokázáno. D) movbých
zásad se mlátí blava nehlava jen proto, že je
vyslovila církev a zase jen potad, pokad by
se mohlo takým útečaním aoblížiti církvi. Vy
sloví-li tytéž zásady někdo jiný, wmá pokoj.
Kdo mlaví proti Božství Ježíšovo, otírá 88
přitom o papežskou stolici, aniž by stejně
zdatně bušil do protestantisma. Kdo se snažší
dokazovati, že svět povstal jinak, než jak
v bibli psáno, zlobí se na katolické kučžstvo,
ale o rabínech, kteří přece považují bibli také
za koibo p: svátnou, hanlivé nepíše. A co těch
fanatických článků proti „klerikálním pově
rám!“ Zato o strašných pověrách spiritistických,
které vzaly zdravý rozam celým zástopům,
čteme v pokrokářském a voloomyšlenkářském
tisku velmimálo; spíše v listech nekatolických
se dělá bladům těm n-kdy reklama. A „Volná
Myšlenka“, jako vyzuavačka monisma, měla by
se dle svých vyslovených zásad na předním
místě postaviti proti té pověrečné potopě.-—————————
nablížel do chlévka a škodolibě se smál. +Pantáto,
tomu se musí jináč rozumět|

sA co tady máte dělat vy? Co? Já jsem
domácí pán a vy jenom podruh, rozumíte. Tady
hospodařím já, teď jenom já. Mašírujte si ke ko
pytu a smůle!«

slnu snad právě proto jsem se tek natrefil
k té smůle vaší, že jsem švec. Počkejte, až tohle
povím hospodyni, jak jste kozu vychcvával a na
pomínel) Ta vám dá na pamětnou. Víc rozumí
koza petrželi než vy koze.c

+Co, vy že budete ještě žalovat ?« hoakl Brok,
snaže se marně zakrýt veliké rozpaky.

»Toť že jo; tek zacházet s dobrým zvířetem.
Kdyby vás bospodyně viděia, ruce by vám pře
razila. Máte je zaplácané, že by nikdo nechtěl to
mléko po vašem dojení pít.<

eNic nebudete žalovat; jináč se mnou bu
dete mít kříž. Však já podojím přece.«

»Uvidíme«; Čvok šel do světničky. Brok
uvézel nato hlavu kozí těsně u stěny, vzal hrnec
nový, přimáčkl se k zedním nobám dojnice, aby
se nemohla ani hnout a začal tahat znovu. Ale
vzdorovité zvíře, které nezapomnělo na krutý
trest, náhle se poněkud uvolnilo a vrazilo jedním
kopýtkem do hrnce, na jebot dně se již bělala
živná tekutina.

»Ne — tohle už dál nejde, to bych tu mrchu

si nelške, stíraje s čela hojný pot.
»Poslouchejte, Cvoku, ať jde podojit vaše

Maača! Já se stím patlatnebudu. Trochu mléka si

»Vidíte; co pak jsem vám říkal, hospodáři P«

— — sAle Kačka bude spívat zlou, až
spozoruje ztrátu na hrncíche, uvažoval Brok.
sJaké potěšení jenom jí přichystat, aby se udo
břila? Nejlíp je jít po té štrapéci na sklínku
k Rosenduftovi. Tak se člověk uklidal, při po
silnéní nebude dobrého úmyslu. Kačkaho teď ne
blídá, dvanáctšestáků na hotovosti je tu. Hajdy
tedy ven l«

V krámu Rosenduftové seděl při aklínce



Leč prof.Krejčía s ním ostatnív
myslitelýhadí faději horlivě, kde a kdy
mohli adati své rozamy proti katolicismg. A

řece — má-liexistenční dogma volnomýjílen
úřského Nsecklova a Lombrosova m a

něco zneměbatí, nj volní myslitelé jednomyalně a rássě obrátiti své šiky proti— opiri
tismů. Zatím však pánovéopiritistické rejdy
obcházejí, proti iritistiockým učencům ce
přímo néstaví. Mysli ci totiš: Vše jednu — ať
boubí katolickoa ofrkev moniemus či opiritis
mus, jeo když se jskýmkoli způsobem zkáze
této církevní společnosti připravoje. Náš blavní
all spiritisté vlastně podporují. Proč se obra
šovati proti vítaným pomoonfkům? V minulých
dnech byly uveřejněny v „Kurýro“ obrázky
staveb a jiných důležitostí, nacházejících se ca
planetě Marta, které kreslil jeden apiritista.
Obrásky jsou provázeny velmi vážným vysvě
tlováním. Na Ostravku se množí pověrečné
spiritistické modlitbičky. Kdyby takové sporty
páchali takhle „klerikálové“! Hned by se bu
bnovalo na všech stranách proti klerikálnímu
oblapování. Jiným lidem se přeje blouznivé
žvatlání beze všebo protestu. Dva extrémy stojí
nyní proti sobě — duchařství a monismas. A
každý tvrdí o eobě, že má zcela rozhodně
pravda. A církev by se měla dáti do služeb
toho některého sporta?

O tuberkulose.
Přednesl ma schůzi katol. nár. jednoty v Nor. Bydáově

MUDr.Prokop Hejtman, o. k. okr. lékař.
II.

Proti tomu nobeupečí velikému ničeho ji
ného nenízajisté potřebí, leč aby sonchotinář
v zájmu svém i svého okolí chrcble na podlahu
nebo na zem noplival, nýbrž do plivátek a
nádob vodou nebo desinfekční tekutinou plně
ných. Neboť plivání na zem jest zajisté nejen
odporný, ale i nebezpečný zvyk. A proto dlužno
tato plivátka zdravotní vřele doporačiti. Os
mají důležitost nesmírnou, srovna jako karan
tény a zdravotní kordony. Plivátka tato neměla
by ve školách, kostelích, úřadech, na železni

ch, v soukromých bytech, čekárnách a soho
dech vůbec, slovem neměla by nikde chyběti.

Všude mimo to buďte rozvěšeny nápisy
stročné: „Neplivejte na zem !“ Jestliže nemocný
taberkalosou užívá plivátek, chrání isebe před
novou nákazou; do šátků kapesních nemá býti
pliváno, leda by tyto před uschootím byly baď
vyvařeny aneb spá'eny. Rovněž nemá nemocný
chrchle polykati, neboť jinak brozí jema ita
berkulosa střev, jak nás u choromyslných zku
Šenost poučuje. Rosumí se, že příbytek, kde
taberkolosní spí a obývá, mosí býti občas de
sinfikován, zvláště však po úmrtí nebo po vy
stěhování, ale nejenom byt, nýbrž i nábytek,
koiby, peřiny i šatstvo jeho. — Přenášení tu
>

čisé s rumem dělník Vejpada, starý kamarád
Brokův. »Ne sdar, Frencku, co tu děláš?«

»To je právě teď má bolest, že nedělám nic.
Terezka pořád hučí, že potřebuje peníze a já
právě nemám do čeho klepnout. Co pak je tobě!
Máš chalupu, jsi teď slaměným vdovcem. Ty si

já.. .! Zkrátka piju na zlost.«
»No — no, jen se nedej ještě do brečení.

Pane Rosendufte, nslejte mu čerstvou a mné taky
jednul«

Akdyž už pili kamarádi sklínku třetí, měklo
Brokovi srdce jako tvaroh ve vlhkém přístěnku,
»Vždyť jsem tě měl, Francku, vždycky tolik rád,
A já vím, že se mají bohatí lidé starati o chu
dáky. Já ti práci dám, jistě dám — aspoň pro
dnešek. Pojď se podívat na naši chalupu. Stejně
uš ta klec straší jako ubrečená čarodějnice.« ...

Vejpada byl dělníkem pro všecko. Tenkrát
ještě nebyly organisece dělnické tek pevně spořá
dány, aby se překáželo svobodnému uméní. A tek
Vejpada pomáhal zedníkům nejen s maltou, ale
i při stavění zdí. V létě sekal, v zimě pomáhal
příštipkovat, nebo dělal košťata, brábě a hole. —
Obblédi učeně barák a vyjádřil se s vážnou tváří
jako architekt: «Tahle burabizna je už jako per
ník, že v ní není radno zůstávat. Na tuhle stranu
střechy jest potřeba dobrých pětadvacet nových
šindelů. Vždyť vám jistě na půdu zatéká «

»Už trochu kape, pravda; to vždycky Kačka
při dešti tam nastrči plechač; ale brzv by uni va
nička nestačila «

+Teda šindele koupíme u Krobujce; on jich
má právě celý m- gacín « *

»Ale nevím, brachu, stačí-li mi na to ho
tovost.«

sTo je jedno, tobě vždycky rád počká. A
zrovna tahle strana chalupy se musí nějak pode
přít. Jináč vám to spadne jako suchá kupa sena.
Ale zatím honem ty šindele l«

Na střeše bylo živo. Vejpada bouchal, div
že staré latě nezpřerážel, dolů se sypsl mech a

-světralé drobty sterých šindelů, polepené šedavými
běejníky.. Do. večera. byl 3 nejnutnější správkou
střechy všeuměl hotov. V noci však přišel silný
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berkulosy hmdhasmě dokázáno, zvláště kdyšz ný
Slušný

Nemohu potlačiti odpař, jaký «
jiš řešených chovám proti veřejným kni i
a mám za to, že jsou příčinou mnobého oů

moocnění.Knihy neměly by se nikdy do rodin
újčovati, když nějaká nakažlivá nemoc pansje,

Ješto desinfokoe kmíhyje nadmíru obtížná.
Musíme-li es delší doba zdršžovati v mej

bližším okolí aouchotináře, učiníme dobře, aby
chom se nebospočí nákazy vyhnulí, jestliže při

kaání anebo mluvení aci na 1 metr odstoume.
Hlavní věcí je však, aby v pokoji nemoc=

ného prach se nezdvihl. Proto podlaha nemá
býti pokryta koberci, nýbsž má býti holá a
vibkými rouškami stírána, nikdy však koštětem
metena.

Rovněž i nábytek má se vlhkou rouškou
čistiti. Ka“dý soucbotinář má míti, nemůže-li
míti vlastní pokoj, alespoň vlastní oddělenou
postel. Neboť ležení a spaní zdravého 8 tu
berkulosním člověkem na dvou těsně sousedí
cích postelích je právě tak nebezpečné, jako
pospolité spaní v jedné posteli. Netřeba připo
mínati, že všeliký zbytečný styk s tuberkal.
nemocnými, jako líbání nemocných a mrtvol,
naprosto je nebezpečný, zrovna jako píti a
jisti z téše jejich nádoby, používati dýmek
anebo prádla a šatstva dříve nedesinákovaných.

Ostatně nejen tuberkulosa přenésti se
může líbáním, ale i chřipka, spalničky, kaše)
dusivý, ba i zánět plic. Veškeré Špinavé prádlo
soucbotinářů má býti ihned do mýdlové vody
vloženo a půl hodiny vařeno. Nemocoí tuber
kulosou nechť při pradkém kašli před ústy
roušku nějakou sobě podrží, aby okolí nepo
prskali. Abychom každého nemocného, trpícího
tuberkulosou, do nějaké nemocnice nebo lé
čebny amístili, nedá se provésti a není také
třeba. Neboť souchotinář, který bacilly tuber.
vykašlává, není proto ještě naprosto nakažlivý,
pečaje-li jen o své chrohle, aby byly odstra
něny a neškodnými učiněny. A to je zviáště
v zámožnějších rodinách možné.

Bedlivý dozor dlužno dáti na děti, aby
ruce jim často byly umývány, aby Špinavé
prsty do úst aneb do nosu nekladly, špinavé
předměty do úst nedávaly a nehty si neoku
sovaly. Byly zajisté zjištěny pod nehty dět
skými baocily tuberkulosní a jiné choroboplodné
zárodky; proto špína dětských rakou je v pře
četných případech příčinou různých nemocí
nakažlivých. Dále nechť děti ovoce nepožívají
hlavně v létě dříve, než bylo očištěno; nechť

sů, koček a jiných dumácích zvířat nelíbají,
Ježto tauberkulosa u těchto někdy nezvyklým
spůsobemprobíháanebývápoznána.Pozortéž
na mazlení se 8 papoašky, ježto tuberkolose
rovněž v zajetí podléhají. Pozor také na ciga

o"
liják, při němž vždy častěji se ozývalo pod stře
chou: »Akorákoko=kole

»Co ty slepice se plaší? Vždyť bouřka nenl«,
divil se Brok, který už ležel.

Já bych to asi, bospodáři, věděle, ozval se
na druhé posteli ovdovělý podrub Klíč. Už mi tři
krát káplo na nos; že ten Vejpada spravil střechu
špatně le

»sNo — jé jako hospodář to musím pro
blédnout; snad jsou šindele dosud příliš suché,
že vodu propouštějí« Škrtl sirkou a přiložil ji ke
knotu blikavé, kulaté lampičky, která tkvěla v za
maštěném špalíčku, Malý, červený plamének se
vzňal. Ale náhle knot zasyčel a plamének zmizel.
»Slota trestavá«, huboval Brok, sto snad ten vítr.
Kdyby někdo na to světélko křikl, hned se po
roučí. A už přece dávno říkém Kačce, aby kou
pila lampičku s cylindrem nebo aspoň lucernu.
Ale ona ae, je to lakota taková.c

Brok škrtl podruhé, ale knot prskal jako
koza, když se jí předloží shnilý brambor. »To
asi na lampičku káplo«, uvažoval moudře Brok;
a už mu také jako na svědectví spadly tři kapky
zrovna na pleš.

»Hospodáři, bonem radši na půdu, slepice
vyvádějí dál; nebo tu ráno budete chytat ryby.
Už mám peřinu celou mokrou. Já vám pomohu.«

Dvé vaničky vnesli oba muži pod nové šin
dele potmě. A už byl nejvyšší čas. Když zapálil
Brok novou sirku, sbledal tam hotovou záplavu.

A toho domlouvání druhý denl «Francku,
ty's to vyvedl; tuhle hloupý příštipkář Cvok na
to přišel, že jsi kladl šindele špatně. Neviděl's, jak
jsou kladeny ostatní? Koukej, ty jsí nechával
vrchy nad hořejšími šindeli ea na spodek nových
šindelů jsi přibíjel níž vrch šindelů nových. Vždyť
jsi to kladl zcela obráceně. Byl by nás liják po
malu vytopil i se slepicemi jako krtky.«

e[ to nic nedělá, však to napravím.« Vejpada
vylezl ne střechu i s Brokem, aby +odlupovali«
šindele; šlo to těžko, Brok lál, že zas musí na
zlost pít. sA tuhle se přelomila jedna lať.« —
»| vzal ji čerchmant, stejné nestála za ic, koupím
novou u Krahujces, odpověděl Vejpada. »Jsem tuhned.« —



a obálky, protože je mohli vyráběti tu
berkulovaí lidé.

Naproti tomu je možné též přenesení lid
ské tuberkulosy na domácí zvířate, jako psy,
kočky a sice hlavně ohrohly i výměty lidskými
a čpinavým prádlem.

Někteří pozorovatelé dokázali, še | monchy
jed tuberkulosní mohou rozňášeti; proto po
kyn tento nabádá k opatrnosti a čistotě, aby
potraviny nikde volně neležely. Prof. Lenden
doporučaje k zamezení šíření se tuberkulosy
teto pravidla:

1. Nedopustte, aby tuberkulosní nemocní
ma vás kašlali nebo vás líbali.

2. Neplivejte nikdy na podlahu.
3. Zachovávejte úskostlivou čistotu svých

rukou, čatstva i prádla.
4. Tuberkulosa je nemoc bytová a proto

do každého obydlí masí míti hojný přístup
ovětlo (slunce) a vzdach.

i 2. Vyživojte se rozumně a otužojte tělosvé. —
Uechlý lidský chrchel tuberkulosní zaeho

vává do 6 měsíců, ve vodě do 12 měs. svoji
jedovatost. Jestliže však chrchle s plirátek
do klosetů vyléváme, bývá bacil tub. vzrůstem
jiných plísní hnilobných brzy zaičen. V tma
vých koutech lidských příbytků, hlavně neči
stých, zachovává bacil tuberkalosní svou jedo
vatost též přes tři měsíce. Nejlevnější a nej
mocnější a všude na snadě jsoocí prostředek
k haobení nejen bacilů tuberkalosních, ale i
jiných (tyfových, cholerových atd.) jest slunce
a světlo denní.

Proto nezdá se býti prach z alice tak
nebezpečný, jako prach v příbytku a důkazem
toho, že metaři a povozníci skoro vesměs tu
berkulosy zůstávají ušetření. I nejhouževna
tější zárodky t. sv. tetanu (ztrnutí) ničíslance
za několik bodin, kdežto prostředky desin
fokční potřebují k tomu dlouhého času. Proto
dlužno hojivou moc slunečního světla a tepla
co nejlépe doporučiti v počátečních taberku
losách a již starořecký mudrc Aristoteles
pravil, še slunce je z léků největší a Hipo
krates, Galenus a Avicena doporučovali vřele
elance co velecenný lék. O Diogenovi — mudrci
podivína, bydlícím v sadě — všeobecně známo,
že nedovolil Alexandru Macedonskému, aby
stínem svým obmezoval jen na chvíli dobro
din! sluneční lázně.

Rovněž i lékaři ve středověku psali o
velké léčivé moci lázní slunečných. Slavný
Hofeland praví, že světlo je největší dar nebes
a první strážce života lidského a šťasten tep,
komu příroda uštědřila převzácného jeho po
žitku.

Vystavíme-li totiž své obnažené tělo pří
mým účinkům slance, v naší kůži, která pro
rozlehlost, jakož i pro bohaton síť svých nervů,
cév a porů jest vejvydatnější ústrojí výměně
látek sloužící, ježto vyločaje ze sebe více ne
potřebných pro tělo látek než všechny ostatní
—===

Přišel teprve za dlouhou chvíli s očima roz
jařenýma. »Nesu, Broku, taky dubovou fošnu
s novým: hřebíky. Pěkně se postaví na podezdívku,
vrchem přijde až pod trám u střechy a barák je
zachovaný.«

»>Noteď už se opravdu musím napit, aby
mne zlost aspoň trochu přešla«, prohlásil Brok.
»Vejpado, kdybys nebyl tak dobrý kamarád, já
bych té rozdrtil. — | Cvoková, tuhle máte flašku
a šesták; už běžte honem k Rosenduftovi.«

»Bročku, napřed musíme s tou fošnou; ne
podepře-li se ts chajda, já na střechu nelezu.
Mohl bych slítnout se vším dolů. Beztoho se mi
celá hlava motá z toho sedéní na střeše už teď.< —
Cvok se z okénka přitom ušklíbl.

»Počkej, jak to, Broku, tošnu držíš? Vždyť
bych ti rozbil palec, nešikol Trochu níž, nížle

*Vejpado, vždyť ta fošna je krátká, nevidíš ř=
— »To je jedno, však se nastaví« Celý barák
ranami se otřásal, velké kusy vápna lítsly z Čer
votočiny k zemi. — Ohnul se hřebík, dál se mu
nechtělo. +Toť je v tom rarachle Bác, buc, duc
— do druhého hřebíku. Zase ohnutí. »Ty za to
můžeš, Broku, proč jsi mi tou fošnou hnul? A
zase nové rány, až jeden zvětralý trámek vlíti do
světnice. >No —ještě tohle! Nějak to spravíme.«
— sJo — ale kdy? Vždyť večer naše Kačka. ..«
Jen neměj strachu, ale napřed se musím ještě jed
nou posilnit na nové dření a k vůli dobrému roz
myslu.«

Kačka přišla, když už se smrákalo. Za cba
lupou klidně spali oba snaživí pracovníci na trávě;
vedle nich ležela fošna pobité pěti obnutými hřeby,
střechaoškubaná ...

0021 —u
sAch, milá tetičko, to vám bylo hotové země

třeseníe, vítal Cvok; »verpánek jsem si musel vy
nést ven, sby mi strop na hlavu nespadl, A chlepi
si říci nedali, chtěli mne ještě zmlátit.«
„+ A to všecko proto, že Brok svou pilností

chtěl udělst drahé Kačence potěšení.

TNS"

vyměšovací ústroje dohromady, nastane čilojší

výeěne lynů v oblasti vlásečníc, neboť kyseblibitá snadněji kůší uniká, kdežto kyslík
dychtivěji krevními tělísky jest přijímán,

Tato okolnost snačí úlevů pro plíce, roz
hodné umenšení práce pro srdce a zlepšení vý
živy celého organisma po kyslíku tak lační
cího. Tím podporuje se okysličování, rozpou
čtění a vymýtění jedovatých sloučenin, které
tělo opouštějí kožními pory, aby byly splách
nuty řipoucím se potem. — Historie vypráví,
že jiš Assyrové ve svých visatých zahradách
těla svá na sluaci vybřívali. To ehledáváme u
starých Číňanů a Židů. Život polodivokých ná
rodů kolem rovníku není nic jiného, než ne
smírně dlouhá, světelná koupel, přerývaná
pouze pansami hvězdnatých nocí. A jestliže na
Jid ten přikvačí přece vážnější chorobs, uchy
loje se obyvatel tropů opět jen k lékaři —
slunci, pušsen jsa podobným padem, jak to a
nás činí domácí zvířata, na př. nemocný pes.
Proto moderní mořské lázně a jižní mořské
stanice klimatické těší se nejlepší pověsti, že
sluneční paprsky bacilly taberkulosní ničí a
výborné služby v začátečních dobách plicoí
tub. prokasají.

Dopis z Prahy.
Svak starosty dra Groše — městským fysi

kem v Prase. Pražská veřejnost počíná chápati,
že starostování dra Karla Groše v okolnostech,
které nastaly po nezdara doplňovacích voleb
pro kandidáty strany národní čili staročeské,
nebade nepodobati se jakémusi samodržaví a
umíněnému prosazování „svých věrných“ na
místa nejvýznačnější. Odborné krahy učitel
ukóé nejsou doposud uklidněny vychytralým
zvolením cíe.rady Schróttera za ředitele praž
ských škol pokračovacích, a již dr. Groš chystá
nové překvapení jiným kruhům, tentokráte lé
kařským, v zamýšleném zvolení svého svaka
— fysikem král. hlav. města Prahy.

Leč ne pouze kruhy lékařské, všechno
obyvatelstvo i poplatnictvo má býti překva
peno důkazem zvláštního nepotismu, že staro
sta pražských měst neostýchá se pracovati o
zvolení svého svaka na místo tak význačné.
Jak překvapojící to poměry! Kde jest nezištný
štít někdejších pražských primátorů, ziskuchti
vosti prostá snana prospětí jenom občanstva
a města? Nehleděti svých prospěchů vlastních?

Každý přítel samosprávy a rozvoje měst
pražských bezděky musí sám sebe tázati se,
kam že ty poměry až dojdou, bade-li ge strany
vlivných osob na radnici Staroměstské tak zne
užíváno jich postavení. Zda není to pokračo
vání ronrové aféry, nejšpatnější příklad pro
nejširší vrstvy, jak jednají čeští předáci, když
se domohou vlivného postavení?

Chtějí-li členové strany staročeské, ve
sboru obecních starších na radnici zasedající,
opravdu očistě radnice, pak mosí s podobný
mi afórami jinak nežli doposud zatáčeti, musí
je bezohledně odkrývati, celou pražskou veřej
nost o nich informovati a povzbaditi ji, aby
náležitým illastrováním před světem podobné
aféry nebyly možné.

Lannovy sbírky rosprodány do cisiny. Ne
dávno odehrávala se opět afóra, která Praze
ani jejímu zastupitelstva nemůže rozhodně
sloužiti kžádné zvláštní cti, ani slávě: vzácné
sbírky umělecké, jichž většina měla pro Prabu
veliký výzpam umělecký i historický, prodá
vány v Berlíně ve veřejné dražbě, aniž na rad
pici Staroměstské někdo hnal prstem na jejich
záchranu. A přece dalo se učiniti mnobo, daly
se pohnouti zámožní jednotlivci i korporace,
aby konali svou povinnost a hleděli přispěti
k záchraně alespoň té části sbírek, mající pro
král. České trvalý význam.

Však chyba lávky! Kdykoliv šlo o amění,
o kultorně význačné záležitosti, pravidlem ne
bylo na radnici Staroměstské pochopení ani
porozamění — leč když se jednalo o výlety
na obecní útraty, ta byl takový nával přihlá«
šek, že div nejel celý sbor obecních starších,
jako na příklad posledně do Polska.

Lannovy sbírky rozprodány byly za bra
nice a Praha takto zbavena možnosti bonositi
se jimi před celým světem.

Úšamné obecní.Tarecká výprava
byla v Praze při návštěvě na radoici slavnostně
uvítána a pohoštěna — svóho času výprava
ruských omělců a amělkyň na radoici byla jen
stračně pozdravena drahým náměstkem — va
nějaké poboštění nikdo ani nepomyelil. Proto
tím více překvapilo, když Turkům — jichž
polovice náležela vyzoání mojžíšskému — byla
vypravena nákladem skoro pěti tisíc korun
ještě jedna hostine, a sice v elektrárně, kde
členové oprávní rady podalků elektrických

post Turky za cisí útraty, aš 00 hory sey.
Jest doposud v paměti, proč svého času

první náměstek starostův, cís. ráda R. Jaka,
resignoval na hodnost předsedy správaí rad
elektrických podniků, když nemohl zebrániti,
aby přeplacením tarbíny někdo neplnil si kapsy.
V Prase pak jest veřejným tajemstvím, še
banketování hodně nese hlavně tém, kteří
baokety obstarávají. Proto není nikomn s po
divem, še jakmile naskytne se příležitost, ban
ketuje se zas a zas, a proto banketovalo se
v elektrárně města Prahy, aniž pořadatelé ban
keta pomyslili, že hostiti někoho na cizí útraty,
se peníze poplatoictva, sotva jest přípustno.

Očekáváme, že staročeští členové ve sboru
obecních starších tuto aféru přivedou na přetřes,
když nechali afóra praskání roar miliooového
vodovoda uplynoati bez jediného hlasn pro
testa proti zavládoovší při stavbě vodovodu
lehkomyslnosti.

MNOHOŘEŘ
ušetřilo by se o volbách, kdyby byl o nich
každý dobře informován. Proto bylo by
záhodno, aby každý volič koupil si VIII
svazek „Melicharovy Biblioteky“, obsahu

jící spisek Ed. Srba:

OBECNÍ VOLBY
a nálezy správního soudu

v jich záležitostech.
Na skladěvevšechknihkupectvíchvHradci
Králové, jakož i u nakladatele Boh. Meli
chara. Račte žádati výslovné jen vydání
z »Melicharovy Biblioteky«, poněvadř je

nejnovější.

CENA 1 KORUNA.

Politický přehled.
Bar. Bienerth se hájí. Překvapení způso

bila řeč ministerského předsedy bar. Bienertha.
minulý týden ve čtvrtek večer v panské saně,
movně. Baron Bienerth hájil se proti obviňo.
vání jeho systému z nepřátelství vůči Slova
nům a prohlásil, že jeho systém je systémem
nepředpojatosti a věcného posazování. (Ale
praxe nynější vlády jest zcela jiná.) Není věcí
vlády, aby se starala o délnost parlamentu,
nýbrž je to poviuností parlamentních stran, na
které padne zodpovědnost, vyloučí-li se parla
ment z ústavního živote. Řeč Bienerthova
ovšem sitaaci zhoršila. — V poradě předsedů
klabovních 24. t. m. chtěl se bar. Bienerth ob
hajovati proti výtce, že se chce udržeti jen
pomocí neschopnosti parlamentu a bránil se
tak nešikovně proti této výtce, še roztrpčil
své odpůrce ještě více nežli byli proti němu
roztrpčeni dříve. Svoo bezohlednou smělostí do
kazoje, že nechce míti parlamentu.

Poláci a Slovinci o situací. Na nedělním
sjezdu polské strany lidové prohlášeno, že jako
nemohou Poláci přidati se ke Slovanské jed
notě, tak také nemohou býti déle ve spolku
s Němci. Polská strana lidová uznává nutnost
přeměny ministerstva tak, aby v kabinetě vedla
Němců a Poláků zastoupeni byli také Češi a
Slovinci. Protestuje se rozhodně proti tomu,
aby polští miojatři zůstali ve vládě, kdyby se
mělo vládooati dle $ 14. Předseda lidové strany
Stapiňski vysváo, aby byl svolán kongres strany,
kdyby většina polského klobo chtěla jíti «Němci;
kongres by případoě i odhlasoval vystoupení
lidovců « polského klabu. Na 68 schůzích slo
vinské strany lidové bylo protestováno proti
poslednímu projevu vlády a Slovanská jednota
se žádá, aby se vší neústopností působila k to
mo, aby nynější systém povalila.

Slovanská jednota a Němest. Předseda pol
ského klubo dr. Glombiňski všemožně pracoval
k tomu, aby došlo k jakési dohodě mezi Slo
vanskou jedootou a Němci, aby byl parlameu
dělný. Zdálo se, že přece dojde k úmluvě na
základě mínění německého poslance dr. Syl
vestra, mlavčího rozvášnějších Němců s Alp,
že se o změně ministerstva může sačít jednat,
jakmile bade na denní pořádek připuštěn pro
zatímní rozpočet, kdyby se totiž mohlo avolnit
první čtení prosatímného rozpočtu. Ale ně
mecká panovačnost Němoů £ Čech ústy pc
slance Cbiariho prohlašoje, že se Němci
nepustí do žádoého jednání, dokud zatímní
rozpočet nebude úplně vyřízen. | Naproti
tomu Slovanská jednota 24. t. m. se uvnesla
setrvati na svém usnesení ze doo 4. listopadu,
ješto Němci svému pátsčnímu usnesení 0 ovol
nění denního pořádka k propaštění prczatíu



sdělen dr. Glombiňskému a tímto ovanské
jednotě. Tím nejlépe prokázáno, že Němcům
nejde o dohodu. ale o panovačnost, kteroa se
všecka dobrá vůle slovanská maří.

Soháse předsedů klubů konsla se ve Vídmi
94. t.-m. Účelem jejím bylo přemloviti Blo
vanekou jednotu, aby odvolala pilné návrhy a
připhetila projednání prosatímního šestiměsíč
ního rozpočtu. Dr. Hruban dovozoval, še jest
zřejmo, že 8e nejedná o obstrakci a proto jest
zbytečno stále mlarit o bezpodmívečném
vsdání se obstrokce. Po čas nezasedání psr
Jamento oahromadilo se piloé látky, která má
býti také piluě projednána. Dr. Glombiňski
opět ta zdůraznil, še 86 musí pracovat k do
bodě se Slovaaskou jednotou a k nápravě po
měrů. Kdyby se zjistilo, že si toho Němci ne
přejí, pak bs Polské kolo bylo nuceno vyvodit
důsledky a ponechat si úplně voluou roku,
jak ohledně taktiky, tak politiky. Tím Poláci
projevují, že už nechtějí býti ochotoými při
sluhovači Něroců.

Schůse poslanecké sněmovny konala se zase
jednoa 24. t. m. a začala jako obyčejně vý
křiky čes. radikálů. Přijat pilný návrh posl.
Kurandy, aby byl zvolen b2členný výbor,
v němž by se projednávaly zálešitosti společné
s Uhrami. Nato dostal se na řada pilný návrh
dr. Kramáře o ochraně menšin. Dr. Kramář
odůvodnil včerejší usnešení Slovanské jednoty
a prohlásil, že jeho pilný návrh není obstrak
čním.

Panská smémovnaminulý týden schválila
usnesení poslanecké sněmovoy o prohlášení

rmanence výbura pro sociální pojišťování,
Ečomuž už také císař dal svou sankci. V téže
schůzi panské sněmovny prohlásil hr. Latour,
še dlo náhledu pravice může býti povolen ná
klad oa starobní pojištění, až budou vojenské
potřeby povoleny a abraženy a zeroské Úaance
spořádány. Zdravý rozum však i prospěch státu
žádá, aby se sociální pojištění neoistavilo, ale

roní provedlo, aneb aspoň s vojenskými ná
klady zároveĎ.

Krise uherská. Ve Vídni konala se zase
uberská korunní rada, ale nedocíleno prý sase
dobody ani v nejmenším. Panovník zdůraznil,
še si přeje rozřešení krise způsobem ústavním.
Slováci aberští budou podporovati strana Jast
hova, s kterou sooblasí co do volební opravy.
A Jostb se chystá dělat na sněma obetrakci.

Boj mesi sněmovnamí anglickými. Jedná se
totiž o rozpočet. Dolní sněmovna chce upravit
rozpočet dle své vůle v dohodě s parlamentní
vládou, borní sněmovna (lordů), jíž ee letošní
rozpočet nelíbí, zamítá jej, dokládajíc výmlovu,
že lid musí býti otázán o úsadek o novém
rospočta. Lordům zvlášť zdá se nepřijatelným,
že pozemkový majetek více než dosud má býti
zdaněn a tv podle přírůstku na ceně. Lordům
ee nechce z jejich knížecího majetku oic platit.

Z činnosti katol. spolků.
Z Opočma. Spolek křestansko-sociální pro

farní obec opočenskou pořádati bude v neděli dne
B. prosince o půl 8. bod. večer ve velkém sále
Kodymova národního domu přednášku, po níž bude
volná zábava. Přednášeti se uvolil P. T. pan Hugo
Schliadenbuch, c. k. okresní soudce a přednosta
soudu v Opočně, na thema: „Obrazy z mých cest“.
— Vstup volný. Uctivě se zvou okolní spolky a
organisace katolické k hojné účasti.

Čermilev. „Směry života“ od F. X. Svo
body sehrali ochotníci katol. jednoty při přepi
něném sále velmi pěkně. Všichni, nikoho nevyjí
maje, hráli s opravdovým pochopením, takže
znalci se vyslovili: „Ani ve velkém městě nemu
sili by se styděti se své výkony.“ Katolická jed
nota vybírá vždy jen divadla poučná, takže vžd
přivábí hojně posluchačů. — Nějaký příteliček
chtěl nedělní zábavu pokaziti. Mesi divadlem do
býval se na děkanství věda asi dobře, že všichni
jsou v divadle. Všichni souhlasili, že to bylo z ve
likého pokroku, ale zábavu si pokasiti nedali. —
„Směry života“ odporučujeme katolickým divadlům
co nejvřeleji. Drama to hodí se dobře pro poslu
chačetvo městaké i venkovské. V neděli 28. t. m.
bade ve spolkové místnosti ustavující schůze křest.
soc. „Orla“. — V adventě bude v jednotě před

ti oblíbený český spisovatel a politik Dr. Váci.
níček. Zdař Bůh!

Zprávymístní a z kraje.
Městská rada dne 22. listopadu. Panu

Jos. Fišerovi, obchodníku, udělí se povolení ku
řeměně výkladní skříně na domě čp. 156. —
ypíše se offertní řízení na pronájem vybírání
platků o trzích týdenních, výročních a do

ch na rok 1910. — Oznámení okresního
výboru, že zemský výbor a o. a k. místodrži
telství povolily obel vybírání dávky z piva na

še c. k. zemské finanční ředitelství povolilo
odpis dané činžovní z obecních domů čp. 33
a 230 za rok 1907 a 1908, a oznámení téhož,
že firmě Dr. R. Anninger uděleno bylo povolení
ku zřízení u na bavjnu, vzato bylo na
vědomí. — Požitky z nadace, založené u pří
ležitosti oslavy 50 letého panování J. V.olsaře
a krále Františka Josefa I. na památku pí.
Josefy Červené, ohoti c. a k. dvorního továr
níka, za rok 1900 uděleny byly Barboře Pul
trové, vdově po nástrojáři. — Návrh ředitelství
c. k. vyšší reálky v Hradci Králové na udělení
požitků z nadace Václava Miloše Červeného za
rok 1909 postoupí se měst. zastupitelstvu. —
Oznámení o. k. okr hejtmanství zde, že mini
sterstvo vyučování vzalo na vědomí prohlášení
obce zdejší ohledně obsazování místa ředitele
a míst učitelských při měst. dívčím lyceu,
vzalo bylo na vědomí. — Přistoupeno bylo na
podmínky ve příčině postavení nové dělostře
leocké kolny v náhradu za stávající dělostře
leckou kolnu proti Adalbertinu. — Na základě
svolení c. k. místodržitelství v Praze vyplatí
se Ot. Bergrovi, žáku III. třídy c. k. reálky v
Hradci Králové, požitky z nadace F. X. Lauš
mana ještě do konce září 1909. — Návrh důst.
děkanského úřadu na rozdělení požitků z na
dace biskupa Ed. Jana Brynycha za rok 1909
postoupí se měst zastupitelstvu. — Jedna chu
dinská podpora zvýšena a jedna prodloužena.

Cecilský večírek Cyrillské jednoty v A
dalbertinu těšil ne jako vždy hojné účasti obecen
stva. Program zabájen byl Mendelsohnovou písní,
kterou bezvadně přednesl dámský sbor. Dp. Jiří
Sabula zahrál pak s osvědčenou virtuositou Rodeův
koncert č. 7., slč. Náblíčkova přednesla úchvat
nou báseň Klášterského „Sylva“ a alč. Dvo
řákova (soprán) se slč. Vicenovou (alt) zapěly Pic
kovo duett» „Věrná milá.“ krásné jejich hlasy
vzbudily obdiv obecenstva a něžný přednes byl
odměněn zaslouženou blučoou pochvalou. Ze sborů
ltbila se blavně Vognerova „Sousedská“ aŠístkova
„Čtverylka.“ Dirigeot vidp. dr. R Šetina osvědčil
znova plnou měrou svou dirigentskou i araužér
skou zdatnost | Udržeti a k stále větší umělecké
zdatnosti přiváděti velký pěvecký sbor, toť zajisté
práce veliká. Další činnosti mnoho zdaru!

Na odvrácení gormanisace českých
dítek dolmorakouských přispěl v měsíci
září 1909 spolku „Komenský“ ve VídniIII /3.
Strobgasse 45., který vydržuje 6 obecných škol,
škola pokračovací proučně, 2 opatrovny a 5 ja
zykových škol, politický okres HradecKrálové:
Dvory Svobodné. J. Holeček čistý výnos z vínku
„Mládenců a dívek Svobodnodvorských“ 50 K,
J. Kupka 8 K. — Hradec Králové. J. Holub 13 K,
MUDr. J. Král 2 K, J. Pilc, sb. při schůzce číě
níků 5 K, Společnost „Mrtefa“ 23 K. Jednota stát.
ztízenců z výletu 8 VIIL poř. 5 K, Časopis
„Obnova“ od abiturientů královéhradeckého gym.
z r. 1907 15 K, St. Petírova, žák. III. tř. měší.
dívě. lycea 1 K, M. Melicharová za odružení
„Volné myšlenky“ sb. srpnové manifestace300 K.
— Hradec Králové Nový. J. Strachota 1 K. —
Kokleny. A. a J. Nejedlý 2 K. — Lhota. Při po
svícenské zábavě ve Lbotě, jíž odvedl pan učitel
Pacák 61:30 K. — Předměřice u. L. A. Petr 2 K.
— Předměstí Pražské u Hr. Kr. A. Šmída sa
studenty čistý výnos se zábavy a sice: snbskripci
v Praž. Předměstí 10802 K, v Hradci Králové
1839-80K, v Kuklenách 16:40 K a u pokladny vy
bráno 60:50 K, MUC. H. Ganz, první částku sb.

poř.pp.studentyMponorný královéhradecké 50 K, po odečtenívýlob 78:19 K, zasláno
28953 K. — Sadová. A. Blažek a spol. 22 K. —
Stěžery. J. Zitko 1:60 K. — Třebechovice. Ob
čanská záložna 10 K.

Připojení nového potrubí říčního
vodovodu ke starému výtlačnému po
trabí provádí se v neděli. dne 28. listopadu.
Za tím účelem nebude možno po celý den vodu
do reservoiru čerpati, takže zásoba v reservoiru
musí na celodenní spotřebu vystačiti. Za tím
účelem upozorňuje se obecenstvo, aby toho
dne s vodou z říčního vodovodu co nejvíce
šetřilo a veškeré výtoky, zejména u pisoirů,
na tento den úplně uzavřelo. Domy v bloku
na Eliščině nábřeží od Chmelovy ulice až k vo
dárně tohoto dne vůbec vody říčné míti ne
budou a musí svoji spotřebu krýti z vodovodu
pitného.

Na millemový svatováciavský dar
Ú. E. Šk. složila společnost „Krákora“ v bo
tela „Černý kůň“ v HradciKrálové dne 6. října
K 100—, 22. října K 50-— a 25. listopadu t. r.
K 50'—, tadíž úhrnem K 200 —.

Hnuonvé volební zbraně. Ve volebním
boji ušívá se různých zbraní k oslabení nepřá
telské posice, ale sbraní rozhodně nemravnou je,

když se chudý„eplatale vyloučí s voličského sesnamu z důvodů, že nezaplatil daně. Tia je
chuďas nejenom sbaven práva občanského, ale i
vystaven na pranýř všeobecnému posměchu aneb
soustrasti, což obé bolí stejně. Že takové vyble
dávání a pranéřování chadých poplataíků je zcela

prosto denunciací, není soad žádné pochybnosti.Hradci Králové dosud žádná strana ci Bedov.

lila slíditi po majetkových poměrechvoličů, proto,
všeobecně překvapilo, že letos podali pokrokáři
reklamaci proti celé řadě chudých živnostafků,
kteří neměli zeplaceny daně. Jsme dále velice
zvědaví, jak to ospravediní pokrokový klub,
jenž ještě před nedárnem se prohlašoval za pří
tele živnostníků. Tážeme se zdejších živnostníků:
Srovnáte to se svon ctí. abyste volili denaacianty
a pecitelné sobce? Naskytá se ovšem otázka, kdo
pokrokářským sobcům dovolil nahlédnouti do 66
znama nezaplecených daní. Tážem= se dále, zdat
by také jiným občanům bylo možno nabýti tak
důkladných vědomostí o majetkových poměrech
zdejších občanů, jaké mají n. př. dr. Klumpar,
městský úředník Kabpar, městský důchodní Vojta
atd.? Horlivýmslídičům po nozaplacených daních
se však přihodil nemilý přebmat, neboť reklamo
vali pro nezaplacení daní některé občany, kteří
mejí zaplaceno. Samo sebou se rozamí, že tento
nemravný manévr bude mít: v zápětí vyšetřování
u berního a důchodenského úřadu, jak je možao,
že platební archy občanů jsou přístapny pokro
kovému táboru, aby jich mohl zaeužívati ka své
násilnické politice.

Reoudní síň. Red. Fáoak, obžalovaný red.
Rydlem, odsousen k 160K pokuty nebo měsíčnímu
vězení. Výrok poroty tudíž dopadl tak, jak si red.
Fňouk v ducbapiné řeči přál, aby totiž vzešly ná
rodu českému lepší dnové. — Proces hr. Stera
berga proti red. Al. Hajnovi rosbodnutím kasečaího
soudu jest obnoven.

Upozorňujeme ma mešvar, který če
v našem divadle tak zahnízdil, že se atává již
až nesnesitelným. Po obou stranách křesel a se
dadel nabromadí se vždy tolik stojícího obecenstva,
že majitelé krajoích sedadel musí vždy o Své
misto evádět pravé boje a při představení jsou od
stojících obtěžování takovým způsobem, že sezení
na těchto místech je vlastné trestem. Správa di
vadla, která stanovila ceny sedadel na slušnou
výši, měla by opravda míti trochu více ohledu
k obecenstvu, které si svá mlste draze zaplatil
a místo pobodlí a klida jenom vepříjemnostem a
obtěžování jest vysazeno. Bariera, kterou by místa
k stání obraničena byla, postačila by k odpomo
čení a náklad s tím spojený jistě by nebyl tak
veliký. Doufáme, že oprávočnost této stížnosti
z řad obecenstva bude sl. městskou radou plně
usoána a že bude jeltě v této saisaně sjednána
náprava.

Hradečti řezníci a useonáři, kteříod
vádějí obci na poplatcích asi 18.000K ročně, před
nesou dne 28. t. m. na veřejné schůzi etlžnosti a
návrby k jich odstranění. Jak obec tak i celé ve
tejnost již vshledem na výši odváděných poplatků
po vyslechnutí nestranného vylíčení poměrů jateč
ních vyjde zajisté k odstranění neudržitelných
poměrů vatříc, aby „horká půda jatek“ nebyla nadále
předmětem nedorozumění a četně se opakujících
stížností se atrany řezníků cestou — jek až do
sud — privátní projednávaných a k žádoómu cíli
naprosto oevedoacích Proti prováděným zdravot
nickým prohlídkám tezníci nikdy nic nenamítali,
vědouce, že ono zakročení jest nejlepší reklamou
pro jejich zboží, ale snaží se, aby sacházení 6 nimi
na jatkách zavládnovší se změnilo, aby se nelpělo
v některých případech a chvílích na mathemati
ckém puntičkářetví, které za nynějších okolaostí
může řezníky a uzezáře finančně poškoditi. Trochu
dobré vůle stačí zajisté ke vzájemné dohodě již
z obledu na širší veřejnost, která konečně má
tské právo všimnonti si jatek jako obecního ústava
z peněz poplatníků vystavěného a pop.stky hlavně
řezníků a uzenářů vydržovaného. Stíšností jest
mnoho, bromadí se denně, tak že se volá o jich
odstranění veřejnou schůzí. Ve městech, v nichž
byly sřízeny městské jatky, nesbledáráme se s tím,
co vede k nespokojenosti neb dokonce i k šika
nování interesaentů. A protože stížnostmi privátné
vedenými u osob stojících včele správy jatek me
přišlo se k nápravě, nutno obrátiti se veřejnou
schůzí na obec, aby již jednou zavládly poměry
směřující k utišení a uklidnění myslí. Zásvapci
obce a jatek budou míti příležitost vyslechnoati
etížnosti řezníků a uzenářů a zajisté najdou „sla
tou střední cestu“ k nápravě, po níž tolik let již
se volá bez výssledku. Vzhůru tedy dne 28.t. m.
o 3. bod. odp. do Živnostensko-čtenářské jeda sty.

Osobmí. Na základě zkoušek vybonaných
ve zkušebném období čerren—listopad t. r. při
Slosofické fakultě university v Grenoblu byl pan
Maxime Emmanuel lsnard, professor při obchodní
akademii v Hradci Králové, ministeriem veřejného
vyučování v Paříži prohlášen „Licencié. čs. lettres
et langues vivantes.“ — „Licence. čs. lettres“ (li
centia docendi) jest skouška, které se vyžaduje
k vyučování ve vyšších třídách škol středních
(gymnasií, reálek a lyoel) ve Fraocii.

Matiční ples r. 1980 uspořádánbude
v nově upravených místnostech „Besedy“ dne
5. února. Přípravné práce jsou již oběma od
bory Ú. M. Š. zahájeny a ke konstituování ple
sového komité se rovněž záhy přikročí. Příští
schůze dne 1. prosince v Besedě.

Zbytečností jest dláždění sněhu kře
meny zvící ořechu. Šníhse tím stejně nestane
kompaktnějšía ktemenitý stěrk překážív chůzi.
Stačí úplně na posypání zasněžených chodníků
drobný písek, jehož jest přece v Hradci dost.



> Výrobky = vosku. Pi. Marie Horneková
z Praby zaslala na ukézku z vosku vyrobenou
růži, narcie, jablko, hrušku a okurku. Výrobky
tyto jsou dílem velice zdařilým, Ise je spatřiti ve
výkladní skříni fy V. J Špalek v Hradci Králové.
Pí. Marie Horneková jest ocbotna ve !2 hodisném
kursu výrobě této nančiti. Přihlášky do kursu do
dne 1. prosioce přijímá p. V J. Špalek.

Póveocko-hudebníškola L. Knepra
a klavírní škola Ford. Kmeprav Hradel
Králové pořádají sa laskavého spolupůsobení
pp. prof. J. Mikana a vrchníbo oficiála K. Paula
v neděli dne 28. iistopadu 1909 ve dvoraně
Měšťan. besedy druhé budební Matinée. Učinku
jící žactvo: Mii. Hackerova, A. Faltin, A Staň
ková. M. Hofmanová, J. Strádal, J. Komárek K.
Joogwirt, L. Vančura, R Guth St. Lankaš, Lad.
Souček. Začátek určitě v 10 hodin dopoledne.
Vstap volný. Klavír „Petrof“.

Sbírky pořádané v obcích okresu
královéhradeckého ma jubilejní dar
Národní Jodmety Pošumavaké. Sbírky
odvedené okresnímu výboru měly tento výsledek:
Bělč 714 K, Blešno 736 K, Btezbrad 070 K,
Bříza 700 K, Bukovina 654K, Černilov 39 38 K,
Čibuz 292 K, Čestoves 10 K, Divec 4 K, Nový
Hradec Král. 30 K. Jeníkovice 1908 K, Krásnice
4 K, Kukleny 50 K, Lhota Malšová 604 K, Lib
níkovice 6 K, Lípa 10:40 K, Malšovice 1960 K,
Neděliště 10 K. Nepasice 694 K, Oujezd 722 K,
Piletice 370 K, Plačice 12K, Plotiště o.L 50 K,
Polánky 12 K, Pouchov 2098 K, Praž. Předměstí
6180 K. Praskačka 10 K, Předměřice o. L. 50 K
Říbsko 7 K, Roudnička 892K. Rozbětice 5'18 K
Rusek 5 K, Sí. Předměstí 20-10 K, Sedlice 4-86 K,
Skalice 1060 K, Skalička 7 K, Slstioa 12-20 K,
Stěnkov 6 K, Stěžery 20 K, Střebeš 5601 K. Světí
10 K, Svicary 10 K, Svob. Dvory 3490 K, Tře
bechovice 86 K, Urbanice 608 K, Věkoše 10 K,
Vlčkovice 6 K, Všestary 845 K, Výrava 16 K,
úbra m 83210 K Hradec Králové odvedi přímo

N. J. P. 164658 K, okresní výbor věnoval obvyklý
roční příspěvek 5000 K. Tedy celková sbírka činí
104668 K. Sbírka nebyla Aapořádána v obcích
Chlumu, Krňovicích, Libranticích Locheu'cich.

Úmrtí. Dne 18. listopadu zemřel v Novém
Hradci Král. p. Ant. Lorenz, poštmistr v. v. a po
kladuík občanské záložny, v stáří 70 roků, raněn
jsa mrtvicí. Pohřben byl v neděli dne 21. listo
padu. Zesnulý byl znám po celém okresu jako
dobrý a vyškolený rolník, který přes to, že byl
intelligent, za žádoou práci ou svém velkém bo
spodářství se nestyděl. Zároveň byl přes 30 roků
pokladníkem občan. záložny a rovněž tak dlouho
v obecní radě. Mimo to zastával mnobo význam
nějších míst která svědomitě až do své smrti
zastával. Byl též upřímným katolíkem Obec ztrácí
v něm svého uejlepšího rádce. V kostele nad rakví
velice pěkné promluvil a száslahy jebo ocenil
vldp. Ant. Vitvar, bisk. notář a' zdejší děkan.
V průvodu ubírala se místní školní mládež se svými
pány učiteli. zástopce okresu, okresní školní io
spektor p. Krčmář, zástupce Hradce Král. p. Hu
báček, býv. p.sl. Formánek, obecní zastopitelstvo,
sástupcové pošt a mocho vynikajících osobností
2 blízka i z dálí, všecky takřka spolky místní i
z okolí. Na hřbitově promluvil p. V. Jandík, sta
rosta a dlouholetý přítel zesnulého a p. Jan So
vák, velitel basičů. Odp čívej v pokoji! —a.

Smutné kapitoly s Dobřemie. Přes
30 let užívá náš velkostatek jako majitel 19 ata
rousediých živností s ostatními 8 sturousedlíky 42
korců pole a 34 korců lesa, aniž by aspoň to, co
zákon velí, po případě co místol zvyk ustanovaje,
platili. Za 30 let přišla tím obec bez úroků o K
5882. Co za to k obecnému dobra moblo být po
fizeno! Velkostatek zneužíval a zneužívá hmotné

odvislosti přečetných zdejších občanů. pamatoval
a pamatuje všdy výhradně na sebe. Dokáza, že
někteří podílníci na obecním statku avé dílces ním
proměnili, takže dílce užívané velkostatkem jsou
aceleny a téméř všechny přiorány k jeho souše
dícím pozemkům. Kdybychom neměli v obci ka
tastráloí mapu, avi bychom nevěděli, co je obecní
aco panské. Protokoly, záznamy, amlouvyo těchto
důležitých záležitostech obecního jmění se ztratily
anebo anad ani nebyly edělány. Tyto nepořádky
zavinily, že vypravovaly se věci moobem méně
pravdě podobné nežli jest tato skutečnost. Ura
žený Cit pro právo a opravedlnost bledává u pro
stého lidu úlevy ve slovech nehledaných, až příliš
ostrých. Jednalo se také o to, aby zanikl právní
zvyk platiti 3Okrát měsíčně od každého užívatel:,

jakmile Dastala nutnost vypssti obecní přirážky.
Hospodařilo ae tedy tak, aby přirážky uebyly.
Véecko, z čeho jiné obce našeho kraje dávno Be
těší, nesmělo a z části dosud nesmí u nás být
Skola se roku 1879 vystavěla ze staré hospody,
kterou velkostatek obci draho vyměnil za obecní
posemky a vydělal při tom asi 191/, korce pěk
ných rolí. Na přestavbu staré této bospody, její
doplnění dvěma učebnami a časté opravy, obět>váno

m let tolik, že by za to při dřívějších cenách
práce a stavební bmoty byla se tenkrát postavila
Škola nová. Byly by však přirážky v obecním bo
Bpodářatví, muselo by se platit z obecního statku.
Když přece pravidelné příjmy obce na vydání ne
stačily, určity se přirážky „tajné“, ne veřejná,
3 účtech dle daní jednotiivých poplatníků rozpoč

tené; ale všemohoucí p. sástupce velkostatku řekl:
Tohle dá obec, to dá kostel, to velkostatek, ostatní
poplatníci neplatili. Vobeenleh účtech se tyto pří
spěvky jako přirážky nevykazovály — 8 velkůsta
tek s ostatními osmi ušívali obecního statků za
darmo a oerašené dále. Kdyby tento nezákonité
stav trval 40 roků a staří pamětníci vymřeli, jaký
vzejíti by mohla pro obec škoda! Zákonů neznalí
staří dobřenští občané toho všeho dobře nevěděli
a včele obce bývali lidé, kteří měii za své mlčení
a spolupůsobení, jak ss a nás někde říká, „velké
táhlo“; aby pak byli ještě spolehlivější, nechal ten
hlavní „machr“ ty menší také trochu s obecního
si šňupaott a byli potom na věky jeho, museli
mlčet, protože by byli povídali také na sebe Není
vám možno věřiti, že by nynější p. velkostatkář
do všeho byl dle pravdy zasvěcen a proto jen na
něm samém se prohřešují ti z úředníků jeho, kteří
pravý stav mu szamičají, p> případě svými intr.
kami zbraňují, aby mu od jiného bylo věe vyavět
leno. Máme u nás zavedenou kořaleční a pivní
dávku, takže vlastní jeho čeledínové a dělníci by
musili oaříkat, te doplácejí, co jejich páu neza
platil Myslíme proto, že protest, který diktoval 8i
do obecního protokolu proti usnesení obecního za
stupitelstva o placení z obecních kmenových po
zemků nynější zástupce velkostatku, jest poaze
výronem jeho nešikovné politiky, kterou už tolik
pokazil, co na dobré cesté by se bylo dalo vy
rovnati.

Nechanický parlament v práel. Aby
nebylo čtenářům divné, co tím chci říci, podotý
kám, že my u nás máme tak zvěné samodržaví.
Jak zaámo, volí se starosta na tři roky, ale my
ho budem. míti již 5 let. Z městských radů zbý
vají ze 6 již také jenom 4, ale vládne se vesele
dál Ještě škoda, že není v obecním zřízení také
nějaký S 14. Letosní rok byl na zasedání velmi
habený — tak as čtyřikrát nebo pěterát do roku;
oposice ae jedoácí vyhýbala skoro vždy ze stracho
před pokutou. roslední schůze však byla výjím
kou. Projednával se obecní rozpočet a to jest věc
velmi důležitá již tím, že váže jenom poplatníky,
ele městské bospodářství nikoli. Mám ua stole
rozpočet na rok 1908 a 1909 a tu aikde není
zmínky, že by se něco nedostávalo; vše bylo
kryto. Ahle, nyní ua r 1910 vyskytuje se položka
na vypůjčení asi 20.000 K k abražení schodku.
Tu se musí každý jistě nad tím pozastaviti a ptáti
se, k čemua zač, když se přece letos skoro nic
nedělalo. Ovšem my, kteří jsme lépe zasvěcení,
víme, že to jsou dlutoé úroky; ale co tomu řek
nou ti drazí, kteří jsou udržování v nadéj:, že
finance naše jsou výtečné? Bohužel našel se jeden
člen obecního zastupitelstva, který horlivě obbajo
val rozpočet a přimlouval se za schválení; prý
v zemském výboru se déje zrovna tak. My tomu
pánovi tu radost popřejeme, poněvadž jej dobře
známe, že totiž on sám vřízení věcí i okrašlování
na cizí účet se velm. dobře vyzná, však to již ně
kdo zaplatí. Proti starým rospočtům jest letošní
rozhodně lepší, poněvadž částečně aspoň odpovídá
bospodářské pravdě. Pro nás poplatolky zůstává
to jako dříve s 50%, obecní přirážkou, u školních
místo bývalých 169/, letos 259/, s dlaby stoupnon
asi ze 140.000 na 160.000 K. Snad účinkoval člá
nek v „Obnově“, anebo to byla řeč dra Bartoška,
kterou si na naší radnici vsali k erdci. Vědyť p.
purkmistr ma dělal sám čestaou stráž. Tehdy do
pisovatel byl „bídníkem“, a netrvalo ani půl roku
a slova tenkrát psaná došla stvrzení i na radaici,
že totiž děláme dluby. Přitom dotkaa se též jiné
věci. V Nechanicích se to posavad černá a tu je
potřebí ton nátěr trochu změnit. Panataro:ta jako
obchodaík prodává sice barvy taky, ale barvit a
lakovat spolaoběany — to přece nejde. Proto si
pozvali na nás letos pomabače, aby to za ně vy
konal a nás trochu přebarvil a nutfel. Přál bych
ai vědět, co as dr. Bartošek si myslel o páně
purkmistrové řeči, na kteroa on měl potom nava
zovat. Bylo to komické; v obyčejném životé se
tomu říká pech aneb) smůla. Co se týče té knihy,
kterou Hus má hodit parlamentu na blavu, to bylo
míněno v jiném smyslu. Jest sice pravda, že ně
kteří lidé říkali, že jsou v ní obsaženy obecní
dluhy, ale to jsou jen ti posměváčkové. My drasí
víme, že dluhy máme na radnici, a že ta kniha,
kterou Hus drží. znamená Písmo svaté; a ta by
jistě neškodilo, kdyby j: náš par:ament trochu stu
doval. Jsou tam velmi krásné a užitečné věci, ze
kterých si může každý pro život něco vypůjčit.
Ke konci vracím se ještě k rozpočtu. Na oslava
G0letého panování J<ho Veličenstva usneseno, aby
zařaděna byla jistá Částka každý rok do rozpočtu
na zbudování obecního ehorobince. Věc zajisté

velmi dobrá a může se říci i potřebná. Leč schva
luje se již drubý rozpočet a oikde ani smínky o
tom © Také oenašel se ani jeden člen sastapitol
stra, který by na to uposorail. Soad těchto pár
řádků postačí, aby byla v té věci sjednána ná
prava.

Obecní volby ve miřicích. Dae 16.
a 17. listopadu konány u nás volby do obecního
zastupitelstva. Výsledek jejich uspokojíl všechny
rosumné a vážné zdejší občany. za to však Israel
a celá strana židovsko-úředaioko-pokroková, jdoucí
ruku v ruce se sociální demokracií, naplněna jest
pevýslovným zármutkom, který chvílemi propaká

že před jeho jménem vynecháváme
skratku „inf.“ Zuamenáasí „ježenýr“, ale ta by
musil dříve doltášat, če má sákonité právo titalu
tohoto užívat !) již dloubo před volbami prohláeila
heslo pokrokové: „Klerikální rudnice masl býti
vyčištěna“, k jehož askutečněví užila prostředků
bodaě nepokrokových. Vážení a 0 město zasiou
tilí členové obecního zastapitelstva -v posledních
číslech „Ratibora“ hanobení a tapeni tak neurv le,
že j mnosí pokrokáři níský tento způsob dopiso
vání odsuzovali. Věděli asi proč. Tašili, že je.
Pavel Kleinů s Volfem cestujícím smiřického libo
varu, podobným jednáním jenom ubíjí. Že „autory“
banopisů v „Ratibora“ byl Pavel Klein s Volfem,
dosvědčil moudrý Pavel Klein sám. Svoji polkro
kovost a svobodomyslnost dokázal všsk Kleia i
jiným způsobem. Nejea že avou jízlivostí potříavil
každého. kdo se mu nezdál dosti pokrokovým, ale
Pavel Kleia spolu se svým souvěrcem správcem
libovaru Politzrem dopustil se činu, kterým svoji
pokrokovost a svobodomyslnost nemilosrdné zpo
ličkoval a který my tímto přibíjíme oa pranýř,
poněvadž je pádným dokladem opétovaného našeho
tvrzení, že pokrokáři vyžadují voloost a svobodu
jenom pro sebe, na ty však, kdož jako nemyslící
stádo nejdou za nimi, připraveny mají důtky
afrických otrokářů. Ve Smiřicích před volbami
konány různé schůze. Dvakráte mlaril pokrokový
řečník Harmach z Praby © obecních volbách,
o právech občanstva, o obecním hospodářství atd.
Mnobým, a zvláště Kleioovi, byly přednášky tyto
ovšem na výsost potřebny, což patrno z toho, že
jak Klein, tak stárek Semrád, kteří přišli volit
s plnou mocí, byli odmítouti. Harmach by 8e za
jisté mrzel, kdyby věděl, že měl tak neobápavé
posluchače. Sociální demokraty poučoval řečník
z Hradce Král., úředníci rovaěž schůzi vdbývali.
C> však dovoleno bylo všem témto stranám, mělo
se zakázati místoím živnostoíkům. Kleio, správce
lihovara Politzer a dělník Bělina ve jménu svo
body zaslali k c. k. bejtmaoství svými jmény po
depsaný telegram, ve kterém žádali, aby C.k.
hejtmanství schůzi tato zakázalo. Néčeho podoo
ného takhle kdyby se dopustil teo nenávidéný
„klerikál“, to by byla pochontka pro pány od
pokroka, ta by ušlechtilý „Ratibor“, „Osvěta
lidu“, „Čas“, a jek 6e ty pokrokové listy jme
nují, do omrzení do světa vykřikovaly klerikální
deounciaci. Pokrokář věak zaásilňuje své pro
tivníky beze stadu a bez bázně, že jeho pokro
kovost vezme té nejmenší úbony. © (Dokoně.)

Hora Kumětleká. Přičiněnímjednoty
pro zachování bistorických památek v Čechách
bylo v kamenných lomech oa Kunětické Hoře do
bývání kamene tak omezeno, že úplnému zničení
toboto památného brada je pro tu dubu zabrá
něno. Přes to však láme se kámen jak v lomech
panských tak i v lomu patřícím okresoíma výbora
bo'ickému, ovšem v míře daleko zmenšené. Ná
sledkem otřásání při trhání skály dynamitem a
také uešlostí stavby jsou některé hradní sdi a
budovy tak zchátralé, že hrozí sesutim. Za tou
příčinou navrhli konservátoři Dvořák a Diviš
v Pardubicích, aby takové Částí brada byly sesí
leny a podepřeny. Týká se to zvláště robu jiho
východního a západního průčalí.

BaLegitimace |
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákoma
ze dme 15. listopadu r. 1867

dostati 1ze levně8 Mb "

v Biskupské knihtiskámné v Hradci Králové.

u -E
Již vyšlo II. vydání spisu:

=-=Machar :
a křesťanství.

"8
Pod tímto titolem vyšla brožura jek:

7. číslo „Čas. Úvah“. Kníška ta stročně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rosklad
ným, páviloickým pobanetvím římským a
mezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvaby čteme zajímavé do
klady o literární poctivosti, snášelivosti
a ušlechtilost? „syna Heliova“.

Brožura bodi se právě nyní k hro
madnéma šíření, aby se nejširší vratvy
Jidu přesvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářeká výprava protidokáraným pravdám.
Cena 32 stránkové brožury pouze 8 bal.
Při bromadných objednávkách větší slovy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace„Čas. Úvak“
v Hradei Králové. je

c. a k. dvorní krejčí
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Rozšiřujte ČasovéÚvahy!
Městské divadle v Fardubleich.

Stásek mus byl koeečaš v Pardubicích dostavěn
a upraven. V prosinci bude elavnostním způsoben

bosti odevzdán. Při tom promlavi notář dr.
ba, načež oehrají se divadelní kusy od spiso

vatele K. Maška a dr. Štolby, jednající o životě
v Pardubicích z 18. stoleti. Drahý dan nato 86
hrají ochotníci Smetanovu „Habičku“ a budou
tutéž operu opakovati. Po novém roce zavítá do

Pardubic očeská divadelní apolečnost A
sačne pravidelně v novém divadlo hráti.

Dráha = Perdubic přes Bohdancč
de Chlemee dojde pravděpodobněv nejbližší
době ku evému uskutečnění. Rozpočet páčí ee
akoro na 3 mil. korun. Iatereaenti v atrakčním
obvodu vyslovili so vesmězpro tuto stavbu. ZHdí
se co nejdříve komité, které má přípravné práce
sahájiti. Novou touto dráhou nejvíce získáBohda
nel; přispěje se mu ku kýšenému rozkvětu.

Organisační slasti. Píšenámjeden Ia

p: U nás životorganisačníapí. Ale čí vlivem?vě těch, kteří by v našem kraji měli býti ka
tolickému hnuti největší podporou. Voláse: Orga
pisnjte! A zatím aby se člověk skoro po kolenou
plazil o hodina dovolené, Mít přes 23 hodin
týdně školy, psát polovic matrik veliké kollatary,
konat ob týden všecky funkce, kašdov neděli káz:t
poloprázdnému kostelu a mít zpívanou! A psk
úpěplivé prosit, aby „někdo vzal sa mne požební
ní — jelikož chci jít na schůzi, a být odmítnut!
Tomu se bez nadsásky říká nekrvavá koruna mu
čednická; v duši to pálí tím více, čím lépe vidím,
ak nám scbůze nepřátelské rvou kollatarolky jako
isty podsimní do evých sítí. Jen prý si dobře

hledět kostela a do catatního se neplést! Dobře,
také mém zdravý srak a hledím si kostela daleko
víc neš páni, kteří takhle říkají. Co však platno,
když nám nepřátelé kostel svými štvanicemi vy
prazdňojí! A kdyby tak aspoň mluvili kněží, kteří
jsou jinak pro blaho lida horliví! Ale to jeou
pónové, kteří se oddávají klidu tepsnému od et
mých pokrokářů. Jejich nečinnost básí se nám do
očí na schůzích. Věru še mám někdy choť raději
jasyk si otaont než prosit o to, co se mi má na
bidnout. Leč přece mi to nedá. Vždyť vidím přece
lid, který by mobl k straně naší přiloout, jen
kdyby se k němu častěji promlavilo! Boudím dle
vlastní akuňenosti, že bychom nejdéle ve třech
letech strana soc. demokratickou předatihli, kdyby
bylo popřáno horlivým kaplanům trochu příleži
tosti. Ten dravý klerikalismus! Je jsko patička,
jako myška skrčená za zdí. Kdyby všude horli
vému faráři pomábal zdatně kaplan a snaživému
kaplanovi farář, hned by se všude zazelenalo. Kdo
si myslí, že katolické organisování jest zábavou,
jen ať skusí vatoupiti do lvích jam našich od
půrch, ať zkusí také ostatní slasti. Leč dobrý
pastýř oveček neopustí.

Zájesů syna boha Hiumcedo Hořic
dopadl náramně bledě. Ani paprsky vycházející
s jebo jsané hlavy nedovedly vnésti trochu tepla
do toho nynějšího sněžného chladu. Zjevil se nám
viditelně, nebylo ani potřebí v nějakém antickém
chrámě se mu klaněti. Modláři Macbarovi vyčítali
Vrehlickému, še chodí za penize přednášet. Nyní
už nemusí záviděti, neboť na př. Machar sebral
v Hořicích 400 K, aby týž den sbrábl v Jičíně
nových 400 K. I protikatolické kraby nyní erov.
návají šlechetnou cestu Hlinkova s výdělečnog
prekal Macbarovou. Chudák Hlioka! Cestoval jen
při bražení nejnntnějších útrat, jakkoli byl zbaven
fary a jakkoli nebral plat ze tidovaké banky.
Sbíral leda na slovácký lid. Sv. Vojtěch, Václav,
Cyril a Method takó nekňeftoveli s vědvu, ale o
bětovali zdraví, apokojenost ano i život k vůli
koltornímu povznesení lidu. „Geniální vůdce doby“
ovšem jest chytřejší. Sám tocítí. Proto sliboval,
že si to všechno nenechá, to že něco z toho přijde
na národ. Ina bodejť by necbal! Vídyť při cesto
vání masí dávati diškrece i chudý řemeslník. A
s kavalírekého plstu 800 K za dvojí přeříkání
otřepaných frarí (sa jediný den) už se také může
něco oštědřit. Však Machar neopomene 86 znovu
v „Čase“ pochlubit, jak jest k národu Štědrý.
Jest potřebí hodně drsosti E prohlašování za jed
s Judey to, co náš národ vůbec považoval za Dej
cennější poklad s co mu přineslo počátky vyššího
vzdělání, Machar ei hodně nblížil zvidětě tvrzením,
ak v Římé uctívají žebřík Jakobův (I) a plášť

jášáv (11), jako by římeké abírky jiní lidé ne
viděli. Zeč pokládá bořičany ten úředník židovské
bepky, že nám věsí na nos tak veliké bulíkyf
Také dojem byl podle toho; Macbar neodjížděl
Ba vítěsném voze. Potlesk jen obligátní « k ná
draží bo doprovázeli jen dva lidé. Posluchačetvo
stranlo, když sezmalo, jak dovede Machar převra
ceti filosofii svých dvou intimních přátel- Mana
ryka s Drtiny. Také bylo veliké sklamání nad
zevnějškem tobo „apoštola“; lidá se hrnuli do
sála hlavně ze svědavosti, aby bo okoukli a pak
dělali kyselé obličeje. Když jedna ulečna si vy

čovala od učitele a Macharovy, fekl ji:
„Ne, vám je, slečno, nepůjčím.“ — „Protoše jste

krokoví, 1 ti, kteří se učí z talmudu sopakujíbobrejské modlitby, které vymyalili rabíní před
staletími. Však se žid Golisth něco naběhal, aby
festival dopadl unezitelné. Takový obchodník jest
ovšem v přední fadé povolán, aby sháněl muže
řečnícího proti „klerikálnímu kšefta“. Měl dost
pomocalků; ma př. to byli: žid Gottmann, c. k.
komisař finanč. ředitelství, žid Engel, obchodník,
professor dr. Věetečka, beskonfesní MUDr. Ryss,
učitel Lolek, advokát dr. Lohař, rolník (jistě taky
katolík !) Holvek, c. k. přednosta dráby Vochoč,
c. k. kom. fnaně. ředitelství Hron. Po bostině
u dra Lobate přišel Macbar do „Sokolovny“ o půl
deváté večer. Měli jate vidět. jak jebo jízlivoat
účinkovala jako elektrická jiskra na přítomné
židy a židovky. Když mluvil o klorikálním kšeftě
a vyděračství, hned ae židovská bromade na sebe
s úsměvem obracela v tom pevném přesvědčení,
te mesi kšeftate nepatří. Vždyť ti chudáci jičínští
židé již tolikrát od klerikálů byli odíráni, aš se
divíme, že se raději tací vyssávaní chudáci ne
obrátí jinam. Podotkuouti sluší, že židovka Goli
athova podala syna Heliovu kytici dříve, než
otevřel antická svoje ústa. Vědyť přece byli čidé
již předem jisti, že jim úředník židovské banky
ani vlasu nežkřiví. A to jen proto, te i o židech
miluje — jen a jen pravda. Co uns tom, že má
ten smělý orel podvázaná křídla službou v židovské
bance! — A co těch židů ee sešlol Měli jste
vidět, jak jim očka zářila ceynickým semitským
plamínkem, jak kývali sookejeně hlavami pří
líčení „zvrhlosti kierikaligma“. Jak byli rádi
při vzpomínce, že židé se nikdy ničeho zlého
nedopustili, šo nikdy žádný žid nesvedl fa
bričku, že žádný didovský baakrotář jiných lidí
neokradl, že židovský tisk mluví jenom pravda
atd. Když ei dobíral syn Heliův katolické obřady
a nazýval křesťapy bibými, cbeobtali se židé se
šidovkami scela nenuceně a tleskali. Vědyť věděli,
že proti obřízce mlaviti nebude. Ale tu již pří
tomní křesťané — i ti „protiklerikáloí“ — po
snávali, do jaké pasti se dali vlákati, jak obětavě
platili na š.dovský fostival, který byl urážkou ne
židovských krubů vůbec. Začali přemýšlet, zda
aspoň v tomto okamžiku není néco pravdy ně
slovech Macharových o blbosti křestanů. Tárali
se v dachu, zda by sspoň volnomyčlenkářští židé
platili ochotně na hanobení židovského nábožen
ství. Svedení křesťané zlostí se chvěli. Machar o
bříval zaovu vtip o ostatcích svatých: „Nad tím
postaví se kostel, vedle kostela klášter, do klá
štera nalezou mniši, žijí a tyjí z blonposti lidské.“
Teď Machar sklonil blavu a čekal na kýžený ú
činek. Ale nemilé překvapení; potlesk žádný. Po
kračoval až s menší kuráží. Pokouřel se saovu 0
týš vyšeptalý vtip, ale checbtání žádné. Když
byl básník (!I) nspomeont přítomným politickým
úředníkem pro své brubé výrazy, nějak nápadné
zkrotl a přednášku rychle, asi v pěti minatách
dokončil. Posluchači ni vzpomněli po nemastném
vtipu Macharově, jak žijí a tyjí shlouposti lidské
tak mmosí pokrokáři. A ostatné přijímat za ováed
nělou, tolikrát opakovanou přednášku pravidelně
400 K, to také uúení obuos k zabošení, že pane
Machare! Jak sebou nervosně cukal syn Holiův,
když pe ozval občas ve shromáždění hlasitý odporl
Snad si předtím myalil, že jsou tu všichni lidé
(vyjma židy) na blava padlí. — Ale ejelo se těch
židů! Až z Lomnice nad P. Zrovna jako by byl
pohřeb rabína. Každý otvíral oči údivem nad tou
obrovskou žido7skou anodou, která si šla zchladit
žábo na křevťanech. Vždyť židů byla na přednášce
většina. Kolik židů se asi dostaví, až bude konáns
schůze ve prospěch Matice Školské? Podle toho
hromaduého sletu židovských „taky-Čechů“ hned
kašdý poznal, má-li slovžiti přednáška dobra ná
neda či semitského rodu. — Hezky šikovněto na
ratičil a přednáškou učitel Lelek. Právě na den
14. listopadu volal schůzi, na které mluvil „ne
obyčejně činný“ p. professor Martinek, známý ce
stovatel po vašich farách za známými umě
leckými požitky. Lelek po té přednášce s někte
rými věroými vodil učitele po Jičíně, jen aby je
zdržel ua večerní přednášku Macharovo. Jistě při
přednášce síral jiš do budoucna, jak ti učitelé po
rozchodu hodí klíčí od kůru farářovi pod nohy,
aby „nežili « hlonposti lideké“. O ostatním ješté
příště. Zatím víme tolik, še provokace macharovcův,
štvaní lidí, kteří ústy hlásají náboženskou snáše
livost, rostrpčila všecko nestranné občanetvo. Teď
aspoň jest jasno a každý vídí, jeké boránky máme
před sebou.

Sbirka pro porodní postižené © Třebové
ticích ve vikariátě kopidlenském vynesla korun:
Kopidino 88-20, Chotěšice 8-20, Kadžice, vdp. farář
Němeček 2, vip. kaplan May 1, Král. Městec 16,
Outružino4-30, Slatiny 14, Veselí 20 90, Vrsec 20'16,
Žinoica 22, Veliš, děkan Tíchý 5. Úhraem K 16616.
Obnes teo byl zsslán nejd. b. konsletoři.

Z Čáslavě, Dicadio. Bensční „Bezejmen
ná“, která ne těki takové oblibě v oárodaím di

etili do dila. A
sdarem. Hlevaí záslahu o výbornéprovedení mají
p. t. mase

lé Skřivánkovi,na jejichů bedrech 6poČívala nejtěžší práce, obě hlevníúloby a o
rožlo. Ukátali, že jsou v obojím mistry ; svláště
pí. Skřivánková podala takový kus vzeného umění,
jaký dávno jsme již nospatřili. Pp. Pertold a Janda
snažili se státi jim co nejblíže a dosáhli tobo.

patie obecenstva strhl k sobě tentokráte v ne
obyčejné míře p. Kondratický Jos., v němž ochot
pictvo naše by získalo skutečně plalnou a výbor
nou mladou ailu, kdyby mohl býti připoután
trvale. V prostředí tak povsnešeném vystapvaly
přirozeně nad rámec všednosti také ostatní úlohy
dámské i pánské, takže souhra byla nad obyčej
zdatilá. Nelse se proto diviti, že i reprisa dru
hého dno odpoledne naplnila dům do posledalho
mista. — Přednáška krematoristů pořádána byla
Čtenářskou besedou a Sokolem v Dosikově di
vadle snad proto, aby městskému ústřednímu
hřbitovu se alehčilo, či aby snad městští pánové
se káli, te dopustili takovou devastaci hřbitova
av. Alžběty, jak to bylo v přednášce připomenuto“
Přednášející činovníci pražského spolku p. dr.
Záhoř a stavitel Čížek snažili se ovšem slovy
i obrasy zlskati pro svou myšlenku lásku obe
censtva; zdaž získali také jeho akci, nevíme.
V tom ohledu konkuruje s nimi od měsíců sekce
„Volné Myšlenky“, která sbírá již pojistky na
posmrtné upálení či lépe řečeno „pohřbívání
obněm“, ač-li nejde obojí z tébož pramene a
z podnětu tébož činitele. Posluchačů přišlo dosti,
nebylo kam jíti, mnosí však poděšení obrazy od
obázeli. — Mikulášskou sábavu pořádá 4. prosince
v hotelu „U modré hvězdy“ klub slátoích úřed
níků pro členy a uvedené hosty. — Práce maho
stele av. Petra a Pavla zastaveny byly nastalými
mrasy. Bylo by záhodno, aby přikryty byly prásdaé
šáati střechy, zvláště u hlavního štítu, neboť
klenba kostela vytrpěla již dosti, než aby ješté
sněhem u případným deštěm měle býti rosmo
čens. Čí snad to bude jako 6 vaitřkem, kde při
kryty byly oltáfe a varhany, když je prach jiš
na polovic zkazil? Pracuje se toliko na enímání
malty vnitř kostela, aby nalezeny byly další
nápisy a obrazy. — Nalí stráši, aspoň některým
členám, měl by připomenouti policejní pan rada,
aby si věímala také veřejných opilců. 29. t m.
válel se opilý venkovan v Radolfově třídě, pro
vázen zástapem dětí a strážník, jebvž jméno ne
chceme uváděti, šel klidoč kolem, aniž by 8i toho
povšiml. Jakým dojmem to působí ua cizince,
kteří právě přicházeli od vlaku, Ise uhodnonti. —
Veprospěch postavení pomníku pí. H. Kvapilová
sehrají ochotalci 28. tm „Nora“ 8 hostem z Ná
rodního divadla al. Suchánkovon.

Lidový křesťansko-noelální spolek
v Dnšleích pořádá + neděli dne 28. listopadu
1909 v sále p. J. Dvořáka, hostinského „na Ve
gelce“ v Dašicích, divad. představení: „Furiant“
Napssla Eliška Pošková Začátek v 8 bod.veler.

Veřejné schůze v Bousově u lže
nova nad Doubravoa. Na dea 14.hs'opadu
b. r. zavítsl k nám oáé milý a obětavý řečník p.
Aotonfo Kaňovrek. rolnický syn ze Stronkovie
u. Blanicí. Sál p. V. Kaválka byl zcela napinůn
účastníky. Velmi mile překvapilo, že také přišel
mezi nás borlivý pracovník vadp Aut. Schreiber,
bisk. vikáf ze Žlebů, s mnohými členy tamní or
ganisace. Zvláště byli zaatoupení účastalci z Ronova
o. D., ze Žlebů, Vinař, Závratce, Lipovce, Tea
chova, Licomětic, Loučic a Nového Dvora. Po sa
hájení schůze vlp. Martinem Kioadon, keplsnem
+ Ronova n. D., svolení do předeedaictva p Ne,
sládek, pokrývačz Lipovec, předsedou, p Nesládek
rolalk z Bousova, mlstopřadsedou a p. Jiřík, obuv
ník z Nového Drora zapisovatelem. Paa Koňnarek
promlouvá nadšeným způsobem o otázoa národní
a poukazuje na nespravedlivé jednání vlády ve
příčině schválení protičeských zákonů v Dolních
Rakousích. Prechází na starobní a invalidní po
jištění, Ha: „My již takové pojištění zde mámel“
Na příklad vládou placený Masaryk, at mu bade
určitý počet let, obdrží několik cisíc pen3+ a bude
zaopatřen. Povinností státa však jest, abyBe také
staral o ty, pro něb, když sestárli a nemohou pra
oovati, nezbývá nic jiného, aež aby byli jako ne
potřební násilím odstranění. U nás musí být
upravena otáska výměnku. Po té mlaví 0 všeo
becném hlasovacím právu do zemskéh? aněmu, Ba
jehož nespravedlivost naříkali si již naší bývalí
dobří politikové. Mimochodem přirovnává politiku
českou ke mlýna, kde dříve mlel stárek, pak
mládek a nyní — prášek. Končí vysvánim,
abychom pracovali svorně v lásce, majíce na pů
měti, že svorností i malé věci roslou, nesvoraostí
však že i velké so rozpadávají. Neutuchající po
tlesk byl odměnou této promyšlené a procítěné
ředi. Ke sloru hlásí se dp. Frant. Kašťák, farář
s Ronova n. D. Začíná derlovně o začátku růz

ných epalků, kar jemnooltaá šenuška říkávalemuži spolkati: „Čert aby vzal všechnypolkyl“
Během času povstávalyapolky dobré. pouóné, spě

vácké, hasitské, dobročiené a oyoí | spolky A



orgaakacekatolické, jichžúčelem jest

sujlechábvati EC áded, vychorat "v dechu“Vlasteseckém a náboženském. ReJo mimo

a přecjsou zda oramtpliíreformoran,reo
nahšbarského ajiní, a pfecežádný znich mimo
katolíky noosval se rázně proti pustému štvaní,

nejsvětější city křesťanské Ne — toho al libiti
nedáme; my posvedáme blasu svého, my proto
stujeme a dovoláváme 20 Krista a ar
náboženství ma místoch nejvyšších. Na to přijata
resoluce: „Katolíci aa veřejné schůzi v Bousově

Honova nad Doabravos uvášivše o bnutí Volné

evětější city katolíků, a vidouče netečnost, s kterou
bledí se unás smíst, jež onárod a jehoblabo,
jakož i víru mají se starati, ale proti Macharovi
s rejdům volných myšlenkářů se netočné mají, od
susujeme rejdy a Štvanice volnomyšlenkářekých
odpadlíků a protinábošenských štváčů u nás co
nejrozbodněji, a žádáme, aby si jich všimla Česká
směrodatná veřejnost a odmítla bezbožeckou inter
nacionální Volnou Myšlenku a její proticírkovní
štvanice na celá čáře s důvodů vlasteneckých a
náboženských; jedná se o křesťanství, na němš
založena jest přece celá civilisace našeho národa.“
Resoluce páně farářova schválena jednomyslně
s eplausem( Schůse p. předsedou za povznesené
nálady skončena. Po echůzi v přední místnosti pří
tomný evapgelik, místní rolník p. Vraný hlásil ne
ke slovu; ač schůte ukončena, popřáno mu slucbo.
Ohratoval se proti tomu, že dp. farář pravil, že
mimo katolíky žádná strana křesťonskáv Čechách
nedala obražení proti Macharovi, že prý nábo
ženská společnost evangolicko-reformovaná na Čá
elevsku obračení dala v soukromém časopisu „Hus“.
Na to dává p. farář odpověď, že prohlášení ta
kové má státi se v Časopise určeném pro širší
vetejnost. Ostatně že s radostí něco podobného
vítáme a kvitujeme, a žo uvidíme, co na věci
pravdy, aš, jak psala Obnova, že snad takó Machar
na přání židů « Čáslavě tam přijede, jak se Et
chovají evangelíci na vsku vůči jeho špinění
křesťanství. Katolíci na Čáslavsko pozor! Židé vo
lejí Maobara, aby vám zlehčoval vaše přesvědčení.

Z Orlických her. Před několikadnyna
padlo zde tak mnoho aočhu, še tuv pravém slova
smyslu „ležíme“ ve sněhu, jek zákony kázaly nám.
Veškerá komunikace byla přerušens, neboť závěje
"dostoupily výše až 2 metrů. Zasněžení faráři a
kaplaci smutně hledí z oken, přemítajíce, kdy zas
badou moci dlapati — kilometry do venkovských
dol. Přísná paní zima slavila tedy ovůj trinmfálof
vjezd — nemilá to návštěva; než, nač zoufat,
vědyť i sima 8e svými sněbovými vánicemi má
své půvabyl Každý má přece právona plný život;
tot i ta zima chce žíti a nikoliv — živořit,

Pastviny. Dne 8. listopadu večer uapořá
dalo místní sdražení mládeže veřejnou epolkovou
echůzi, na ít pojednal o boji protináboženakém
Spisovatel p Špaček. Přesný pochod myšlenek
řečníkových trpce dolehal na přítomné sociální
demokraty, kteří prý od jistého pána z borního
konce byli posláni k dělání kočičiny. A vakotku
nebýti té, nerozešliby se posluchači stak veselou
máladou. O sábavu postaral se totiž jeden ze 801
drubů, který mocně sedral, jak on říkal, do „řeč
aického turnaje“ « dělaje dle svého tvrzení „pa
náčkena komedii“,brzyv povídánídopanáčkoval.
„Pravdou napločný“ rudý bojovník byl usvěděsn
ma místě se samých nepravd, což působilo poslu
chačům milé pobavení. Nemoha snésti nevole, 0
pustil i se soudruby právě v nejlepším za veli
kého potlesko účastníků místnost, čímě jasně do
kázáno, že v Pastvinách jezu dnes lidé už prozíraví
4 znejíce pokrokářské šranění, nelibují si v lep
kavých boslech, nýbrě drší ae směru katolielkéhor
Touto schůzí zasadili pokrokáři z horeíko konce
evým odporem své atraně v Pastvinách smrtelnou
ránu. Občané, čest budiž vašemu pochopení! Pa
matojte i na své děti a místuí skupině mládeže
sachorejte svoji přízeňl

Obotěbeř. V „Hlasech z Posázaví“ Jistý
pán naříká, če přičiněním katechety studentům
(snad žákům můšť. dkoly 7) zakázán byl vatap do
veřejné čítáray. — Nepohrdne ten starostlivý za
stance chotěbotské mládeže maličkou radou? Až
přijde do čítárny, ať nahlédne laskavě do domá
cího řádu veřejné čítárny na zdi savěšeného a
přečte ni tam černé na bílém: „Školní děti pří
atapu nemejí.“ Z toho 80 poučí, te zákaz vydala
správa čítárny. Měl tedy tuto především „strhati“
a Da ni spravedlivý avůjhněv uvrhnonti. A še ka
techeta s tím zákazem souhlasil a o jeho respekto
vámi Školní mládeší se postaral, to přece každ
rotumoý Člověk, jmenovité pak rodiče schválí.
tom není sporu, že mládeží čtení novin ještá ne- |
prospívá a še více ušitku jí přinese četbu učeb
mig-ackníh ze školní knihovny než čtení surových
nádářek. — Mimo to běduje p. dopisovatel, že
katecheta chce celou Hkolu komandorati. K tomu
zase třeba malé poznámky. Dotyčaý katochota až.
dosud činil ve škole jenom. to, co.mu předpisají
a dovolují školní zákony;povašejedi pak p. dopi
sovatel za komandování to, še katecheta dbá, aby

mládež řa mravnou Aza. tou příčinou
ji chrání -předo-rilmy

Želiv. Pohodlný úřad kněze. V
MM.t m.po pradkém větru a
uvětější svátostí zaopatřovati svátostmi umírající
náš milovaný pan farář Valenta. Na cestě
deštěm rosmočené, když překročiti chtál louž
vody, uklouznul tak nešťastně, že zlámal si nobu
v lýtku, takže dellí čas na lůžko jest upontán.
Litajeme opravdově milovaného našeho pana ft
ráře a prosíme Pána Boha, by opět brzy jej
usdraviti ráči).

Z Česketřebovského okolí. Na
Českotřebovaku se hnutí katolické po delší době
probouzí k čilému šivotu: k nemalé zlosti všech
pokrokářů, kteří měli ra to, že odejitím dp. K.
Keppla hnuti katolické na Třebovsku bude navédy
smeteno. Skutečně se tak také zdálo, neboť bylo
málo těch, kteří by dovedli čeliti nepříteli tolik
smělémo. Že však jejich radost byla předčasná,
toho důkazem, že poslední dobou naše organisace
účinně pracují, při čemž nemalé zásluby získárá
si dp. E. Vala, kaplanz Č. Třebové. Tak v ne
děli 14. listopadu pořádána důvěrná schůze v ho
stinci p. Jos. Frendlis ve Lhotce, na níž přednášel
o „Bílé hoře“. Velice pěkná a časová tato před
náška vyplechnuta s napiatou posorností a odmě
néna blučným potleskem. Jelikož postrádali jsme
v nešem spolkovém životě někoho, kdo by nám
častěji přednášku konal, bude nám tato laskavá
ochota, ovšem kdykoli důst. pánovi čas dovolí,
vítána. Poznali jsme v něm nejen dobrého kase
tele,ale i výtečného řečníka spollkováhoa doufáme
že — pokud možno — v náš p vědomostí
svých použije. Druhým řečníkem byl p. Štěpán
Jakobec s Ústí a. Orl., který mlavil oa thuma
„Koma patří škola.“ Ačkoliv již čas pokročil, byl
tento mladý a nadějný řečník vyslechnut 6 velikým
sájmem a upoutal na sebe všecky své poslachače,
svláště rodiče mu projevovali hlasitě avůj souhlas.
Oběma řečníkům vyslovujeme tímto nejsrdečnější
díky. Zdařilá tato schůze byla za všeobecného
nadšení a za zpěvu národní bymny skončena. —
V neděli dne ŽL. listopadu přednášel dp. R. Vala
v D. Třebové. Zdař Bůh!

Di. Třebová. Na přání machých člen
katol. organisace byla pořádána sehůze důvěrná
v DI. Třebové. Referát vzal na Be ochotně vlp.
Robert Vala, kaplan v Čes. Třebové. Ač přetížen
prací ve správě duchovní, přece zavítal mezi nás
třebováky, jak nás nazývá, když nám chce uká
sati, Že nás má rád. Schůze byla navšlívena asi
200 účastníky, ač agitace nebyla pro schůsi vlastně
žádná. Snadno se mobl počet zdvojnásobit. Vždyť
— jak s dobrého pramene vím — alibil p. řečník
14 dní napřed, že k nám určitě 21. listopaduza
víté. A divným působí dojmem, když v den před
bášky dopoledne po slaužbách Božích nikdo o ni
čem neví. Nebude snad nikdo žádati, aby řečaík
sám obstarával dodání legitimací. Od čebo máme
důvěrníky? A dnes ve 14 dnech a zvláště u nás
dá se při dobré vůli vylkonati mnoho. Ukázal nám
p. řečník. v přednášce půldrahé hodiny trvající,
jak svírají nás proudy nepřátelské, jak zhoubný
Vliv má učení jejich na veřejnou mravnost. Po
drobně probral podvratné snahy demokratisma
pociál., agrarisemu s pokrokářetví nepravého. Proti
těm všem musíme my katolíci jako jeden mut
vskřikovuti: Aš potud a nic dále! Má-lí však hlas
náš býti alyšán, maosí vyobázeti s tisíců hrdel
ajedoocených — Borganisovaných. Řeč vyslechnata
se zájmem a líbila se obecně, o čemž svědčí Časté
projevy souhlasu se slovy řečníkovými. Jest vrou
cím uašlm přáním, aby nezůstalo při pouhých
slovech. Vlp. vzdáráme saslonžený dik a nebade
nám snad vykládat sa neskromnost, projevajeme-li
zde přácí, abý co mejdříro se k nám podíval
snova.

Nová RHaifeisemka v Dublovicích.
Dne 16. £ m. za plného počtu našisců pořádali
jeme valnou bromadu katol. organisace. Z počátku
provedeny volby norého výboru a pak se roz
předl živý rozhovor o výhodách a přednostech apo
řitelen a záložen Raiffelsenových, který trval po
8 hodiny. Důvěrník P. Šrámek, který zsstával po
6 let v Brozanech na Podřipska úřad pokladníka,
podal potřebné informace, takže u přítomných
vsbusen pravý zájem o tento avépomocný ústar a
drojeveno všeobecné přání 00 nejdříve místal Raiff
eisenku založiti. Přání to uvedenove skutek hned
následující neděli 21. t. m., kdy po řeči p. Zd.
Boaodnického, účetního Zemského Svazu z Praby,
konána I. ustavující schůze a přihlásilo se bned
30 členů. Těší nás, že po překonání všech obtíží
a předsudků budeme míti Raiffeisenku doma,
v místě a jsme přesvědčení, te tímto sapočatým

dílempřispějemo k mravnímu i hmotnémupovsnetení obyvatelstvanašeho obmákE
Sňatek: Pau MUDr. Ferdinand Adam, se

kundéraí lékař v Kosmouosích-m alč. Malča Bro

jh dcera p. Karla Brože,městskéhopokladalkav Nuslích,alavili ve středu dne 24. t m, v chrámu
Páně sv. Václava v Nuslích sňstek.

-| Výeteve=obrazů mistra J. Dědiny
ae“Olazřena bude od 23. listopadu

ča £ =

včetně do 12. prosinoe 1900 v tělocvičně
Bkolní.Současněvystaveny budou cenné kniby,
hodícíse za dárky mládeži. Výstavaotovřena
bude:vevšednídnyod 1.do 4hod.vnedělia vesvátekod9.do12.hod.
aod 1. do4hod.odpol Vstupné:zaosobu
40h, děln.lístek20h, dítky platí10h.

Východočeské divadlo.
——

Nelse popříti, še nájem, který kdys v městě
našemo divadlo awjevil,smačněpoklesla nestačí
vabaditi jej ani intemaivní úsilí povolanýchčiaitelů,

ani pronikavé směny v ensemble1 ropertoiru. Bylo toviděti hoed při prvním představení „Dalibora“, kde
řady sedadel zely meserami. Dosti podívno, že stu
dentetro ještě tak hojným » ropreson
neboť jestliše která movota bylanemístnou, bylo tu
jistě svýšení oso pro studenty. Toto uvýšení osu ami
na ostatních místechse moozvědčujea bude míti snad
důsledky kritické, .

Co sescenysamétkne, ta přicházísoslatéměř
nová a výměna osob je celku velmi na prospěch. Je
to v prvnířadě tenorista —ji zas maútěku —
p. Goitler, který rázem ulakal si všeobecných sym
patií s representuje se 00 uměleo dokonalý hrou i

vem. Snad střední poloha hlasu by mohla být sy
jší abarvitější — ale to věru vcelkovémposos

sení tratí se, a nemám pro podání jeho Dalibora a
Werthera mic neš slova ohrály. Nové síly: p. Balaš
(baryton) a p. Vrba (tenor) dosti dobře si vedou,
leckdes však bude potřeba věnovati více píle správ
nější vokalisaci a u posledního též sprárnějšíma tvo
fení tona. 910. Saldiní je sajisté dobrou upěračkon «
nesobání jí sajisté vyškolenosti; ale snad (při „Wer
tbera“) nabyla dleponována —scházelť jí pravý timbr
hlasový. Z dřívějška známí p. Kurzová i p. Poršl bůjí
nejen dobrou svou pověsť, nýbrž i znatelné pokračají.
— „Werthera“ bude potřebí ještě stadovati, urlášť
+ posledním aktu. Nezapírám, že příšarná jeho har
monie i instrumentace není prosta velkých obtíží.

Orchestr je lepší neš roku loňského. Posoraji
v něm několik nových a dobrých sil, ktoré ovšeca mojí
mnadný podíl na úspěchu. Velmi pěkoč poslouchá te
umírněné trubka, [shodná v planiesimech. Borněl
ostatní plecby bývají dobře ne svých místech. Větší
prooíténost smyčchm a přesnější nástapy dřevěným
nástrojům by meškodily. Cantrabas a oallo vědy správ
né, vědy delikátaí a měkké. Tympaní příliš hlučné,
někdy aš neostboticky hřmotné. — Kapelníkp. Char
vát jest dokonalýmhudebaíkem; je vidět,še skladby
řízené úploč ovládá; v taktování i nástupoch je přesný,
třeba že někdy aš příliš ohnivý; ale drůí cenu ior.
ohestr pevně v rukou. Fortissimo v orchestra je někdy
takové, de spěvákoví fysioky nemošno jest proniknoati
— ma těch místech bude třeba, aby dirigent vlny
orchestra amírnil; rovněj kresoenda a dokresoonda,
tato nejhlavnější osdoba orchestru, ochásojí a bude
nutno ve aměru tom ještě pilovati.

M Dr. Aligaie.
O činohřepříště o

Různé zprávy.
Hasiči, pozor! „Pražské Noriny“,orgán

českého místodršiteletví, uveřejnil v nedělním čísle
následující noticku: „Z krahů hasičských. V mě
kterých haaičských kruzích převládá poslední dobou
mylný nábled, že basičký sbor, který by buď do

brovoloě ze svazka župy vystoupil nebo pro JEkoukoliv příčinu ze svazku té které čapy a v dů
sledku toho ze svazků „Ustřadní hasičské jednoty“
král. Českého byl vyloučen, pozbude práva poža
dovat podpory se zemského basičského fondu,
jakož i že posbudou pak členové jeho pro případ,
že by přišli ve slažbě k úrazu, práva, domábat so
podpory z busičakého fondu osobního. Dle infor
mací nás došlých jest nábled teu úplně nesprávný;
neboť je v přímém odporu 8 předpisy zákona ze
dne 24. prosince r. 1984 sem. zák, č. 02. o pří
spěvcích pojišťoven pro výdaje k účelům hasičství
a k podpoře hasičů úrazem postižených, jakoš i
B předpisy prováděcího nařízení k zákonu s 19.
listopadu r. 1885 zem. zákoas č. 60. Vyplácení
smíněných podpor není bikterak závislým Datom,
zda ten který abor basičský je členem některé
tupy a následkem toho „Ústřední jednoty“ nebo
ne. Přesné provádění avedených přeapisů seručeno
Je tím, že právo rozdilení podpor jednotlivým
sborům přísluší dle článku VI. a násled. nvede
ného nařízení temskéma výboru, jemně vyhrašen
článkem XIV. nařísení také dozor nad aprávou
sminěného fondu osobního.“ Naše. katoličtí hasiči,
konejte nyní svoji povinnost! Čím Vás strašili,
mohou strašit nyní sebe. Pryč od tóob, kteří se
posmívají našim zásadám! .

Huněz—mněedník pro svůj máred.
Jiš blíží se doba, kdy katol. kzněs,farář Hlinka,
močedník pro avůj slovenský lid, má vyjíti z vé
zení, do kterého uvrhla jej maďarská „spravedi
nost.“ Proč? Nezapřel, žo je Slovákem a líd avůj
slovenský budil s národní mdloby. Koncem února
vyjíti má Hlinka se žaláře. Že však vězení jeho
ducha nezlomilo, že znova uápasiči bade sa práva
svého národa, ví dobře maďarský otrokář. A proto
chystá pro Hlinku pouta snova. Zaovu octae te
Hlioka před porotou, a znova, to předem je jisto,
maďarskými soudol bude odsouzen, aškoliv, jsa 70
vězení, níc trestného nemohl spáchati. Maďaři.uš

něconašli: Slovenskýjedenlist, v roh
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otištén; ak vůli tomuto článku odsouzen. bude
Hllaka. Trpěti bude .sase, tepěti pro svůj Jid, plo
venský, katolický kněz. Kolik. pak „opvícených“,
kolik úředníků, advokátů, učitelů. „pokrokových“,
kolik redaktorů velkohubýchpratoje pro slovenský
lid tak, jako farář Hlinka?
-A zase agrární defraudent. Bydiov

ská „Stráž na Cidlině“ uveřejňuje dne 6. listopada
zajímavou historií s agrární samosprávy. V obci
Kobylicích u Nechanic měly se konati obecní
volby. Starosia Vojtěch Korel mě! dáti do pořádku
děty obecní. Dlouho se ma nechtělo, poněvadá 89
mu v nicb nedostával obnos 3000 K. Aby se sta
rosti o ně zbavil, udal na Ččetnictvo. še mu byl
obnos 3000 K sensačním způsobem ukraden. Čet
nicttu se odání zdálo podezřelé a protopátralo
nejprve u starosty Korela a ubnos u něho
ve stodole oaleslo Jak se praví, Korel 86 k čiou
jiš přisnal. — Když. tato správa proběhla novi
Demi, čekali jsme, jak alostně agrární tisk vyrazí.
Leč tentokrát ee choval jeko ovečka. Patrno, jak
kultura agrárnická jest vyzslezavá v „zlepšování
bmo:né existence venkova“. Za tohoto defraudanta
ovšem celá strana nemůže. Ale vzpomeňme 8i, jak
řádil agrární tisk proti straně katolické vůbec pro
Drozda..

SZednářsko-židovské |ši © španěl
ských poměrech. „Apolog.Raadscbaa“,v Ko
Mně vycházející, oa základě dat přináší stručný
seznam Iží, jež rozšiřují listy církvi nepřátelské o
Španělsko. Lží je 1., že by ve Španělsku byl:
260000 tebolníků. V pravdě dle posledního sčítání
r. 1907 bylo tam 12.142 řeholotků a 42.596 ře
holoic, saměstnaných ponejvíce v nemocnicích, a8y
lech a školách. — Lčí je 3., že dle úmluvy 8 Va
tizánem r. 1858 smějí ve Španělsku býti pouze
kláštery tři. Jsou ovšem jen tři kláštery tam pri
vilejované a státem podporované, ale zákon dovo
luje kašdé řeholi ve Španělska se usaditi. pokud
veřejným zájmům se to nepříčí. — Další lží 3
jest, že prý španělské kláštery svou prací ničí
práci v zemi. Je statisticky dokázáno, že právě
práce domácí je tam v roskvěta. — 4 lež je, že
kláštery vo Španělsko mají 35.000 sídel, včetně
a kostely, Školami a továrnami. Ve skutečnosti je
tam pouze něco přes 1000 klášterů. Ty „ostatní“
kláštery jsou veřejnými školami, nemocnicemi, a
syly, pensionáty a pod., jež řeholaíky jsou vedeny,
zemi a obcím dobré služby prokazují a nákladu
uspořují. Továroy kláštery vůbec nemají, aš oa
závod Kartoziánů v Taragoně, kdež vyrábějí
světoznámý likéry. — Ď. lež je, že kláštery ve
Španělsku mají 10 miliard jmění. Tolik jmění
není v celém Španělsku. — 0. lší jest, že kláštery
tam neplstí žádných daní; ve skutečnosti platí
daně stejoě jako osoby jiné dle poměrů msjetko

nl — 7. lží jest, že Španělští katolíci papežiplatí ročně 100 milliooů pesetas. Naproti tomu je
zjištěno, že celý rospočet papeže obnáší jen asi
5 millionů, s nichž poměrně málo přichází ze Špa
nělska. Z uvedeného jest patrno, jak drsý jest tisk
zednářský, z něhož vysodkali své přednášky i
volní myslitelé čeští, jen aby bodně oslavili zaso
baného millionáře a Darsiána Ferrera.

Židovstvo a šurnalistika. „Moravská
Orlice“ zabývá se jubileem vídeňského Žurnalisti
ekého spolku „Concordia“ a píše: „Několik člulie.
Jich mluva hovoří nejjasněji a nevyvratně. Chybe
je být Jiným a nevšímat ai jí. Všimli jsme si jí
a sice přesně dle záznamů „Fremdenblatta“ s li
stiny slavnostnímu shromášdění přítomných. A li
stina tato nám vykázala: Vysokýchstát. úředníků
s p. m pres. bar. Bienerthem v čele byli přítomni
93 účastníci. Z mich 16 židů. Bez malinka celá
šestins. Ze světa finančního, obchodoího a prů
mysinického dostavilo se 78 hostů. A z téch bylo
židů 35. Nescházelo tedy mnoho na celon polovici.
Vědecké kruhy sastapovalo 13 bostů. Šest židů
z Bich tvoří také tekořka polovici. Drorních a
eoadních advokátů bylo 12 a polovice (šest) bylo
< mich židů. Více jak třetinou židů zastonpemi
byli lékaři. Z 11 lékařů byli tam 4 židé. Zastou
pení vídeňskýchdivadelbylo toto: Dvornídivadlo,
opera, německé lidové divadlo. Karlovo divadlo,
divadlo na Vídeůce, Raimundovo divadlo, měštso
ské divadlo, divadlo Jana Strausse, nové vídeňské
jeviště a předsednictvo rakouského společČenatva
diradeloího — 41 representantů a z nich 14 židů.
Neschází tedy mnobo do dvou pětio židů. Z vf
deňských málo výše vspomenutých růsných kor
porací dostavilo se 28 bostů a z nich bylo 6 šidů,
tedy bez něčeho celá čtvrtina. Ale pyDÍ pro naši
dmodní věc to nejvýsnačnější a nejpádnější. Z W
sásupců žursalistických korporací dodalo tak bros
ného lesku npedělnímu slavnostaímu shromáždění
vídeňské „Comoordie“ jenom — 19 židů. O málo

třetiny. Ze 34 zástupců písem
mictví s pablicistiky vůbec bylo šidů 18, tedy také
nedaleko dvou pětín. Tisk v rukou židovatva: To

jest náš nepřítel a obrozitel! Ašidovsko-německý
tisk ve Vídai všemu ostatníma v čele ! Světovláda
jest jménem i účelem jeho. idovská avětovláda
tiskem: tot očekávaný, usilovaný mosiáš čídů. A
té nájmě unás —kde dol“ — Ztobo e apřístrojepro olekirárau,stavba olokirovodné s osvětlení vše.
Bojlépoviděti,jakjed třeba,abykatolickýtisk .. v veřejného

Uplatněme se na polí práce národo- mmm: Projekty arozpočtyna požádání ©um
Kašdá strazá politická,Utorá|chepzabezpečilisibudoucnostauskuločnít:svůjC | | »

program, mají se starati, aby stouponce své celo
upoutala, aby ovládla všecky obory života spvle
čenského, pro které má vprogramu svém reformní

ky. Mezi příslušníky strany a otranou 84
moumusíbýtinejenpoutomravníakalturní, ale
i pouto hospodářské, ponto zájmů bmotných. Nelze
popříti, že strana nuše, strana katol. lida, uplatnila
se v boji pohtickém, má své zástupce v obcích,
zemi astátu, má svůj tisk, třebas málo organiso
vaný, a má avé orgavisače pofítické. Jen v jed
nom odvětví jest jošté slabá a p třebuje p.áce
intensivoí: na poli národobospodářekém. Masíme
ae starati, abychom si vybudovali velký, vzorně
řízený peněžní ústav, který by jednak bospodát
ským podnikům, jednak příslušníkům strany po
ekytoval potřebnou fnaační oporu, aby nebyli od
kázání na milost různých nepřátelských veličin
v městských s obecních záložnách a <p-ř:telnách,
jenž by sloožil k akládání úspor katolického lidu
a katol. korporací. Ústavem zájmům témto slou
žícím má býti dle intencí sakladatelů Českoslovan
aká záložoa v Praze-II., Spálená nl. 9. Postavme
ústav tento na pevný základ závodotho kapitálu
bojovýmupisováním a skládáním členských podílů,
učidme ji velkým závodním kapitálem konkurence
schopnou a buďme ujištění, áe zaujme mezi pe
něžními ústavy místo takové, jaké cti a mobutacati
strany právem odpovídá. Na venkově outno uplat
niti se zakládáním Rafeisenek a družstev. Jest
ohromné množství obcí, kde Raifeiseoky dosad
není. Kolikráte stačí ponbé upozornění se strany
duchovního správce a občané jsou pro založení
Baiffeisenky získání. Ve mnohých obcích Rxifai
tenka již existoje, ale pro věc katolickou nemá
významo, protože ovládána jest agrárníky nebo
pokrokářekými učiteli, ačkoliv členstvo záložny jest
většinou smýálení katolického. V takovýchto při
padech jest svatou povinností katolíků a zvláště
dachov. správce, aby Ruffsisenka "a tím i katol.
lid vysvotodili z hospodafského zajetí nepřátel.
At při valné hromadě Raiffoisenky bezohledné od
straní z představenstva s dozorčí rady lidi nepřá
telské a zvolí funkcionáře, hlásící se ke strané
katol. lidu aRaifoisenku ať bned přihlásí za člena
k Zem. Svazu čes. hospodář. družstev a společen
stav v Praze-Il., Spálená ul. 9., neboť členstvím
v agrární Ústřední Jednotě posiluje se finančně
strana agrární, nebledě aci k hospadářatví a po
tádku v Ústř. Jednotě, o nichž v poslední době
bylo často psáno. Doufáme, že Čilí a orědomělí
pracovníci přičiní se, aby národohospodátské pošice
strany katol. lidu seaflily a nových přibývalo. Jen
ta stran« má budonenost, která hospodářsky pra

čuje pro lid. Věecky informace o Ryiffeieenkách
a drožatvech jakoš i řečníky us ustavující schůze
zdarma poskytuje Zemský Svaz čes. hospodářských
družstev a společenstev v Prate-lI,

(Zasláno.)

Výborováschůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bade

vestředudneL.prosinoo1909,o2.hod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tř.

8. 400—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř,
Aředuoda Dr. František BReyl,jednatel.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne20 [lietopada1v.9 1 |

plenice K 30/20 — 31950, šite K 14700— 1600, ječe=
ne K 10 00—1110, prose K 00:00—00'00, vikve K 00:00
až 00:00, krachu K 36 00 —3800, ovsa K 680 —7*80,
čočky K 28-50—00 00, jahel K 2600 —00'00, krap K
22:00—4400, bramborů K 440—600, jetelového
semene červeného K 00:00—000, 1 bl. jetelového
semínka bílého K 000:00— 00000, máku K 2700—
28-00, lněného semene K 00700—0000, lvu «
žitných otrub K 14'40—00 00, 100 kg pšeničajod
otrub 14'00—00.00, 1 kg uésla čerstvého K 3-48
aš 2'64, 1 kg másla převeřeného K 0:00 — 000,
1 kg sadla vepřového K 3:08—000, 1 kg tvarohu
(*34—083, 1 vejce K0'08—0-10, 1kopa cerele K 0-00
aš 000, 1 kopa petržele K0-00—0'00, 1 kopa kapusty
K 2:4: —8600,1 bl oibale K 6-80—8-00, 1 kopa drobné
seleniny K 1'00—130, 1 pytel mrkve K 1.80—180
1 kopa okurek 0:00 — 0-00, melí K 4-00—6:80 v
bečka švestek K 3:00—0-00, 1 hl jablek K 300—800,
1 bl brašek K 600—800. — Na týbodní tra
v Hradci Králové dne 20. listopadu 1000 odbývaní
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 704 hektel., di'a
518, ječmene 676, ovsa 615, prosa 0, vikve O0,hra
chu 2, dočky 1, krap 109, jahal 0, jetelového | se
mínka 1, olejky 0, máku 40. — 2) Zeleniny
petržele 00 kop, osrele O kop, kapasty 60 kop, cibule
30 hl,okurek 00 kop, esláta 00 kop, mrkve 35 pytlů,
brambor 105 bl, zelí 240 kop, drobné zeleniny 50 kop.
— 3) Ovoce: švestek 53 boček, hraček 41 hi, jablek
348 bi. — 4) Drob. dobytka: vepřů 38 kusy,
podavinčat 471 kasů, kůslat 0 kus.

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.
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Zbahnění.
I.

Spad ještě nikdy nebyl bodrý český ven
kov obětí tolika zištných vůdců jako v čase
přítomném. Důvěřivý lid pomohl k mandátům
a k ainekorám liberálům přebarveným na ze
leno, Vůdcové se odměnili aspoň tím, že do
konservativního, zdravého kmene vočkov li
jmelí růzoých „pokrokových“ besel, že pěcho
vali do prostých hlav nestravitelné a nezdravé
pojmy a lidu za jeho ochota rozdávali štědře
titol ovédomělosti; čím který rolník, redající
na vějičku, méně přemýšlel, tím byl uvědomě
lejší, čím byl borlivějším rozšiřovatelem „Ha
vlíčka“, „Cepu“, „Volné Myšlenky“ z poubé
zášti ke katolické církvi, tím byl pokroko
vějším.

Agrárníci nedali si ujíti příležitost, aby
na štvavých schůzích „Volné Myšlenky“ aspoň
ústy manifestovali pokrok nejvyšší. Takové
vjišťování chytrákům aspoň zabezpečovalo u
pokrokářů a 8oc. dem. částečný parion, zaru
čovalo shovívavost k úžasným kotrmelcům
agrárních dietářů. Jen tak si můžeme vysvě
tliti, že agrární klab dle prohlášení Jeho Exec.
Práška byl na říšské radě v poměru nejlepším
právě s Masarykem a Drtinou. Jinak by byly
hnaly volnomyšlenkářské živly politický stroj
plnou parou proti agrárním machrům.

Pojem „pokroko“ jest v přítomné době
roztažitelný jako trojřadová harmonika. Pod
střechu pokroko dá se snášeti všecko. Proto
celé nůše „pokroku“ rozdala výmlovná agrární
ústa zcela pohodlně a lacino. Když se však
přikročilo k rozsáhlejší akci národohospodář
ské, kterou měla v prvé řadě k prospěšnému
cíli přivésti právě strana třídní, prohlašající
8e za přední štít hospodářů, tekla z řepy místo
syrapu řízková břečka, podobná svou vůní a
grárnímu „pokroku“, až nad tím výsledkem
řádní řepaři rukama lomili. Samy „Lidové Nc
viny“ dra. Stránského doznávají: „Nyní byly
ujednány pro některé okresy ceny za řepu
menší nežli byly před řepařskou stávkou vů
bec.“ A nejvíce se vyznamenal muž, jemuž a
grární venkov tak velikou důvěru věnoval, že
jemu jedinéma ze všeho rolnictva českého po
mobl do ministerského křesla! Nejlepší, vyvc
lený mezi agrárníky — a řepařskou ukci zra
dil způsobem nejkřiklavějším! To už byla silná
paprika i pro ty stoupence, kteří omlonvali
nebo domestickým mlčením pomíjeli ty stinné
vlastnosti Práškovy, jež kárali na jiných oso
bách se vší bezobledností.

Z venkova osvaly se hromové výkřiky,
aby vedoucí žarnály a ústřed. výbor konaly
svou povinnost. Leč ministerský velkoměstský
orgán „Venkov“ stavěl se nahlachlým. Potře
buje netoliko podpory židovských ioserentů,
nýbrž také vlídného přátelství Práškova. Ko
nečně přece po delším čase dostavila se prů
sračnější odpověď, až nad ní trnali ti, kteří
četli dříve ve „Venkově“, že rolník sázející
řepu má být pokládán za prašivou ovci. Dne
28. listopadu uveřejnil „Venkov“ referát o
schůzi Práškových důvěrníků v nádružním ho
telu v Lysé n. Leb. Prý „po obsažné a věcné
řeči“ páně poslanoově přihlásili ae ka slovu
tři účastníci, „kteří vesměs mlavili pro vyslo
vení úplné důvěry panu poslanci.“ Je-li to tak

Ině pravda, pak patrno, že ti lidé jsou
„Čepem“ důkladně vycepováni k slepé, nemy
slivé poslušnosti. (Po říšských volbách nazval
„Cep“ vzornou obcí ves, kde dostal Prášek od
voličů — ovšem „uvědomělých“ všecky hlasy.)
Co Prášek mluvil, otom „Venkov“ moudře po
mlčel, zato však uvedl jednohlasně přijatou
resoluci, z níž vyjímáme: „Prohlašujeme, že
ve všech směrech (!l) se svým poslancem 800
blasíme .... V soustavných útocích nepřátel
strany (?) agr. v poslední době na poslance
našeho podniknatých spatřujeme starou zášť a
snahu oslabili pevnou posici jednoho z před
ních bojovníků sa práva národa a lidu ven
kovského (?|) svláší. Toto zběsilé (och !)štvaní
odpůrců české strany (?) agrární proti našemu

poslanci je vš=k neklamným (zcela tedy neo
myloým!) znamením, že poslanec náš pokra
čoje neochvějně na dráze, kteroa se vždy ubí
ral. směřojící ka prospěcho jeho venkovského
voličstva, kterážto jeho činnost ovšem huěte a
řeže nepřátele naše do živébo ... Žádáme Tě,
milý příteli, bys věřil, je si té vážíme, še Ti
důvěřujeme ©na dále. Očekáváme od Tebe, že
tak jako dosud . . . i dále společně s ostat
nímipředákypovcdešnási stranu našiposílen
naší ploou důvěrou a podporou v duchu a zá
sadách zakladatelů české strany agrární.“

Co věta, to ubohá fráze nebo nepravda!
Tedy Prášek má vésti strana jako dosud — od
desíti k pěti, ma se chovati v řepařské akci
jako dosud. Projevuje se mu vděčnost jako
milostivé vrchnosti, která ráčila blahosklonně
vzhlédoonti na mozoly upracovaných rukou.
Za 16.000K rečně už formální, zevnější projev
přízně k lidem potřebným jistě stojí. Bez po
moci rolníků by byl Prášek jistě takového
ročního důchodu nenabyl. Ejhle, jak přátelé
Práškovi odsoudili tronfale a bezohledně |lasy
—samých zrazených agrárníků! Ti, kteří proti
Práškově nedůslednosti pověděli čirou, jasnoo
pravda, dostávají na zelený kabát bičem. A
což výkonný výbor strany po tolika protestech
venkovských listů agrárních, po žíhavých a
spr+vedlivých filipikách zakladatele strany a
grární Alfonsa Sfastného ? Mlči jako zařezaný,
neodvažaoje se „dělat pořádek“ ani potom, kdy
sezvaní „spolebliví“ agrárníci tak úžasně pře
kvapující resolaci jednohlasně achválili. A
pak mají míti Němci náležitý respekt před
českým poselstvem, jehož valnou část tvoří
poslanci agrární! Pravda — mandáty shánět,
v tom projevili agrárníci borlivost, jaké není
hned tak rovno. Nyní, kdy se pookazoje stále
hlačněji na potřeba vnitřní očisty strany, kdy
agr. poslanec Bergmann slibuje odkryti ještě
další doklady zištnosti a korrapce agr. po
hlavárů, kdy řepařské tažení skončilo právě
zradou vynikajících agrárníků faskem, kdy
moravská agrární strana jest rozvrácena, ta
se již generálům do uevděčné, ale záslužné
práce nechce. Zbabnění trvá dále a aškodilo
našema národu v jednom roce víc než radi
kální, neúspěšná politika mladočeská v jednom
desítiletí.

Co dříve tvrdila o agrárnících kaceřovaná
strana katolická, to nyní vidí agrárníci z kruchty
a rozvážní opakují to, co našinci proslovili již
dávno.

O tuberkulose.
Přednesl na schůzi katol. nár. jednoty v Nov. Bydtově

MUDr.Prokop Hejtman, o. k. okr. lókař.
II.

Drubá cesta, na které bacill tab. do těla
může vniknouti, jest přijímání taberkulosních
hmot s potravou — hlavně s masem a mlékem
ze zvířat taberkulosních. Nutno proto vřele
doporučiti, by maso hovězí, ježto tub. mezi
skotem velice je rozšířena, požíváno bylo jenom
dobře vařené nebo pečené, a mléko když bylo
po 5 minut ve varu aneb když bylo půl hodiny
na 85%C zahříváno čili aterilisováno.

Třetí cestou, na které nákaza tab. do těla
lidského může vniknonti, jest očkování v kůži,
Nejčastěji se tak děje, když se někdo poranío
rozbité plivátko, též u lékařů, zvěrolékařů;
řezníci a pomocníci na jatkách mohou pora
něním od zvířat tub. se nakaziti.

Taberkulosa nemusí ovšem pouze v plicích
se usídliti, nýbrž pozorujeme jí v mizních žlá
zách, kříži, chřtánu a v kostech, i na četných
jiných místech.

Mladší děti bývají nezřídka zachváceny
toberkulou blan moskových, nebo tab. střev a
pobřišnice.

Často se přibází, že v oslém těle náhle
tab. ce vyvine, kteroužto formu jmenujeme
rychlé souchotiny. Je to onemoonění tyfa po
dobné. Nemoc pod jménem lopus známá jest
vlastně odraoda tab. košní. Rovněž itak svaná
sorofalosa jest lehčí formou tub.

dnserty se počítají levné.
Obnova vychásí v pátek v poledne. | Ročník XV.

Zajisté je oprávněna otázka a tane mno
bému na mysli, zdaž organismus zdravého člo
věka nechrání před vnikoutím nákazy tub.
Ve větším městě, kde žije mnoho lidí pohro
madě a todíž také dosti souchotinářů, masil by
skoro každý člov -k onemocněti, neboť bacillů
zde je a“ nazbyt, když jediný člověk může
jich miliardy vychrli... A přece toma bohudík
tak není. Jestliže zdraví a nemocní dle návodu
předeslaaébo se řídí a uejjednodašší zákony
čistoty zachovávají, jest nebezpečí nákazy o
polovici menší. V úplně sdravých plicích nemůže
se bacill tub. usádliti ani v ústrojí sašívacím[ Ne
třeba se báti, že každé vdechnutí bacillů, každý
doušek tab. mléka nebo každé poranění tu
berkulosu našeho těla musí míti v zápětí.

Dýchati máme nosem! Prachovité bmoty
i bacilly tub. zadržají 8e na vlhkých stěnách
sliznice dutiny nosní a ua sliza nosnim nena
lézají bacilly a jiné bakterie vhodných pod
mínek k životu. Proto přemrštěná bázeň před
tub. jest hlavně u zdravých lidí nemístná, po
stačí zajisté, když možnosti nákazy se varají.
Proti tab. ochraňoje člověka ovšem aále správná
výživa a čistota těla, časté koapele, stadené
sprchy, piný tělocvik. hry, rozamný sport a
co možná nejdelší pobyt na volném, čistém
vzdachu.

Co se týče účinka kouření, lze kouření
nedospělých, i když neděje se nemírně, pro
hlásiti za Škodlivé. Není proto snaha odpůrců
tabáka, pokad se obmezuje na ochranu mlá
deže nedospělé před morem tabákovým, pře
mrštěná, neboť kouření nedospělých znamená
menší vzdornost organismu proti Škodlivostem,
nemocem a zlozvykům jiným. Že by tabák u
dospělých osob působil taberkalosa, jsk obecný
náhled zavládá, nelze dokázati. Dráždivým
kouřem působí ovšem katarrh brtanu a prů
dušek, znečišťoje vzduch, v němž kuřák dýchá
a seslabuje takto obranu proti tuberkalose,
usnadňuje její vstop, bývá tedy nepřímou pří
činou její choroby. Rozhodně však není pravda,
co přívrženci tabáku tvrdí, že kouř tabákový
desinókuje plíce, že je tudíž vlastně prostřed
kem proti taberkalose, neb.t konř tabákový
není s to, aby bacilly tob. zničil.

Tuberkalosa je shojitelna blavně v období
počátečním. O této pravdě nepopíratelné pou
čaje statistika plicních léčeben. .

Ze 100 nemocných bylo ročně 26 zhojeno
a dalších 409/,-600/, zlepšených a k práci
schopných domů propuštěno.

Ostatně při pytvé mrtvol lidí ve vysokém
stáří zemřelých shledáváme v plicích zhojené,
tvrdé, zvápenatělé taberkule a přemnozí z nich
za šivobytí ani netušili, že byli souchotináři.

Nejlepším léčebným prostředkem naproti
tuberkalose, tomuto nejarpatnějšíma lidskéma
moru jest správuá životospráva a dobré, vý
hodné zdravotní poměry. Těchto dvou činitelů
nedostává se bohužel ohromné většiuě tuber.
nemocných. Soachotiny jsou velmi Často ne
mocí chudého, nezámožného člověka, jemuž
nedostává se obyčejně, což je nejbolestnějším,
doma pro vleklý ráz choroby řádného ošetření,
a jenž nebohý šíří ve svém bytu, při hladu a
v bolestech nákaza na své děti, svou mavšelku
a celé okolí.

Cizinci staví pro tyto nemocné zvláštní
léčebny pro praní choroby, kde skytají se jim
podmínky k dosažení zdraví neb toho stupně zlep
Šení, aby při každém jedioci byla zachována,
byť třeba jen na čas, schopnost k práci a vý
dělku. V Rakousku zřídil zvláštní vídeňský
spolek dosud jedinou léčebna pro nemocné
plicními chorobami v Allanda. Vynaložený peníz
a péče přinášejí dle statistických výkazů ve
liký úrok a v národohospodářském obledo za
chraňují se miliony národního jmění.

Německé léčebny, jichž přičiněním lída
milných spolků, nemocenských pokladena to
váren zřízeno je na 90, vykazují 20/, vyléče
ných. Co tu slz, co tu strádání ušetřenol

U nás v Čechách máme posud pouze
Jeden větší podobný ústav a to „Albertiaam“
v Žamberku, určený jenu pro sirotky stišené
nerofalosou ©vedle soukromého ústavu dra



Hamsy v Laži u Vys. Mýta Pro dospělé, tub.
stižené osoby hodjá postaviti 80 sanatorinm
v Pleši a Dobříše a aby týš co nejdříve ku
blaho lidstva trpicího zřízen byl, prosí se, aby
dobročinný tento ústav byl hodně podporován.

Aby pak i zo zdejšího okresu chudí ne
mocní, stižení tuberkulosou, dobrodiní ošetřo
vání v sanatorium tom, až zřízeno bude, účast
nými státi se mobli, založili jeme sde místní
odbor „Ces. pom. zemsk. spolku pro nemocné
licními chorobami“ a zvu Vásco nejsrdečněji
u přistapování k bumaoníma spolku tomo.

Nechť v řadách našich neschází nikdo,
komu leží na srdci veřejné dobro a v jehož
bradi plá plamen lásky k bližnímu!

Volné listy,
Machar na poli kulturním. Pozornému čte

náři pokrokářských novin bylo zajisté s podi
vením, že nemohl se v nich nikdy dočísti pra
vého obsahu Macharových přednášek, kterými
nejvetší český člověk osvěcaje své posluchače.
Každý pokrokářský referát odbývá věc něko
lika běžnými frasemi, jejichž hlavní jádro vy
znivá neobmezenou pochvalou pravd, které
£ úst Heliova syna vycházejí jako nějaké zje
verf. Jsme tedy vděční dopisovateli „Čecha“,
kt-rý na přednášce Macharově v Mladé Bole
slavi podstatný obsah macharské moudrosti
zachytil. A protože „Český Učitel“ nedávno
pověděl, že klerikálové proti vědeckosti Macha
rových přednášek nemohou ničeho namítati,
jest notno, abychom této vědeckosti podívali
se důkladně na zuby. Obsah přednášky v Mladé
Boleslavi potvrzuje jen náš úsudek, že Machar
sice dovede robiti verše, ale udá-li se ma mlu
viti o věcech, které žádají vědomostí a kultar
ního rozhledu, rozkládá se kolem něho zvačná
— prázdnota.

Machar přežvykuje dávno vyvrácené ne
pravdy, sbírá kde jaké protikřesťanské odpadky
na smetišti jako hadrník, nacpává vše do svého
pokrokářského pytle, tam to přehazuje a ko
nečně vysypává 8 dodatky své antickožidovské
fantasie. Hlavní však známkou vývodů jeho
jest úžasná nevědomost a zlomyslné překrnco
vání. I nezvedený aličník zazvoní u leckterých
dveří anebo se skrčí, aby namázl své jméno na
pěknémpomnoíka...

Majíce úmysl epochální objevy Macharovy
pořadem oceňovati, vezměme dnes v úvabu
způsob, kterým mloví o pravdě mesiánské, „A
co se stalo v Judei?“ táže se Machar. Žil
tam národ zbavený politické samostatnosti,
národ judský, enící o evém království, čeká na
Messiáše. Takové báje mají též jiní národové.
Němci spoléhají na Bedřicha Barbarosu, Češi
na Blanické rytíře. Židé tedy sní o nadpřiro
zeném pomocníku, který Bohem poslaný vrátí
politickou samostatnost. — To se však nesplní.“

Již vzpoufoka na Barbarosu a Blanické
rytíře svědčí, jak malicherně si Machar vede.
Barbarosa zajisté nebyl Němcům prorocky
předpovídán a Blaničtí rytíři nemohou 86 za
řazovati v pásmo historické, v němž má pevné
místo mesSiánská pravda, kterou Machar na
zývá bájí.

Abychom na jisto postavili, že Machar
nemá o mesiánské historické pravdě ani po
nětí, jest potřebí, stručně ovšem, vytýčiti její
rozvoj a konečné její eplnění. Ano, jsou časté
umínky v podáních různých národův o bu
doucím Osvoboditeli, čehož Machar orčitěji
nedokládá, ale to právě dokazuje, že podání
ta vyšla ze společného jeduoho pramene, z pů
vodní fysické jednoty všeho lidstva. Nikde také
myšlenka mesiánská nestala se skutkem, než
v národě vyvoleném, kterýž určitým způsobem
na budoucího Vykaopitele byl připravován a
jehož dějiny právě utvářely se pod vlivem
myšlenky mesiánské tak význačně, že popírati
pravda ouu znameuá, popírati sám židovský
národ.

Národ židovský věřil, že přijde čas, kdy
jeden Bůh a Stvořitel, jemuž se klaní, stane
se Bobeto celého světa. Věřil, že tato revoluce
bude způsobena člověkem, nazývaným Mesi
ášem, Svatým, Spravedlivým, Spositelem, Oče
káváním národů. Věřil, že bude z kmene Ju
dova a z domu Davidova. Věřil,že bude trpěti
a umře, aby dokonal dílo proměny, jež mu
Bůh uložil.

Prvé slovo o budoucím Moesiáši zaznělo
na polích Chaldejských k Abrahamovj: „Vyjdi
ze země své a příbuzenstva svého, v tobě budou
požehnána všechna pokolení semě.“ Dva tisíce
let před Kristem, způsobem norozlučným,při
chází na uvět uárod židovský a s ním idea
tmesiáneká, která 80 rozlévá po celém světě.
Jakub, maje kolem sebe dvanáct synů, ohlašuje
každému z nich několika charakteristickými
rysy jeho bydoncí úkol. K Jadovi praví tato
památná slóva: „Nebude odňata berla od Judy,
dokad nepřijde, který má býti poslán a který
jest dčekáváním oárodů.“ Objevení se Mosítše
jesé tédy označenoznámkou, kterou potomstvo
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snadno. pozná.Vyjde s větvo Jadovy a v době,
kdy e nad zemí panovati jiš cizinec.

Balaam předpovídá : „Vzojde hvěsda sJa
kuba a povstane prut z lernele. Přijdon na
lodech ze Vlach, přemohou Asyrské a zhabí
židy a naposledy také sami zahynou“ Pro
roství toto, jak patrno, ohlašuje vládu Římanů
nad Východem a nad národem židovským jako

slavné proroctví Danielovo, které předpovídá
určitě čas příchodu Mesiášova a druhé zboření

prosté vyvanutí oběti Starého Zákona! Před
pověděn Alexander i jeho čtyři říše po jeho
smrti, předpověděno asyrské zajetí židů bez
návratu a zajetí babylonské s návratem. Jere
miáš prorokuje, že Bůh astanoví zákon nikoli
na vnějšku, ale v erdcích, že bázeň před ním,
která byla jen voější, obrácena bude v srdce.
Kdo nevidí v tomto prorootví zákona kře
sťanského?

Moohá proroctví rovnají se matematic
kým výpočtům a podobají se méně pohledu
do budoucnosti, než vypravování o minalosti.
Nelze nám uváděti všech překvapujících po
drobností a jest nám 8e spokojiti tvrzením, že
myšlenka mesiánská v proudu tolika století a
tolika událostí co do určitosti a souvislosti
prorockých projevů nemůže od myslícího člo
věka přirovnávána býti k bájím, jak to učinil
Machar. Tady mluví dějinná skutečnost, neboť
ony četné předpovědi staly se akatkem, a my
slící lidstvo jim právě proto porozamělo, že se
vyplnily. Na Ježíše Krista hledí oba Zákony,
Starý v očm vidí svoji naději, Nový svůj vzor,
oba svůj střed.

Confacius na východním konci Asie mluvil
o svatém, který, jak pravil, byl pravý svatý a
měl přijíti od Západu. Tacitus za vlády Vespa
siánovy očekává ho z Východa. Racionalisté
XVIII. století přinuceni určitostí, uznali často
tuto jednomyslnost očekávání meeiánského.
Voltaire na příklad pravil: „Bylo od nepamět
ných dob zásadou u Indiánův a Číňanů, že
Madro přijde od Západu. Evropa říkala zase,
že Madrc přijde od Východu.“

Pro badatele stává se skutek zajištěným,
jestliže byl metodicky potvrzen. Co ee týká
tedy proroctví, běží hlavně o to, zda před
Kristem byla téhož znění, jako za Krista a po
Něm. Nehledě k tomu, že tu jest pravý svědek
a strážce svých knih, národ židovský, jest tu
ještě skutečnost, která ze základů vyvrací vše
liké podezření, že by snad byla proroctví hned
po Kristu Pánu tak uzpůsobena, aby se mohla
pa Něho vstahovati. Dvě stě let před Ježíšem
Kristem egyptský král Ptolomeus Filadelfus
rozkázal celý Starý Zákon přeložiti do řečtiny,
čímž knihy ony staly se majetkem světa řec
kého i římského, tedy všeho světa vzdělaného,
takže totožnost proroctví možno každému zji
stiti. A tak pravda mesiánská a její vtělení,
Ježíš Kristus, mají pevný svůj podstavec v dě
jinách a nejsou-li skutečností, pak není skateč
ností již nic. Vzhledem k tomu jest zjevno,
nazývá-li Machar myšlenku mesiánskou, Ježí
Šem Kristem askutečněnou, bájí, že on sám
spřádá báje, aby zastínil dějinnou pravdu,
která jest polvrsena Lislcilelími před Monášem a
tistciletími po Něm.

„Židé tedy sní o nadpřirozeném pomoc
níku, který Bobem poslaný vrátí politickou
samostatnost. — To však se nesplní“ Machbar
domnívá se, že těmito slovy zasadil smrtelnou
ráno křesťanskému náboženství. ©Dokážeme
tedy, že sázel svá slova na vítr a že rozmach
jeho heliovské pravice jest méně, než ševelem
spadlébo lupeno. Ulohy se vyměňají. Machar
vybájil si, že vůlí osudo jest určen, aby na
pravoval české hlavy, a nyní nás přímo pro
vokuje, abychom narovnávali hlavu jemu 8a
mému. Kdyby Machar proroctví o Mesiáši znal,
mohli bychom o účm ažiti slov proroka Da
niele: „Zlí neporozumějí, ale moudří poroz
umějí.“

Macharovi však jsou Španělskou vesnicí,
ač opovařuje se o nich pronášeti určité úsadky.
Švec i krejčí mají tolik vědomí, aby se svému
řemeslu vyučili, ale největší český člověk stu
diam o nejvážnějších otázkách považuje za
zbytečnou přítěž a opravuje se oním šlendri
únským heslem: „Snadnoa rychle“|

„Židé sní o nadpřiroseném pomocníku,
který Bohem poslaný vrátí politickou samo
statnost. — To se však nesplní“ Kdyby Machar
aspoň něco si byl zapamatoval z náboženství,
jehož přednášení na gymnasiu tak zhusta kri
tisoje, zatanola by ma sama sebou ona před
ověď Jakubova: „Nebude udňata berla od
udy, dokud nepřijde Ten, jenž jest Očdeká

váním národů.“ A jako toto proroctví, tak
všechna ostatní nenazývají Mosiáše světokým
panovníkem, nýbrž králem duší a Obnovitelem

mrevnm. ali,že posenskéroci předpovídali, že království
Bidovské přestane, že budou Midédes hrdle a bu
kmíšete. (Ozeaě.) Mojžíš předpovídá židům,žeje
Bůh rosptýlí mesi všecky národy semů, KdyžNa
bachodomosor přivedl národ s Judské říše do
sajetí, aby se enad nedomaívali, še berla jest



jiš od Judy odabav bylo židům'řďčeno předem,že tam budou nedlouho a že se vrátí do své
vlasti. Byli stále atěšováni proroky, králové
jejich vládli po návratu stále. Ale druhá zkáza
(Titus) jest v prorootvích bese -ohiduobnovení,
bez proroků, ber irálů, bes dtčohy, bez naděje,
protože besta jest odňata navšdy.

"Ostatně bylo předpovídáno také, že židé
„proroctvím neporozomějí. Smyslní židé du
"chovní smysl proroctví setřeli a očekávali krále
pozemského. Mesiáš sám jim vysvětloval, že
království jeho nemí z tohoto evěta; zamítli
Ho, kteréžto zamítnutí jest rovaěš určitě před
pověděno.Důvod tohoto zamítautí, vyskytající
se ve všech jejích knihách, v Talmudu a Ra
bínech, jest ten, že Ježíš Kristus nepodmanil
národů rakou ozbrojenou. A právě proto, že
Mesiáš nebyl výbejným králem pozemským,
jest pravý Vykupitel dachovní, právě proto
jest veliký a svatý.

Kdyby Machar měl trocha jemného cítění,
sám by si avédomil, že by ne nesnášelo s po
vahou proroctví, kdyby předpovídala krále
krev prolévajícího, a bylo by nedůstojuo Bvha,
kdyby na takového pozemského vládce šidy
byl připravoval. Konec konců právě tím od
píráním jsou židé svědky bez úhony a kromě
toho aplňnjí tím proroctví. Kdyby Mesiáš byl

u králem pozemským,jak toma chceaobar, byl by ukázal, že nevyplnil proroctví
a že není pravým Mesiášem. A tak důvod,
Macharem vedený proti Mesiáši,jest skvělým
důvodem pro Něho, svrhoje Machara s jeho
blediska a ukazoje jeho slepičí rozhled.

Znám kněze, kteří tyto věci vykládají
"dětem v obecné škole. Představte-si oyní po
krokářskon agitaci, která shání posluchače na
Macharovy přednášky, uvědomte si baroumskou
reklamu, která hlásá, čeho se tam všeho lidé
„dovědí,pomyslete si, če:tam jsou inteligonti,
kteří stodovali na vysokém učení a že tito
Jateligenti beran vše za bernon miaci od nej
většího českého člověka, jemuž žák .z obecné
Školy dal by zcela nedostatečnou — a peznáte,
jak se sesouvá volnomyšlenkářská vzdělanost,
která oplývá všude sebechválou. Ovšem, nemí
nímeinteligenty všechny. Bývají na přednáškách
Macbarových také vzdělanci, kteří si odplivují.

Sotva si Machar otřel mastná ústa po
jedné nepravdě, již pronáší vtip, aby prý po
odstranění náboženství ze škol dítky chodily
k farářům na hodioy jako na :fortepiáno. Zá
roveň však, jak jsme dokázali, podal přesvěd
čující doklady, že pak sám musil by se od
těchto žáků důkladně přinčovati. Kdyby však
takový ekutek duševního milosrdenství, pro
něj tak potřebný, byl ma nepohodlný, bylo by
užitečno, aby ae kajícné přiznal: Jsem v těchto
věcech nevědomcem. Tím získal by si jen váž
aosti, neboť lidé ctí toho člověka, který mluví
© sobě mužnou pravdu. — A tak Machar, jda
si uvedeným místem o Meaiáši pro hlavy kle
rikálů, přinesl hlavu vlastní, což zoamená, že
se již vádí v zonfalství. Podobá se ovšem také
Balsamovi, jenž poslán byv slořaňiti, musil
dobročečit. Jenže tam byli dva, Balasam totiž
a osel — kdežto tady jest jen jeden, a nelze
dobře roshodaouti, který z nich chybí.... .

“

Budoucí rouoluce. V rovolučních dobách ne
zůstávají mikdy osamoceni ti, kdo o nový po
řádek plánovité osilovali a na převrat připra
vování byli tiskem, orgamisacemi a schůzemí.
Mohli bychom nazvati tyto činitele aečdomělými
revolucionáři. Jest však ještě množství existenaí,
které jsou nepřáteli skutečného pořádku a
kterýmž každé povstání jest
tostí dáti svoboda svým pudům a nahromadě
nému záští. Všichas taková vresolucí mají sa
„přednícíl plniti si kapsy. Ba jsou takoví, kteří
předtím šílí jako klidní občané, ale boařlivé
ovzdaší je etrhlo ve všeobetný vír. Takový
člověk nedobrovolně nebo z nedorozumění za
pletený do vsponry zúčastňuje se jí posléze
velmi ochotně, protože ho svádí beztrestnost
a chtivost. Postupně wočdomělírevolucionáři std
vejí 00menšinou avedení jim uniká docela. Vůd
oové, kteří slovem a tiskem revoluci připravili
a pa konec způsobili, že vybuchla, jsou svrševi
a za vůdce postoupí lidé, o nichž před tím
bikdo neslýchal. Neboť v každém ablaku ten,

jond jest nejodvážnější a nejméně obtížený o
dy kráčí v čele a sahajnje dílo epousty.Příklad jest nakažlivý. Z počátka běželo o

mový řád společenský, o vyrovnání protiv mesi
chodými a bobatými, na koneo jde o vraždy
s požáry. Z počátku byla vzpoura obmesena
potřebou, ale brsy připojují se neobmezené
síly, dodávané odpoatanou divokostí.

Velká elova o svobodě, rovnosti a blaho
bytu provádějí svůj úkol. Hle, tak jiš tedy ne
budeme chodí, nebude pánů, jichž jsme musili
poslouchati, nebade úředníků, kteří nás odsu
sovalí, nebude majetníků, kteří pobodicě by
dlilí a dobře žili, tedy již nebademe platit ani
daní ani dlebů. V tomto nepořádku běda (4m,
kteří přímo neb i

pořádek! neb nepřímo udržovali předešlý

jiat eseno, Že všechny rozohněné
myslí lanoe ne majetku. Všechny křivdy
v paměti ožívají, a ti, kteří se stali pány, 0
plácejí všechno, -čím dle svého rozumu předtím
trpěli. Všichni vzbouřenci jsou přece lidmi ne
vinnými a sločinci jsou ti, kteří v předchozí
společnosti veleli nebo měli z ní prospěch. Ve
řejná moc sice se brání, ale vojsko, o něž 50
opírá, projevuje nespolehlivost, ano leckde

zjevně oebopotají straní rovolucionářům. Vždyť
ten voják je člověkem z lidu, ví o jeho etescích,
byl také občanem, jemaž dostávalo se dosti
poučení, jak ce má zachovati, až prováděna
bude rovnost všech a dobývána svoboda; vždyt
četl antitailitaristické noviny a elyšel řečníky,
kteří prohlašovali, že vojenský stav jest nej
mocnější oporou všech utlačovatelů.

Svoboda, rovnost majetku a jednomyslný
křik ostatních zapalujících hesel roznáší ae po
městech i po venkově, vniká do dílen, továren,do kasáren a úřadoven. Všude se řeční a nikdo
necítí zodpovědnosti sa to, co 8e povídá.
Množství dává se unášeti vírem velikých slov,
vymyšlených novinek, pověstí a všelijakých
sveličených příhod. Vykřikoje se již směle,
které stavy dlažno zničiti a označují se jména
těch, kteří jsou podezřelí, že kují pikle proti
lidu, jenž povstal za svá práva. Od podezření,
podpíraného silou lida k násilnostem, k vraž
dám a drancování jest jen krůček, a postačí jen
výkřik, aby oběti byly nalezeny a potrestány.

Zákonná moc jest již potlačena, neboť
vyvetala nová moc, moc bezuzdná, nezodpovědná,
hnavá ku předu záštím proti měšťáctvo a proti
všem, kteří něco mají a kteří dosud slušněji
se Šatili a pohodlněji žili, nešli davy, které
nyní určeny jsoa k tomu, aby nespravedlnosti
odklidily a vzaly evon pomstu nad domnělými
i skatečnými utlačovateli. Ponenáblu tato nová
moc zřídí si své poradní sbory, astanoví soudce
i biřice, neboť jakkoli revolace znamená ra
prvý pohled zmatek, přece i ona potřebuje
určitého pořádku a správních zařízení, ovšem
že vše to zjednává sobě dlerevolační mravouky
a dle revolučního způsobu myšlení. A správa
revolační jest také podle toho, neboť jest
hroznou diktataroa. Po svobodě obecné není
ani potuchy. Byla sice slibována byla jako heslo
dosti vhodoa, aby podněcovala, ale nyní, když
nabyli vrchu živlové revoluční, na svoboda
mají právo jen přátelé a stoupenci nového po
řádka, buďtež třeba největší vyvrbelové spo
lečnosti. Proto jest přirozeno, že nyní o majetku
a životě rozhodají lidé návilnických hlav aná
silnických rukou, a tak nebezpeční ztřeštěnci
8 nebezpečnými dravci zatopí epolečnost po
toky krve.

uKnés a ský učitel. Když byla v pl
ném rozkvětu afóra s Drozdem, „Český Učitel“
napsal, še takový Drosd jest na kašdé faře. Je
stliže toto mizerné bídáctví u novin pokrokář
ského učitelstva tehdy obromilo, dnes již nikdo
takovým výrazům by se nepodivoval. Pokro
kářský směr v Čechách vůbec a v očiteletvu
zvlášté podal takové přesvědčající doklady o
vyšší mracnosti, še tehdejší podiv náš zdá se
Dám dnes býti naivností. My jsme tehdy zajisté
nemohli očekávat, že pokrokářský směr v oči
telstvu povede k takové pustotě daševní a
novinářské nevázanosti, že již samy rozumnější
učitelské časopisy z takového názorného vyu
čování mravnosti a životní opravdovosti jsou
všecky poděšeny. Hluk z defraudací učitelů
Kudroáče a Stalíka posud 8e neutišil, a proto
ještě za čerstvé paměti upozorňujeme ošlechti
lého „Českého Učitele“, že v katolických li
stech nikde nebylo oapsáno: „Takoví Kudrná
čové a Stalíkové jsoa na každé škole“| Když
zachováváme příslušnou skromnost, můžeme
vším právem tvrditi, že mezi knězem a pokro
kářekým učitelem jest rozdíl patrný, a jest
osudným vysvědčením pro „Českého Učitele“,
že právě vinou jeho výchovy tento rozdíl ne
může býti zapsán k dobru pokrokářského
ačiteletva.

» *
o

Tremsfuse krve. Tato operaci vykonal dne
19. listopadu na Masarykovi dr. Vohrysek a
líčí ji v židovském „Rozvoji“ takto: „Masaryk.
Vyslovte jméno to s r a pak s řinčivým, měk
kým, nelibosvačnýmř. Jaká sprostota a ne
libozvak s tím Ř. Jaká určitost, koncisnost,
jasnost a pádnost ve slově Masaryk. Ne, to nvní
dětinské ani směšné (asekurace včas. — pozn.

menším nesvratoý důkaz, že nepochází Masaryk
s té chabé české krve, bledé, rozředěné, že je
jeho vlastí Slovač, a še má v sobě několik
kapek čatarskébrve.“ Dosavad měl Masaryk krov
českobratrskou, dr. Vobryzek vetřikl do jeho
žil tatarskoa. Nic jiného, než transfose.

Pořád říkáme, že to přispůsobování po
krokářekých židů jest iíčené a neupřímné.
Vždyť to dr. Vohryse* vyznává otevřeně, jak
ta české krev jest chabé, bledá a rozředěná,
kdežto tatarská jest jasná a pádná. Ostatně
kdo ví, jaké ještě veliké idee hárají v blavě

dra Vobryzka; jeho filosofování s rař ve
slově Masaryk skýtají aspoň při nejmenším
nezvratný důkaz, že vyskočil z levého boka
Japiterova...

Obrana.
Prohnaný papírový lhář náchodský

chycen za limee. „Lidové Proudy“ v č. 46.
dne 12. listopada napsaly tato perfidii, epře
denoa hned z několika nejdrzejších lží: „Kle
rikální listy jsou plny provolání k českému
dobrému lidu venkovskémo, aby pomohl ati
skovaným bratřím na Donaji. Můžeš-li, bratře,
Bestro, pomoz své utiskované krvi na borké
půdě vídeňské. Tak volají téměř všechny kle
rikální plátky. Naše čtenáře upozorňujeme, aby
venkovský lid před tímto žebračením varovali.
Lid žije v domnění, že pomáhá apolka „Ko
menskéma“, který vydržaje ve Vídoi české
Školy. Peníze však jdou na čistě klerikální
podniky a oblopování lidu V živé paměti jsou
sbírky, které vedl známý vídeňský páter Bláha
na postavení útalny pro české očně ve Vídni.
Sbírky ty dosáhly obnosu 30000 zlatých, že
bralo se u úřadů obecních a největší obnos
daroval ovšem lid chudý, který si těžce své
groše vydělává. Páter Bláha byl několikráte
v časopisech vyzván, aby složil své účty a ve
řejnosti oznámil, kam peníze uložil. Do does
tak neučinil. Velebná „Obnova“ by mohla ve
řejnosti říci, co 8e s penězi stalo. UÚtulnase
nestaví, žebrání pro útalnu omiklo a o páte
rovi Bláhovi není delší dobu nic slyšeti. Nic
jim nevěřte a nic jim nedávejte! „Obnova“
má teď slovo.“

Věra nevíme, proč právě „Obnova“ nutí
„Lidové Proudy“ k záčtování za sbírku vídeň
skou. Složiti účet jest povinen ten, kdo vy
bíral a sice toma, kdo peníze dával. Pražádnou
pax povinností není skládati hned na zavolání
účet lhavému časopisu, který na útulou ani
krejcaru nedal.

Mizerný účel „Lid. Proudů“ jest zřejmý:
pošpinit zámyslnou lží ctihodného kněze a to
tak chytrácky, aby se nedala pomluva 8 úspě
chem žalovati. Takovému zákeřnému péra roz
hodně se odpovídati nemusí. Aby však poznala
nestranná veřejnost, oč se jedná a jak bez
charakterně jest napadán obětavý vlastenecký
kněz, podáváme informace, jichž pravdou a
faktickým zdůvodněním neotřese péro sebe
prohnanější.

Tedy: r. 1890 vydala vídeňská Jednota
sv. Methoděje tištěné provolání ke sbírce,
jehož jeden exemplář leží na našem redakčním
stole. Pod provoláním jest podepsán prelát
dr. Horný, tehdejší předseda Ústř. jednoty a
Ant. Jelínek, předseda I. odboru. P. Blaha fam
vůbec podepsán mení. Naopak doslovně se tam
čte výzva: „Dárky ty buďtež zasílány na tato
adresu: Dr. Antonínu Hornéma, prelátu me
tropol. chráma ve Vídni I., Stephanzplatz,
Domhberrenhof.“ Deset let ma tuto adresou zasí
lány peníze, až se sebralo 22.000 K. Dary ty
byly kvitovány © fišťěných správách, j-ž nám
také z Vídně zaslány.

Jest tedy bezectnou lží tvrzení, že 1.
Blaba ty ebírky vedl, 2. že dosáhly obnosu

Fra zl., J. že byl marně vyzýván,aby složilty.
Pokladníkem byl napřed dr. Fr. Preiseler,

později — a to dosud — c.k. vlád. rada Ferd.
Menčik. Ten přejímal dary od preláta Horného
a dával jednateli Blabovi jejich seznam k oti
Štění a veřejnému poděkování. Tak se to dělo
i s milodary na služby Boží a na kostel až do
úmrtí Horného (+ 12. října 1908).

Poněvadž však sebraných 22.000 K na
koupení doma naprosto nestačilo, přidal Horný
napřed 20.000 K. A tak byl zakoupen dům
v XV. okresu. Leč cena jeho obnášela 66.000 K!
Proto týš šlechetný Horný posději přidal ještě
drahých 20.000 K. Vymínil si pouze pro svou
domácnost svobodný byt až do úmrtí. V domě
tom má svůj útalek I. odbor jednoty, všeodb.
sdražení, katol. polít. jednota; scházejí se tam
čeští učňové, hrají se tam i divadelní kasy.

Tolik zatím na vysvětlenou těm, kteří ma
dům platili. A ku konci se tážeme, kdy katollai

vybírali "a „klerikální podniky“ s podvodnýmtor
sením,šepenísese dají |naškolu Komenskéhoa
vkterých časopisech musil být dp. Blaha měhok
krát vysván, aby složilsvé děly? Hanobit dobro
dince českého lidu vídeňského, toť specialita
„Líd. Proudů.“ Teď zase mají slovo „Lidové
Proudy.“

„Ce tomu řekne „Obmova“?Totootázka
vložila dne 27. listop. „Osv. lidn“ do přediva
lží o processu p. Šapky. Odpovídáme: 1. še
Osv. |“ podvádí veřejnost tvrzením, že obša

lovaný ajeho zástupce důtklivě nabízeli smír,

zaplacení útrat a otištění »ponižajícho“ odvolání; 2.že se zavázal zaplatiti veškeré útraty
právního zastupování i útraty soadní. Smírna
bízel velice ochotně Hotrychtr a sám 60 ros

hod! platiti část útrat. Odvolání pe vy loŠtenářstvo vztahovalo inkrimované řádky „Štíta“
na Hofrychra mylně. ,



Politický přehled.
Pilné návrhy ©poslanecké sněmovně. Minulý

pátek jednalo se v poslan. sněmovně o pilném
návrhu dr. Kramáře na ochranu národních
menšin a 3 návrzích příbuzných, proti nimž,
vlastně proti Slovanské jednotě vyrukoval dr.
Pergelt s uávrbem, aby vládní předloby o úpravě
jazykových poměrů v Čechách a o zřízení kraj
ských úřadů byly bez prvního čtení přikázány
výbora. Nastalo vyjednávání a konec konců
byl ústap Němců, z jejichž pilného návrha
(Pergeltova) nezůstalo téměř nic. Svačasně pro
jednávané pilné návrhy (i Kramářův) odvolány
a přijat kompronisní návrh posl. dr. Stozla
ze Sojnohrado, aby byl zvolen S2členný +ýbor
pro úprava národnostních záležitostí « příslaš
ných zákonitých osnov a návrhů, které budou
v budoucou výboru přikázány k projednání se
zřetelem na poměry platná v různých králov
stvích a zemích, a výbor tea nechť podá do
tří měsíců sněmovně o tom zprávo. Jen čeští
radikálové, část rNěmoň a část Poláků byli
proti tomuto náv hu a ze sálu odešli. — Ve
středu přišla va řadu drubá skupina vilných
návrhů, týkajících se menšinového školství.
Jsou v ní návrh čes. agrárníka Důrricha ačes.
radikála Kaliny, k nimž přibyl ještě návrh
soc. demokratů © témž předmětn Posl. dr.
Velich žádá, aby školy české v Dol. Rakousích,
českými penězi zřízené, byly aspoň tak trpěny,
jako ka př. řecká a tarecká Škola ve Vídni.
Něm. posl. dr. Michl potírá požadavek český,
aby náklad na menšinové školství byl přikázán
státa, Čechové nechť si útraty menšinového
školství ohradí ze svých kapes. Posl. Silinger
prohlašoje: Když může stát zřizovati německé
Školy rmeušinové v Gorici, Istrii a Dalmacii,
pak wůžeme vším právem žádati, aby zřizoval
a laké udržo:al školy menšinové pro velké
menšiny české, jaké jsou v Dol. Rakousích.
Z výsledku sčítání lidu může vláda velmido
bře poznati minitwmomvelikosti menšiny národní
a zajisté může také poznati, kde jest potřebí
menšinové školy. Ministr vyučování hr. Sttirgků
uznal, že na žádné menšinové Školy dnes platný
říšský zákon ohledu nebral, poněvadž « době
jeho vydání byly jivé poměry než dnes. Ministr
ubezpečoval, že záležitosti týkující se menši
nových škol, jsou ministerstvem vyučování co
nejrych.eji vyřizovány, jeho stolek že just
prázdný. Ovšem, zato stolek Schreinerův jest
ploý, kdež se zadržají stížnosti ministerstvem
vynčování již vyřízené.

Slovanská jedmota svým hlasováním pro
návrh Stolzlův popadila proti sobě české po
slance radikální a státoprávně-pokrokové. Ve
Slovanské jednotě jsou dva směry, jež oba
chtějí poraziti dnešní viádu. Radikálové ob
strukcí a nepřipuštěním prvního Čtení zatím
ního rozpočto. Druzí chtějí buď urycbleným
projednáním pilných návrhů Lebo zatímním jich
odstavením připustiti první čtení rozpočtu, ale
zebráviti drubému a třetímu čtení, jestliže
dnešní vláda hned po prvém čtení rozpočtu
neodstoupí. Tato skupina má zajištěnon pomoc
Polského kola, které prohlásilo, že považuje
změou této vlády za nezbytnou a nesúčastnilo
by se hlasování o druhém čtení rozpočto, kdyby
vláda před druhým čtením neodstoupila. —
Význam a moc Slovanské jednoty tentokráte
dobře oceňuje posl. Udržal: „Stále vidíme v
Pvlácích vinu a nikoliv také v sobě. Nezapo
meňme, že tak, jak se u nás mluví o Polácích,
mlaví se i o nás mezi nimi. Příčinou toho jeme
my sami. Kdyby naše česká delegace tvořila
trvalý, jednotný celek, na nějž možao se spo
lehoooti, pak bychom jevili tak značnou pří
tažlivost, že by šli Poláci a Rosíni s námi,
jako dnes už jdou Slovinci a polští lidovci.“

Poláci. Předsednictvo polského klabu ozná
milo bar. Bienerthovi, že odstoupení jeho mi
nisterstva považuje se za nevyhnutelné, má-li
nastati dělnost sněmovny. Proti posl. Stapiň
skému, který se svou lidovou stranou zvlášt
kloní se k Slovanské jednotě, osnují se pikle,
aby jeho působení veřejné bylo znemožněno.
Ale polský klab vyvrací všecky utrhačné zprá
vy proti Stapiňskému rozšiřované. I sám mi
nistr Biliňskí a dr. Kramář se ho zastali. Zde
se jeví prsty nepřátel Slovanstva, kteří se na
tmábají,aby spolupracovnictví Poláků se Slovan
skou jednotou zpemožnili.

Krise uherská. V politických kruzích
peštských očekává se rozhodnutí s netrpěli
vostí. Vypravuje 8e, že jsou ministři Košat a
Apponyi odhodláni k ministerské stávce, nena
stane-'i brzo. rozhodontí. V Uhrách počala
s agitací nová křesť. sociální strana. Nedělní
její schůze v Udvardo súčastnilo se deset tisíc
lidí. Hr. Szapary vyslovil se tu pro všaobeené
blasovací právo a Aapravedlivérozřešení národ
nostní otázky.

Boj o rospočet © Anglii. Horní saěmovna
anglická sebválilu 350 proti 75 hlasům reso
loci lorda Lansdowoa, v níž se praví, že horní
sněmovna uemůže schválit rozpočet se zvýše
nými davěri, dokud by nebyl předložen roz
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HRADEC KRÁLOVÉ,

DIVADELNÍ ULICEssl
Trikové zboží. Pánské modní
vesty, jakož i vesty pletené
s rukávy. Spodní vlněné a
polovlněné sukně. Kasety ply
šové i hedvábné vyšívané pro
límce, kravaty, rukavice a p.
Prádlo Klatovské, kapesníky,
hole, deštníky. Dámské vla
sové soupravy. Šněrovačky,

pasy. Ruské galoše.
Specialita: Japonské milie,

barevné, zlatem vyšité a bílé.

Kněžské kolárky a náprsenky.

VVV

Veudku voličů a národem schválen. Rozpor mezi
| oběma eněmovnami má nejen ústavní, ale také

hospodářský význam, ježto jsou lordové pří
vrženci ochranných cel, kterým dávají přednost
před zaváděním nových daní.

Portugalský král byl návštěvou ve Francii,
kdež byl přijat vládnoucími krahy velmi přá
telsky. Ale když král Maouel navštívil frau
couzskoa opera, elektrotechnikové v divadle
zaměstnaní zahájili proto stávka, a jen když
jim slíbeno zvýšení mzdy, upostili od stávky.

Z činnosti katol. spolků.
Nový Hradee Králové. Katolickýlidový

spolek v Novém Hradci Králové pořádá svato
mikulášský zábavný večírek s nadílkou dne 5 pro
since o 7. hod. večer ve svých spolkových míst
nostech „n Došků“. Zábava ta bude a velice
bohatým programem. Žertovné výstupy pořádá
naše známá mladá generace. Krávoá hudba, tom
bola « jiné. Žádáme proto příznivce, by zábavu
naši laskavě navštívili.

Kutná Hora. Katolická Jednota av. Voj
těcha pořádá v neděli dne 5. pros'nce divadelní
představení veseloberní „Ona mne miluje“ a „Te
legram“ od Gustava Pflegera-Moravakého ve pro
spěch vánoční nadílky dítek chudých členů v sále
„U slovanské lípy“ o '/,8. hod. večer. — Před
náška p. říd. učitele V. Špačka, ohlášená na 8.
prosinec konati se nebude, upozorňujeme však pp.
členy, že p. řídící přednáší týž den ve 2 hod. odp.
v Suchdole a 0 '/,5. bod. v klášterní besídce v Hoře
Kutné.

Místní skupiny „Sdružení Vemkov
ské mládeže“ Dobřeň-Minkovice-Nachdol
pořádají ve středu 8. prosince 1909 v Suchdole
v hostinci p. Lisky přednáška o křesťanské vý
chově v rodinách. Promluví slovutný p. HMdící
učitel Václav Špaček, spisovatel. Vetap volný.
Hosté vítáni. Protože p. řečník ještě týž den bude
přeanášeti v Kutoé Hoře, račtež se P. T. pp.
účastníci v čas sejíti, neboť začátek bude přesně
ve 2 hodioy odpol.

Dašice. V neděli doe 29. listop. přednášel
v katolické orgavisaci zdejší „Na Veselce“ p. říd.
učitel Václav Špaček z Březových Hor o nynějším
protioáboženském boji. Hned tak neslyšeli jjsme
tolik věcooa a poutavou přednášku. Pan předná
šející odhalil před duševním zrakem četných po
sluchačů celý plán nepřátel naší svaté víry na
zničení téže, který začal v letech pošedesátých
soustavným a pespravedlivým tupením katolického
duchovenstva a hozením do lidu besla „klerika
lismus je náš největší nepřítel.“ Katolíci, nechtě
jí-li dopustiti zkázu svých dětí, musejí šířící se
nevěře postaviti mobutoou hráz organisací spolků,
hlavně katolické mládeže obojího poblaví. Před
náška místy dojala posluchače až k slzám a byla
odměněna bouří potlesku. Těšíme se, že nás slo
vutný pan řídící navštíví laskavě Častěji a poučí
o časových otázkách, o tak zvané volné škole a
rozluce manželské. — Týž den večer velice pěkně
sebrali členové katolické organisace naší obraz
z venkovského života „Furianti“ od E. Peškové.
Bál by! naplněn do posledního místa vybraným o
becenstvem. Zdejší vážené měšťanské kruhy začí
nají chápati důležitost katolických spolků k ná
pravě všeobecné rozháranosti a laskavou návštěvou
katolických zábav a divadel podporají ony spolky
i přes kyselé obličeje kruhů socialisticko-pokroko
vých. —Na psmátka dvoustaletého posvěcení zákl.
kamene našeho far. chrámu P. bude konati dp. P.
O. Hradilák C. 8. R z Prahy u nás třídenní po
božnost od 4.—6. prosince.

Zprávy místní a z kraje.
Nehůze městské rady dne39.listopadu.

K žádosti p. K. Dixe, majitele domu čp. 143.,
povoleno zařízení výkladní skříné uvnitř zdi budky
pod podloubím téhož domu k účelům reklamy
jeho obchodu. — Vzato bylo na vědomí, že v
revíru Novobradeckém vyvráceno bylo as 60, ve
svinarsakém as 90 kmenů vichrem dne 13. t. m.
Dále, že čistý výnos letošního výlovu rybníka
„Cikán“ činpíK 93773 a rybníku „Plachta“ K
56010. — Výkaz pronájmu obec. i fondovních
pozemků, pronajatých v roce 1908-9, vzat byl na
vědomí. — Uděleno bylo povolení ku stavbě tří
patrového domu nájemného na parc. č. 20 v blo
ku E v Čelskovského třídě p. Al. Krčmátovi. —
Usneseno bylo, aby přechodník u tvá ny p. Kat
schnera přes okresní silnici byl proveden. — Fč.
J. F. Langhans, c. a k. dvorní dodavatel, uděleno
bylo povolení k umístění výkladaích akříní na sdi
plotu semináře naproti vchodu kasáren za roční
nájemné K —'60 a na domě p. Skály čp. 321 ve
ve třídě Čelakovského za nájemné K —76. —
Pro cblapeckou výchovnu v obec. domě čp. 62
sadá ge práce natéračská p. Ottovi Fejglovi, prá
ce malířská p. J. Stoklasovi, práce sklenářská
jedoak p. Kratochvílovi, jednak p. Rílišovi, práce
kemnářská p Hradeckému. — Dodání asbestových
podlab pro hydroelektrickou staoici svěří se firmě
Všetička a spol. v Praze. — Žádost I. rybářského



klobu v Hradci Králové sa pronájen rybolovu na
Labi a Orlici postoupí sa rozpočtové schůzi měst
zastapiteltva.

Velby do městského zastupitelstva
v Hradci Královékonati se budou vesměs v gále
„Besedy“ v I. patře domu čp. 89, zde. Ve III.
sboru v pátek, dne 10. prosince 1909 09. hodině
dopolední; ačítání blasů v tomto sbora odeváda
ných prčne v téže místnosti v sobotu 11. pro
sisce t. r. o 9. hodině dopol. Ve II. sboru v pon
dělí, 13. prosince 1909 o 10. bod. dopol. V L
sboru v úterý, dne 14. prosiace 1909 o 11. hod.
dopol. Každý sbor voličský voliti budel2 členů
městekého zastupitelstva a 6 oábradaíků.

Před volebním bojem. Za týden za
počnou volby do obecního zdejšího zastupitelství.
Nedá se sice přesně určiti, jak dopadne volební
vítězství, ale pokrokářský štáb nečeká příznivého
výsledku pro židovské zájmy, protože oálada vo
ličů je silně proti zpupnosti židovsko-pokrokářsvé
rozpínavosti rozezlena. Příklad z Chrudimě » Rvch
nova, kde pokrokáři byli z obecních výborů po
zásluze vysmýčení, dudal též bradeckým voličům
naděje, že se budou moci při svorném postupu
zbaviti velkohubébo pokrokářetví. Leč orgán
zdejších židů bije již na poplašný buben a obvi
ňoje mladočeský klab, že se spojuje oficielně 8 kle
rikáli, kteří jsou prý největší odpůrci koltarního
Hradce. Vyčítá též starostovi Dra Ullrichovi, že
paseivně přiblíží k událostem a nevaruje ani své
stoupence před ztřeštěným paktováním 8klerikáli.
Strach má velké oči a proto „Oavěta lidu“ du
pouští se předčasné jeremiády nad zkázou panství
israelského v Hradci Králové. My ani nevěříme,
že bude lze úplně vyčistiti obecní náš výbor od
žid.vských lokajů, ale tolik je jisto, že naši stu
penci budou voliti svorně 8 jedovtnou občanska
protipokrokářekou listinou. Můžeme avé stoopence
a tím i pokrokový štáb upokojiti problášením. že
naše strana neuzavřela s mladočeským klubem
žádného kompromisu a že půjdeme do boje proti
pokrokářům jen na základě diktátu zdravého
-rozumo, jenž velí přimkoutí ku zdravému, očist
nému a větracímu proudu. Při té příežitosti mu
síme „Osvětu lidu“ poučiti, že klerikálové nejsou
tak velikými nepřáteli kolturníh: Hradce, za jaké
je pokrokový list vyblašuje Nechť vzpomene
„Osvěta“ jen na tu okoluost, že přední ozdoby
pokrokového štábu dostávali polévku v klerikál
ních domech na svých stadiích buď sami aneb
ve avých předcích, a tím se jim umožnilo, že dnes
mobou pro kulturní pokrok Hradce na cizí opět
útraty tropiti mnohdy zbytečný lomoz. Kdyby si
„Osvěta“ nemobla vzpomenouti na ty seminářeké
polévky, jsme ochotni pomoci její zapomněnlivoati.
Nemnefme bráti v ochranu p starostu, že nevaruje své
lidi před ztřeštěným paktováním sklerikáli, protože
je v dobré ještě paměti jebo výrok z říšských
voleb: „S klerikáli se nesmí vyjednávati“, jenž
umožnil volbu pos'ance Drtiny na Královéhradecku.
Nevíme ovšem, jak má p. starosta z passivity vy
stoupiti, když máme přece volební svobodu. Měl
by snad policií zakročiti proti voličům, kteří ne
mají choti táhoouti vítězný vůz I3raele v chomouté
pokrokovém? Kdyby byl starostou dr. Klumpar. do
vedi by jistě s těmi neposlušnýme již nějak zatočiti.
— Nějaké to udání o nezaplacených haléřích. vý
pověď z obecních bytů, odepření obecní podpory
a jiné „demokratické“ pr.sttedky dají ee vždycky
v „Usvěté lido“ vybroatiti, protože prý právo není
Dic jiného nežli násilí s'lačjšího. Dává se tedy p.
starostovi dosti srozumitelně do péra. jak by mél
pomoci obroženým pokrokářům. — Než, pokroková
„Oavěto lidu“, doba starých Franců 8 liskovkou
již minula a proto nesmíš se ježiti, že si nedáme
diktovati, koho si zvolíme. V obci musí rozbodo
vati vůle občanstva a ne zpopný diktát p>dplace
ných fi'osemitů. Pruto voláme ku svým stoupencům :
Jděte všichni do boje volebního a volte svorně se
stranami protipokrokářskými|

Zaměsteavatelům čeledě. Okresnípo
kladna pro léčení čeledě v Hradci Králové zřízená
počátkem roka 1908 netěšila se se strany pp. zu
městnavatelů té pozornosti, jaké v jich vlastním
zájmu zaslubovala. Přihlásilo Be dusud za celý
letošní rok za členy pokladny 191 zaměstnavatelů
s 336 pojištěnci. Z těch bylo 86 z města Hradce
Králové a 91 z venkova a to pouze z 20 obcí.
Ze 33 obcí a měst venkovských, mezi nimiž jsou
obce velké a lidnaté jako Třebecbovice, Černilov,
Praskačka atd., nepřihlášen uikde. A přece zřízení
pokladny bylo s dostatek poblikováno vyhláškou
okresního výbora, rozeslsnou do všech obcí v okresn
a v místních listech uveřejněnou. Nemůže se však
žádati, aby pokladně, jež není podnikem výdě
lečným, dělala se křiklavá reklama, atojiž proto
ne, poněvadě výloby « reklamou spojené museli by
zaplatiti členové pokladny ve zvýšeném členském
příspěvku a tím mobly by ae státi výhody z po
kladoy pochybbými. Členský | příspěvek— činil
v tomto roce 4 K. Okresní výbor však přes to,
že počet přiblášek v r. 1909 nebyl příliš valný,
snížil pro rok 1910 členský příspěvek na 3 K
a mohl by příspěvek tento při značnějším počtu
členů ještě snlžiti. Doofáme, že páni zaměstna
vatelé čeledě ucení nepopíratelué výhody, jakých
jim pokladna pro léčení čeledě za tento levný
peníz placením ošetřovacích výloh za onemocnělvu
čeleď po dobu 28 dol poskytnouti může a hojoými

přibláškami tomuto ústavu, sřízenému ve prospěch
jak zaměstnavatelů tak i čeledě, dopomohou k ná
lešitému rozkvětu. Příblášky pro rok 1910 přijí
mají se již v měsíci prosinci t. r. Mohou však
býti učiněny kdykoliv i během příštího roka. D>
savadní páni členové upozorňují se, aby členatví
své pro rok 1910 obnovili — pokud možno —
již v měsíci prosinci t. r.

Velkolepon mikulášskou zábavu spo
jenou s rozdáváním dárků pořádá tato neděli (5.
prosince) v Adalbertinu jednota katol. tovaryšů.
Programu věnována velice bdělá péče. Vystoupí
sbory tamburašů i tambarašek, sehráno bude kon
certní číslo na housle, provedou se dvě zábavné
jedooaktovky (Salon paní starostové, Fabián Kaň
bálek) a různé solové výstupy. Začátek o půl 8.
hod. Vstupné osoba 40 hb. rodina 1 K. Dárky se
přijímají ve spolkové místnosti (vedle sálu v I.
patře, čís. dveří 26) od 8. bodiny ranní po celý den.

Těsnopisný kurs všoslovamské sou
stavy Diirichovy pořádá v době od 1. ledna
do 31. března 1910 o 2 hodinách týdně „Spolek
českých stevografů v Hradci Králové“ v místno
sti spolkové, Dámy a pánové, kteří se sůčast
niti chtějí, nechť laak. přiblásí se ústné nebo pl
semoě do 31. prosince včetně u starosty spolka
p. JUDra Alfréda Rudolfa, nebo u správce kursu
p prof. Vendelína Honzíka, jenž po vzájemné
úradě vyučovací dobu určí, nebo a p. hoteliera
Pavla Hyršla Zápisné pro členy aspoň 3 K, pro
nečleny 6 K. Bude-li dosti interesantů, utvoří
správce kursu i běh jazyka srbo-chorvatekého a
bulharského Valná hromada spolku koná 8e dne
7. prosince 1909 večer o 6',, bod., po případě o
bodinu později bez ohledu na počet účastníků v
místnosti spolkové.

Okresní pokladma pro léčení čeledě
v Hradci Králové zapravuje ze své členy výlohy
spojené s léčením onemocnělého služebníka, které
zaměstnavatelé dle 6 20. a 22 čeledatho řáda p>
dobu 28 dot ze svého nésti jsou povioni. K po
kladně této přehlášeny býti mohou všecky osoby
mužského a ženského poblaví, k.eré jsou povinny
opatřiti 81 čelední neb pracovní knížku a říditi se
v poměru svém k zaměstoavateli čeledním řádem.
Členský příspěvek pro rok 1910 obnáší 3 K a
poplatek 20 haléřů za členskou knížku Přihlášky
přijímá Okresní ústav pro všeobecné zprostředko
vání práce a služeb v Hradci Králové č. p. 439,
proti Adalbertinu.

Spolek ma podporu chudých stu
dajících konal dne 26. listopadu t. r. svoji
veloou hromadu. při níž podány obvyklé zprávy
fankcionátů. Ze zprávy pokladní vyjímáme: Příjmy
za poslední rok činily 2661 K 99 b, vydání 2540 K
5ó h. Na podpora studentů vydáno pro c. k. gy
moasiam 850 K, c. k reálku 1000 K, c. k. pae
dagogium 500 K. Reservní fond zůstal nezměněn
a činí 10.229 K 82 h. Spolek těšil se také tento
rok velkomyslné přízni mnohých dobrodinců; do
stalo se mu následojících darů: 300 K sl uwéstská
spořitelna, 200 K sl. městský úřad, 39 K P. T.
negratulanti. 30 K sl. úřednický apolek, po 20 K
P. T. Zál. úvěr. ústav, Všeob. úvěr. společnost,
ukres. výbor, z výnosu zápasu bockeyovéh:; po
10 K P. T. záložoa, právovár. měšťanstvo; Ó K
vdp. prelát Hampl. Veškerým příznivcům vzdává
spolek upřímný a srdečný dík. Pro nový správní
rok zvolen starostou Fr. Rath, c.k gymu. ředitel,
místostarostou cís. rada V. Collino, em. lékárník,
jednatelem Boh Hobzek, c. k. gyma prof., po
kladníkem Jan Veverka, c. k. prof paedagoga.
D> výboru zvoleni: J. Novák, c. k. vlád. rada,
A. Libický, c. k. ředitel reálky, J. Vojta, ©. k.
řed. paed, JUDr. M. Kukla, advokát, J. Tolman,
koihkopec, Fr. Fischer, c. k. prof gymo., Fr.
Hnilička, c. k. prof. reálky, K. Feierabend, c. k.
prof paed.

Před porotouc. k. krajského soudu
v Hradel Kr.minalý týden sproštěn obžaloby
ze zločinu vásil. smilstva Frt. Suk; v ostatních ó
případech (přečiny proti bezpečnosti cti apácbané
tiskem): JUC. C. Mourek proti dr. Bartoškovi —
vyrovnáno; J. Peřina proti J. Rýdlovi a B. Svo
bodovi — aproštěn, Ferd. Fůouk však odsouzen
na dobu 1 měsíce s 1 postem nebo 150K pokuty;
J. Horák a E Pavlát proti J. Plsšilovi — odro
čeno; F. Šupka proti J. Hofrychtrovi — vyrovnáno;
J. Weideman proti R. Veselému — vyrovnáno.

Opatření k samození nebezpečí pře
nášení nákazy knihami z veřejných koiboven. Se
zřetelem na vyneseví místodržitelské ze dne 9
dubna 1909 upozorňuje správa knihovnya Čítárny
městského průmyslového musea všechoy, kdož
sobě knihy a předlohy domů vypůjčojí neb v čí
tároě semi používají, na nebezpečí nákazy, které
vzniká nešetrným používáním koih a předlob. Ze
jména budiž vyvarováno kašlání neb kýcbání nad
koihami a listování pomocí nasliněných pratů,
kterým se kniby nejvíce kazí a nebezpečí přene
sení se zvětánje. Každá vypůjčená kniba budiž
vypůjčojícím opatřena č'stým obalem, který se při
vrácení kniby odatraní.

Čítárna a knihovna měst. prům.
musea v Hradel Kr. zůstane za příčinou
odbývání kursu lakýrnického od středy doe 1. do
nedéle doe 12. pros. zavřena. Z toho důvodu ne
bode v pondělí dne 6. t. m. pokračováno v před

nášce p. prof. Vocáska o živnostenském účetnictví,
nýbrž až 13. pros. v obvyklou hodinu večerní.

Bonefice pí. Hany Vojtové ustanovenana
úterý dne 7. t. m. Provedena bude v ten den
Scribeova Gaktovka veselobra „Povídky královny
Navarské.“

Městské prům. museum v Hradel
Králevé pořádá ss přispění technologického
musea v Praze v aobě od 3. ledna do 6. února
1910 bezplatný mistrovský kurs pro malíře po
kojů a dekorací. Kure potrvá 120 hodia vyuč
vacích a vyačovati se bude denně dle následujícího
programu: 1. Kreslení ornamentáloímu, studii, sty
lisování a botovení ornamentálních návrhů pro
malbu stěn a stropů; vyučovati bude pí. Ella Mi
kanová, absolventka c. k. umělecko-průmyslové
školy v Praze a epec. korsu p. prof. J. Beueše a
malířka v Hradci Králové, 4 krát v týdnu, vědy
v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 2—6
bod. odpol. Celkem 60 hodin. 2. Nauce o alo
zích, barvácb a harmonii barev ve středu dne 6.
ledoa a 12. ledna od 8—12 dop. a od 2—5 bod.
odpol., p. akad. malíř E. Neuman, zde. (14 bodin.)
3. 0 různých technikách malířských ve středu dae
19. ledna od 9—12 hod. dopoledne a od 2—5
hod. odpoledne, p. Em. Neuman. (6 hodin.) 4.
Naace o látkách v malířství potřeboých, (chemi
cké technolog.i) ve středu dne 26. ledaa od 8 —12
a od 2-6 hod. odpoledne, p. iož. Břet. Šetlík z
Prahy. (8 hodin.) 6. O účetnictví a písemnostech
pro malíře pokojů, vždy v pondělí, ve středu a ve
čtvrtek od 7—9 bodin večer., pom. prof. A. Pá
vek, zde. (30 hodio.) Kursu mohou se súčastniti
mistři i jejich pomocníci. Přiblášky přijímá do 24
prosince 1909 řiditelství musea průmyslového v
Hradci Králové.

Kars lakýrmický zahájenbyl ve středa
dne 1. prosince v Čítároč musejní. Vynčování prak
tické jest celodenní a potrvá do 12. pros. V kursu
vyučuje p. R. Ubliarik, mistr Jakýroický z Prahy.

Francousská města a zámkya jiná
místa pamětibodná buď dějinami nebo průmyslem
svým, hrady 8 zámky jako Blois, Tours, Chonon
coaux a j, tyto krásné památky středověkého u
mění stavitelského v malebném rámci krajin 8e
budou se svým starobylým a rázovitým vzhledem
Itbiti každému kdo oavětíví panorama Národní
Jednoty Severočeské v Hradci Králové ve dnech
od 4 do 11. prosince 1909.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.
Stav vkladů 30. listopadu t. r. celkem 25 009-427 82
K. Na V. emissi akcií splaceno 1,829.696 — K.

Záložna vHradci Králové. Výkazza
měsíc listopad 1909. Vloženo K 10021781, vy
bráno K 9184745, zůstatek K 1,595'93006. —
Záraka: Závodní podíly K 7414728, fond re
servní K 109.44445, fond pensijní K 28.73466,
fond pro kursové rozdíly K 14.41428, vlastní
reality K 168.726 50, cenné papíry a přebytky
K 217.6S726, půjčky směnečné K 426.594 34,
půjčky bypotečat K 1,177.626.34, úhroem K
220727411.

Spořitelna Mralohradecká. V měsíci
listopadu 1909 bylo vloženo K 308.490-16, vybráno
K 17011726. Stav vkladů koncem listopadu koran
13,387 652 94. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 47 100.—, splaceno 58 13109. Na bypotékách
koncem listopadu K 10,147 04964. Zásoba cenných
papírů K 2,770 600-—. Uložené přebytky koruo
1,247.709'59

Promece. Právník p. Otokar Hušák, měst
ský koncipiste, zdejší rodák a absolvent zdrjšího
c. k. vyššího gymnasia, c. k. poručík v neakt
svazku zeměbraneckého pěšíbo pluku č. 18. v Pře
myšlu, byl ve středu dne 24. t. m. o 12. hod.
poledol oa c k. vysokém učení Karlo-Ferdioand
ském v Praze na doktora práv veřejně povýšen.

Uprázdněné nadace. Od 1. října t. r.
uprázdněna jsou nadání V. V. Tomka pro studující
na české auiversité a Frant. Palackého pro stu
dojící na české technice v Praze, určená pro krá
lovéhradecké rodáky, u není-li jich, pro králové
hradecké příslušníky. Žádosti podány boďtež
purkmistrovskému úřadu do 31 prosince t. r.

Dar. Na milion U. M. Škol. odvedli naší
administraci dpp. Lad. Leder a J. Sirůček z Opt
tovic o. Lab. 2 K.

Třebechovice. Jak minule v tomto listě
bylo oznámeno, pořádala katolická jednota v Tře
bechovicích dne 21. listop. přednáška dp. Aloise
Svojsíka, cestovatele z Prahy a to odpoledne pro
školní mládež, večer pro dospělé. Obě přednášky
byly velice zdařilé. Doprovod k světelným obra
zům při odpolední předuášce přednesl 8 nevšeduí
vchot.u neúnavný pracovník pro Jednotu dp. Jos.
Světelský, katecheta v Třebechovicích, jemuž ná
leží vřelý dík a uznání za zdar i předaděky ve
čeroí. Večer přednášel dp. cestovatel sám způso
bem tak zajímavým, poutavým, že obecenstvo
skorem po 2bodinové pozornosti nebylo pranic
udaveno, a jen a lítoatí vracelo 80 domů z pří
jemné cesty k protinožcům, po níž nás vedl dp.
Svojsík. S povděkom badiž zaznamenáno, že před

nášky účastail: se vbecenstvo ze všech skorem
politických stran; jen tolik zaráželo, že páni aran
žérové milionové sbírky pro Ústřed. Matici Škol.,
sč přednáška také ve prospéch „miliona“ byle
pořádána, zůstali doma s Ivraelem. Čistý výnos



Přes velikou režii obnáší 60 K 52h a byl zaslán
Úetř. Matici Škol.

Obecní volby ve Smiřicích. (Dokoně.)
Tentokráte se však Klein se svým štábem přepodeti.
Tohle „pokrokové“ jednání otevřelooči místníma vo
ličatvu, takže samo sebe setázalo, co by se tak
dělo, kdyby osady města měly býti svěřeny lidem
podle vzoru takového Kleina, Volfa a jejich noh
sledů. Proto také výsledek voleb byl pro Pavla
a veškerou Ierael zdrcující. Ve třetím aboru,
ve kterém promlavil lid, kandidáti strany pokro
kové obdrželi 42 hlasy, kdežto 136 blasů ode
vzdéno straně konservativní. (Kandidátní listina
pokrokářů ustavičné měněna, nejzajímavější byla
prvá, na niž se stkvěla jména 5 židů a 3 děluíků
a Kleinova závodu.) Podobně vítězství dosaženo
ve sboru II. a I. Všichni kandidáti strany konger
vativní zvoleni, a mezi nimi i ten tolik proskri
bovaný klerikál Bartošek! Strana konservativní
ukázala se tu velkomyslnou tím, že kandidovala
lékár. Suchánka, ačkoliv týž stál ve atraně protivné.
Jobovou zvěstí bylo, že ten nenáviděný Ryat,
který osmělil se Kleinovi říci pravdu do očí, přece
jen je zvolen, přes to še iaraelita Khon impe
ratorsky po hostincích prohlašoval: „Rynt zvolen
býti nesmíl“ lou, jak říkáme, je všeobecný smutek
v Israeli. Pokud 8e týče Kleina, dodáváme, že ani
mezi pokrokáři nenašel se ten, kdož by jeho
moudrost obdivoval, sle že všeobecně obdivována
jest jeho smělost. Bylo to viděti před volbami,
když žebral o hlasy. Věnde vnikl, a byl-li dopo
ledne odbyt, dával lhůtu na rozmýšlenou,
s že prý přijde odpoledne. Ačkoliv nebyl
voličem, vedral ae do achůze voličské, kdež
ovšem spolknouti masil moobo trpkých pilulek.
Kleinů Pavel má věsk žaludek zoamenitý. Při
samé volbě votřel se do volební síně opětně a
ačkoliv byl vysván, aby místnost opustil, zůstal
klidně, boze studu seděti v místnosti dále. Svoji
však smělost korunoval tento mladík, když při
ekrutinin odvážil ae volební komisi obviňovati, še
ve svůj prospěch napočítala o 4 hlasy více nežli
on. Tu i nejmírnější členové komise naplnění epra
vedlivým hněvem nad touto neslýchanou a zajisté
trestní opovášlivostí, žádali Kleina, aby okaměitě
se vzdálil, a když alova jejich vyzněla na prázdno,
povolán strážník, který mladébo panáčka z míst
nosti vyvedl. Kdyby se něco podobného stalo Klei
nem stále citovránému Pamánkovi, byl by do své
smrti nošťaatným. A tak velice tragicky, vy
hazovem, akoočila sláva neohroženého hrdiny po
sledních dnů, Pavla Kleinova, nastrčené, neobratné
to gurky mnohých jiných se zlatými kordy i bez
nich, kteří neměli odvahy, aby sami veřejně vy
stoupili, ale za nezkušeného mladíka se kryli.
Nní ovšem po prohrané bitvě Be bo zříkají.

Kdyby však obmýšlené plány ae byly zdařily, pakby bývalKlein obdivovaným, nadaným, obratným
mužem pokrokovým, takhle však i ten Pavlovi
blíský pán 8 poprášenými vousy 8i postěžoval:
NTen náš mladej jet..... l « bubnemna
vrabce“ A tak ubohý Pavel může si povzdechnout
jako onen lišák ve známé bajce: „Tak svět odplácí.“
Ku konci celou tau úřednicko-šidovako-pokrokovou
a sociálně demokratickou partsj ujišťujeme svojí
nejvřelejší aoustrastí a již předem gratulujeme kn
štastnému pořízení podaného rekorsn. Také Be
mlaví o boykotování konservativních zdejších živ
nostníků, obvyklé to zbrani pokrokářů asociálních
demokratů. Zbraň tato však je na obě strany brou
Šenou s to je samosřejmo, že i v tomto boji sví
těxí většina. Atu pokrokáři doposud nemají, s jak
pevně doufáme, míti ani nebudou.

KHatel.nár. jednota v N. Bydžově
pořádá ve středu 8. prosince Mikolášskou zábavu
8 m programem. Dárky se přijímají „U zla
tého anděla“ A. prosince od 9. hod. dopol. do
6. hod. večer.

Osobni. Pan Radolf Juliš, c. k. správce
pošt. a telegraf. úřadu v N. Bydšově, jmenován
vrchním správcem a ponechán na dosavadním svém
mlstě.

Koštěnice wuDašle. Vážený a zasloužilý
náš starosta p. Fr. Polák vysvamenán byl sa zá
eluby své o postavení útulné jubilejní kaple, jež
je pravou ozdobou naší milé osady, poohvalným
dekretem od Jeho Excellence nejdp. biskupa dra.
Jos. Doubravy. Jome přesvěděení,žei od vys.vlády
dostane se p. starostovi usnácí za jeho všestran
nou a sáslužnou činaost. Neboť on založil sáložnu
Kampeličku, strojní družstvo, pořídil plány na
řádnou regulaci naší rozbahněné návsi a o pro
vedení oné regulace ze všech cil svých se stará
přes neporozumění několika málo sousedů našich.
Vůbec stará ne o bmotný i duševní rozkvět naší
osady.

Valná hromada K.českého spolku
pro zvolobu včelařství, zahradalctví a
chovu hospodářského uviřoctva v Ohru
dimi koná se v neděli dne 5. prosímce 1909 o
3. hodině odpolední v Uřeticích, v bostinci pana
Fr. Juňky. Pořad: 1. Zahájení schůze. 2. Rokováuí
o těchto otázkách: e) Jak možno povsaósti u más
chov vepřov. dobytka. (Sdělí hospodářský eprávce

, Fr. Brabec.) b) Jaký užitek poskytuje nám
Fidoě pěstované ovocné stromoví. (Podá p VY.
Doležal, sahr. architekt.) 3. Volně návrby.

Obecní velby v Hremově, konanémi
nulý týden, vzbudily sde velikýzájere. Strana ka

tolícká zúčastnila ne jako strana oposiční a se 24
kandidovaných zvítězila svými 15 zvolenými. Do
obecního zastupitelstva svolen i p. farář K. Men
siager, k vůli čemuž dělají pokrokáři hrozný
rámus. Kdepak, takové pokrokové město a má
najednou faráře v obecním zastupitelstvul

Studenee m Horek. Ve středadne 8.
prosince b. r. o 8. hod. večerní konati bude v sálo
p. Jos. Jona, hostinského ve Studenci, dp. Václav
Paukert, katecheta v Hořicích, přednášku o své
cestě v Porýnaku.Vpřednášceté podátaké zprávu
o eucharistickém kongresu v Kolíně nad Rýnem,
o uvítání kardinála Vaoutelliho jako delegáta av.
Stolice v Porýnsku, jehož přednášející byl avěd
kem. Zajímavá přednáška tato bade provázena
četnými světelnými obrazy skioptickými.

Parmík. V neděli 28. listopadu se konala
v host. p. Fr. Rybky veřejná schůze, na které
přednášel zemský poslanec dr. Stemberka o vo
lebním řádu do čes. sněmu a politická situaci.
Správně mluvil o nespravedliivém voleb. řádu
sněmu českého, o natnosti všeobecného blasov.
práva do zem. aněma, o útiska čes. menšio. Leč
mimo jiné také pravil, že máme pracovat, aby
kola byla zbavena vlivu „klerikálního“ a zpáteč
nického a nevysvětlil, co tím míní. Také by bylo
neštěstím, kdyby ae prý stal ministrem nějaký
český „klerikál.“ Nezmínil se, co záslužného uči
nili čes. kat. poslanci utvořením Slovanské Jednoty
a co činí pro starob. pojištění, jak odsuzují pol
tiku něm. křest. sociálů v Dol. Rakousích. Správně
také žádal, aby 88 neprováděla na říšské radě po
litika radikálních nár. 800. rozbíjením říšské rady.
— Připomínáme p. řečníkovi, že právě veliká
neštěstí stihla náš národ tenkráte, když se stali
ministry čeští „protiklerikálové“ Nepamatuje 88,
jak se nám vedlo na př. za Práška? Naopak však
konservativní dr. Bráf svým byetrým talentem a
vzácnou učeností ukázal stkvéle na správné cesy
politiky hospodářaké. Ten imponoval každému. Jen
žádnou bázeň! Našinci mají na ardci blaho národa
a nikoli sinekury, diety a zvýšené pense.

Radovesnice u Žišelle. Při kateřinské
tábavě v Radovesnici a Žiželic na výzvu členů
„Sdružení venkovaké mládaže v Čechách“ bylo
vybráno 7 K 30 h na postižené povodní v Třebo
věticích. Částka tato zvětšena na IL K50h
zvláštní sbírkou, kterou podaikla horlivá členke
„Sdružení“ al. E. Vokálová z Radovesnice. Celá
Částka zaslána administraci t. I k laskavému do
ručení. Čest budiž horlivým členům i členkám
„Bdružení“, kteří, i když se veselí, nezapomínají
na pláč a slzy trpících.

Hěsteká upořítelna ve Vysokém
Mýtě vykazuje za měsíc listopad 1909: vloženo
ne knížky K 348.794-20; vybráno K 213.025 46;
vloženo na běžný účet K 57.663-19 h; vybráno K
14.697 06; zůstatek vkladů na knížky K4,971:608-47;
na běžný účet koran 1336.67906; úbruem K
6,908.18763; bypotečních půjček vyplaceno K
79600; splaceno K 2308547; aůstatek hypo
tečních půjček K 3.761.326:91; aměnek oskom
ptováno za K 53.897-91 bh.splaceno K50.960 38;
zůstatek K 44830446; do jiných ústavů vlo
ženo K 369.980-77, vybráno K 281.747 55, zůsta
tek vkladů v jiných detavech K 1,613527:40;
cenných papírů v zásobě za K 3,140.298-95 h,
lombardních záloh K 86-20, hotovost pokladní K
19.12994; obrat účetní a pokladní za čas od I.
ledna 1909 do 30. listop. 1909 K 38,161.95428

Výkaz miledarů na povodní postižené
v Třebověticích. V koranách: Vid. farní úřad
ve Chvalkovicích u Č. Skeliou 17-—, ct. Anna a
Miláda Jiraákovy a Marie Baumheierova, žákyně
měšť. školy v Jičíně 0-80, vld. farní úřad v Lo
čici u Něm. Brodu, kostelní sbírka 10:84. vld.
farní úřad v Choiticleh, kostelní sbírka 4-63, ct.
obecní úřad v Radoušovioich u Vlalimě 16:80,
vid. p. Frant. Plichta, farář v Lev. Olešnici, ko
stelo! sbírka 18-—, vid. děkan. úřad v Černilové
novou postel od p. Ant. Bělského, mistra tru
hlářekého darovanou; kostelní sbírky od vld. far
ních úřadů: v Jestbořicích 1183, v Moravanech
9-10, v Libštátě 26-40, v Lánech a Pardubio 6 20,
v Potěchách 10-—, v Bezděkově a Police n. M.
486. — Farní úřad v Hněvčevsí vzdává šlechet
ným dárcům upřímné díky a srdečné „Zaplat Pán
Bůh“ ve jménu těch nebohých, jimž v přikvapivší
zimě každý baléř jest velevítaný.

Východočeské divadlo,

Právem bylomi vytýkáno, fe v posledním re
ferátu odbývám Kasenstova „Werthera“ několikaslovy,
neboť opera tato ma ropertoiru našeho divadle je

novem vakutku mimořádným. Leč časná usávěrkalatu a vědomí,do opereopakujeseběhemtýdne
soovo, byly příčinou, de rosbor i důkladnější posou

sení podá i dnesvám teprv .
Moyarbeerův Masoonot jest zástapoem mo

derního směru dramatického. V hlučaých efektech in
stramentačních, v bissarních barvách barmonie strhoje
hudba jeho, ta plná žhavé vášně, tu rostoušené saivé
lyriky. Věeoky předmostí jeho komposlce srobolí v jeho
Wertberu“, jeně aložen r. 1896, poprvé předve

bn obsosnatra em r. 1902 ve vídaňské dvorní
opeře. Jest to skladbaméně šťastná svým librottem,
sato bohatá ifoašmi lyrickými i náladovými; přesná
v motivickém vání nepostrádá skvělé melodič
nosti a působí mem jednotnosti dramajické. Celý

děj vysloven jest v prvních čtyřech akkordeck; čisté
oktávy přecházejí v mollový akkord s dissonaatní
septimou v basu, stupňují so v smonšený septimový,
ua nímě ve fortissima následuje draký, ještě bissar
měji postavený a přiostřený instramentací. Zprvu
slabě a něšně osve se motiv besnadějné lásky, jenž

bery „vroholí v plném orchestra a snovu bolestněu .
Bnlol melodii amyčoů a podkladem dřev a flauto

solo přerabnje prní tmotiv neústapně se ozývající.Následuje idylické scéna dětí i otce a jednodnchou

pnl vánoční a intermessem obou veselých přátel.mínka o Albertovi přináší v orchestru nový motiv,
jenš ustupuje lehké rytmické melodii, znásorhojící
bosatarostnou veselost vhostínoi. Při vstupu Werthe
rově opakuje se snivá kantilens ouvertary.

Rovnáž lehkým rytmem nanesené melodie, pro
vázející hosty s plesu, přerušena je volnými akkordy,
jichš monotonní melodie d—f, podlošená příkroa har
monií, výtečně znázorňuje oba pedanty horající ©
Klopstooku. Alberta pak ihned poznáme dle současně
vystupujícího motivu.

Tenední motiv zmírá v pianissimu s ústapoje
melodii lásky zprva violoncello a housle wolo e prů
vodem harfy; vášnivé vyzvání Wortherovo prorání čo
lestění smyčoů, ale brsy plný orchestr v pravé boači
opakuje prvoější melodii. Zoufelé odhodlání líčí ně
kolik trbaných akkordů posledních.

V druhém aktu po duettu obou přátel Sohmidta
a Jana zvlášť pozoruhodná jest bolestné pímů Wort
herova: výstap a Albertem a setkání s Lottou. Motiv
zoufalství vystupoje ta v pianissima v aagmentaci,
kdežto motiv lásky sprvu nejasně vytčen, později ur
čitě ení. Třetí akt sačíná jako onvertnra, jenže o ton
výše. Zde jest vrchol dramatičnosti: orchestr hýří
nádhernými lícněmi, kdyš Lotte čte listy Wertberovy;
tu samota jeho líčena bolnými oextami, živá hra dětí
aeptolemi poletojícímiorchestrem; končí rozšířeným
motivem zklamání.

ivá Žofie lčena velmi pěknou a spěvnou me
lodií, která stále s6 vrací. To jest jen intermonsem
k blavní scéně, kdy přichází Werther. Píseň jeho
barfou doprovázené brey mění se ve vášnivý výbach
lásky, jemuž Lotta podléhá. Ostré tramolo smyčoň
kroslí zonfaloa reakci, kdežto základní motiv pradce
znovu vystopoje. Motiv Albertův vaáší dusné ticho
do orohestra a věští kutastrofa.

Poslední obraz — Wertherova smrt — má
býti proveden následovně: V proměně objeví se
v dálce Wetmlar, zasněšený s osvětlenými okny;
Lotta rychle přeběhnejeviště, apěchajío k obydlí
Wartherova ; dtívo neš přijde, padne rána; scóna
mění se v pokoj Wertberův, kde oa sám, smrtelně
raněn leží. Mosihra jest velmi pěkná, melodická a
končí základním motivem. Kontrasty: umírající Wert
ber a radostný zpěv dětí působí hlubokým dojmem.

Co we provedení týče, nejvíce obváliti masímkapelníka a orchestr. Čímdéle pozorují dirigenta, tím
plněji ho ooeňaji, a nemýlím se, kdyš dím, de je duší
celé opary. Orchestr, v němě jeou velmi dobří hudeb
nici, mírnil se a byl o noho lepší neš posledně.
Krásně vysvedly smyčce sačáteční melodii, rovadž
flétna a plech. Violoncello vysnamenslo ne v solové
líoni večera a unova podivoval jsem 6+, jak fiótna
v obtíšné spodní poloze pěkně přinesla vánoční amelo
dii; rovněš [agot lehce a bezstarostně opakoval zmí
rající taneční melodii a hospodský motiv. Dvaatřicítky
v honslích nutno hráti jednostejně— dosud se nepo
vedly, také 1 jindy nemohou se shodaouti. Piocolo
někdy aní dobře — jindy o aprávnosti jejího poušití
dalo by ze disputovati. Velkým defektem orchestra
je harfa — ta opeře této schází, často schází a na
bražování se ne vědy daří. Ovšem, těžko ji pošadovat
při stávajících poměrech. .

z hrajícíchpatří palma p.Gsitlerovi, jenš pro
úlohu Werthera jeat jako st Všechny přednovtí
jeho hlen i hry mohou plně vynikaouti. Zsslouší
opravdu pochraly obeosnstva, ač nemobunokáratí mo
aralé publikum, které se dává atrhnouti k applsasu
při otevřené scéně. Dále pl Kurzová (Lotte) přidala
pěkným vypracováním své role povoa krásnou postava

svému ropertojru. S10.SaldiniPot) i k Porší splnadostáli požadavkům ne ně kladeným. Úekép. Belnš
(Albert) nepokojil. Slabý byl apěv dětí; předně to kasí
illaai, kdyš dětské role spívají dospělí a sa drahé o
byčejnou vánoční písničku by mohli sazpívati lépe a
stejněji. To platí svlášť o posledním obraze. Celkově
patrno jest, še soóna Východočeskéhodivadla stanula
ma té výši, ne které přísnivol vědy přáli ci ji máti.

Dr. Aliguis.

Různé zprávy.

| i Biskup EmanuelSchoebel. í
Dne 39. listopadu zemřel večer Jeho Eac.

ndp. biskop litoměřický dr. Emanuel Sehoebel +
požehnaném věku 86 let. Zesnalý hodnostář na
rodil ee v naší diecési v Radovai r. 1824, r. 1848
složil v řádu křítovníckém v Praze řebolní sliby
a téhož roko vysvěcen na. kněze. — Na
vuletná, uchvacojící kázení zbošného, skromného a
bystrého Schoebla brnoly se veliké zástapy věří
cích. R. 1860 prohlášen doktorem bohosloví, nadeš
v letech 1853—4 přednášelna thoologioké fakultě
pražské biblická studia. Stal se i inspektorem ju
úiorů křišovaických, katechetou na obch. akade
mii, kdež si svou štědrosti 6 dobrotou vc
likou lásku žactva. R. 1860 atal Be sokretářem
řádu křížovnického a r. 1671 kvestorem řádovým.

zvolen za gonorála-volmistra; tu rozvinul velice
sdárnou činnost ve výzdobě chrámů a v podpoře
jiného amění. Ohudine velebila jeho velihou de
bročianost. Jasa rodem Němec, přiněil so brzy 60



rkéma jasyku tak, že plynně po česku kásal. Při
volbách do sněmu král. českého pominul ústa
váky a volil s českou atranou konservativní čili
historickou. Biskupem litoměřickým byl od r. 1882.
To nutno 8 pochvalou uznati, že k naší národoo
sti se choval spravedlivé, tak že 8e stal terčem
hestých kalených střel, vrbaných z tábora valiko
německých štváčů; to nespravedlivé běsnění ztrpčo
valo mu stejně nesnadný úřad velice. — | Když
se dověděl o státním nváznění biskopa Rudigiefa,
pravil: „Byl bych ochoten vězením vykonpiti evo
bodu a podobný rozkvět své diecése.“ Přinesl ve
liké oběti katolickému tisku a mnobým účelům

dobročipným, takže častěji pro štědrost svoji 86ocitil v značných finančních nesnázích. Bůh odplat
borlivému služebníko svému mnohonásobně!

© následcích defraudace agrárui
ekéhe něltelo Stalika ve Vel.Bera napsal
„Hlas lidu“ 29. listopadau: Rozechvění dostoupilo
vrcholu, když vešlo ve známost, mooho-li určitě
bylo v záložné defrandováno. Jak bylo zjištěno
revisí, ztráta v pokladně obnáší 27.000 K (dvacet
sedm tisíc korun). Poněvadž po větším dílu členy
jsou chodší zemědělci, není divno, že schůze členů,
která se konala dne 18. t.m., byla velmi boařlivá.
Členové představenstva a dozorčí rady projevili
krajní obětavost tím, že upsali 6000 K na sanaci
spolku. Sedm tisíc je kryto věnem pí Stulíkové a
reservním fondem. Po odepsání členských podílů
zbývá přece ku hrazení 12.000 K, jež mají býti
rozvrženy na členy. Kroky sice již oa Sanaci U
činěny, ale s jakým výsledkem se potkají, nedá
se předvídati. Na každý způsob lepší Špatná sa
mace nežli veliký konkura. Kdyby tak dříve zbož
ňovaný p. učitel Stulík zavítal nyní do Velkého
Boru, byl by asi špatně přivítán od svých dřívěj
ších agrárních přátel.

Mladočeská charakteristika čes
kých radikálův. Dr. Kramářmluvil tek, jako
by největším národním nebezpečenstvím byl kleri
kalismna, ule náhodou zas jeho „Den“ hned v ná
sledujících dnech uveřejnil tyto řádky: „Člověku
je opravdu huosno obírati se špatoostí našich radi
kálů. Představitelé jich sedí ve Slovanské Jednotě,
slyší všechno, znají všechno, vědí a přece vědomě
a obmyslně lhou, klamou savé čtenáře a českou
veřejnost způsobem přímo úžasným. Takových pro
feasionálních, obmyslných, zlých lbářů ještě v české
politice nebylo. Bylo mnoho lehkověrnosti, ne
pěkné spekulace na českou podezřívavost, ale fak
sprosté, ošklivé léivosti ještě mebylo. Člověk, který
sedí ve shromáždění, ve kterém mluví 80 o všem,
jen aby se všestranně mohlo posouditi to, co bylo
by české véci nejpříznivějším, jde ven a diktuje
vědomě lživou zprávu o tom, co čeští poslanci
chtějí, ačkoli zrovna slyšel, še opak jest pravda.
A bohužel, jisté vrstvy českého národa jsun uš
proti této lši tak otrlé, že ji věří, že berou ji za
beroou minci, A že se dokonce po ní shání, po
něvadě je tak příjemno číst, že jsou ti čeští po
slanci takoví darebáci .. . Demokratisace voleb
bich řádů je nutná a potřebná — ale snížení
úrovně politiky na útočiště skrachovaných exi
stencí, pro které jest politika jedinou Bpásou a
které potřebovat mohou jenom politiku nejnščších
vášní, hrubou, surovou, poněvadž jen v té mobou
vyniknouti, domoci se úspěchů a mandátů, je vo
likým neštěstím pro každý národ a může míti
přímo zboubné následky.“ — Nuže, p. dre Kra
máři, nejsou takové rejdy horší než ten celý „kle
rikalismus“? Z úst vašeho orgánu dovídáme se 0
tom daleko větším nebezpečenatví, které již svou
zbrklostí: a rámušením natropilo našemu národu
škod nejpalčivějších.

Sjezd zástupců českých okresh ko
val se v neděli dne 28. listopadu na Král. Vino
bradech. Poradat sber ósských olresů prohlašuje,
že k zákonitéma upravení otázky jazykové při
samosprávných úřadech jest příslušným jedině a
výhradně semský eném království Českého. K ú
pravě jazyka u úředů státníchv království Českém
není potřebí žádného nového zákona, neboť rovné

ne jasyka českého s némeckým v královatvíeekém zavedeno bylo Obnoveným zřízením sem
ským 2 r. 1627, dále kabinetními listy císaře a
krále Ferdineada L se dne 28. března 1846 a ze
dne 8. dalma 1844 a 6 19. zákl. zák. státších o
všeobecných právech občanů státních. Mají-li však
býti vydana podrobná ustanovení o užívání jazyků
u úřadů státních, tu trvá národ český bezpodmí
nečně na tom, aby mu bylo přiznáno totéž právo

„ jako národu německéma. Mají-li se upraviti jazy
vé poměry pouze v královatví Českém, pali ka

projednání dotyčné osnovy jest příslušným pouze
sněm královatví Českého. Pro země koruny čéské
badiž ařízen nejvyšší správní soud ae sídlem v Praze.
— Sjezdu účastnilo se 166 delegátů zastupujících
104 okresů.

metské seudy. Ministerstvospravedi:
posti předicžilo v úředním listu plán na zříšení
kmetekých soudů, kterými by byly nahrazeny
v mooba:případech poroty, o kterých se praví,
že ge negavědčily. Kmetské soudy by byly dvo
jiho druhu: velké i malé. Velké kmetské soudy
složenéze3-soudcůz povotánta 3agudet-láiků
roshodovaly by-o tiskových přečineeh, malé kmet
ské soudy soudily by ve věcech spadajících nymí
do pzávomoci soudů eh a složeny

Soudcové laikové budou míti nejen hlas poradní,
nýbrž hlas rozhodující. V případě tom, že hlasují
pro vinu, musí své hlasování odůvodniti. Poroty
nadále by soudily o sločinech jim přikázaných.
Okresní soudy zůstanou nedotčeny, jak co do 8vé
právomoenoati, tak i co do své organisace. Ač
koliv i ta bylo by ni přáti, aby konečně zřízeny
byly smírčí sondy obecní. Návrh ministerstva spr
vedlnosti nebyl přijat přísnivě.E.
B.E.Tolman,
© | východočeskéknihkupectví

v Hradoi Králové,
s Bohatý antikvariát =

8 Yelkozávod hndebninami,
č (Založeno r. 1862).

Zakládání a doplňování knihoven
za mojvýhodnějších podmímek.

Seznamy zdarma. Telefon č. 17.

00000000
Na ochranu českých dětí vDolních

Rakousích. V nalezenecké péči zemského vý
boru království Českého je ročně průměrně 8600
dítek, v nalezenecké péči zemského výboru dolno
rakouského 3600 až 4000 dětí, příslušných do Čech.
Roční náklad na nalezence v péči zemského vý
boru českého činí 813000 K, na děti do Čech
příslušné, ale v nalezenecké péči dolnorakouského
výboru zemského chované ročně průměrně564 000
K. Adle zjištěné statistiky umírá nalezenců do Čech
příslušných a v dolporakouské péči žijících v prv
ním roce jich života průměrně 41 až 45 procent,
kdežto v nalezenecké péči zemského výboru čes
kého ne plných 28 procent. Na základě všebo tobo
navrhl přísedící zemského výboru Žďárský, aby
zemský výbor na základě $ 6. říš. zákona ze dne
29. února 1868 převzal všecky nalezence příslušné
do Čech do vlastní péče nalezenecké. Návrh tento
byl přijat a při zem. výhoru bude zřízen zvláštní
r.ferát nalezenecký. Nalezencům půjde toto opa
tření k duhu nejen tělesně, ale sa dnešní germa
pisační borečky dolnorakouské i daševné bude jim
na prospěch.

Městem 40 národností je Chicagove
Spojených státech. Počítá ono dnes 2,572.836 oby
vatelů a tudíž více jako Vídeň nebo Berlín. Z
toho p.čta připadá pouze 700.000 na Američany,
netatní na evropské národnosti. Němci bydlí v
Chicaga v počta 568.708, tedy více než má oby
vatelů Mnichov, Irčanů 240.000, Poláků 300 000,
Švédů 143.000, Čechů 110.000, Rusů 23.000. Jiné
národoosti jsou méně četně zastoupeny, jako:
Vlaši, Španělé, Číňané, Japonci, Indové, Židé, Ma
lajci, Francouzi, Portugale:, Rnafni, Slováci Uhři.
— V Novém Yorku je podobný poměr. Na
3,500000 obyvatelů je sotva 737000 Američanf

bydli v Novém Yurku až 800000. Je to světové
stdlo Judeiců. Evropským Jerosalémem je Varšava
se svými 280.000 Židy.

Pre vojemskeu čest. Přikázanýsouboj
musil podstonpiti před časem nadpolačíl V. Sido
rovič, slouživší u pěš. plakač.102. Ačkoli čestný
soud vojenský uznal jednání jeho za aprávné, ve

litelatvro neřídide mu přeceko němě bylama:»řifátepravá a'z -Ju mrzák
s rozkazu vrchnosti dán do Dpensea výslužným
1456 K. Žaloval vojenský erár, pak i sborového
velitele Czibulke pro uvedeňé přinuceník souboji
a náhradu bolestného tétebného a roční renta,
prohrál však ve vševlá soudřšlchinstancích.

Katastrofa ma planetě. Orgánbritské
astronomické společnosti uveřejňuje správu 0 ná
padných změnách, jež jsou patray. na povrchu
Martn. Zamkyony“ nasvědětjí tohííň še pihnota
Mars maosila v posledních letech prodělati kata
strofu nelašených rozměrů. Od září r. 1892 ne
přiblížil ce Mars tak blízko k zemi jako v leto
ním*roce, čímě nyučjši bádání vykazuje také ne
obyčejně příznivé výsledky pozorovací, £ nichž dá
se Souditi, že daupšsí podoba a útvar Martu jsou
zcelbjidé nožtbýly tekdý: Změny tyto mají dále
kosiftý“ význam“ vzhlědem k“theorii prof. Lowela,
jenž tvrdí, še Mars jest obýván živými bytostmi.
Domněnka amerických astronomů dozůala v po
sledních letech pevné podpory v okolmosti, že

spektru Martu konsteterám kyslík, dosfť'i ratčímě dokézáno, že přírodní podmísžy oa p'án
j*ou takoré, že obydlení uspoů připruitějí,

nější katastrofální směny na Marta pozorovsné
jsou tak značné, že život domnělých lidí na něm
sdá se býti ohrožen a příčina tobo hledá se v
účincích elektrické ally sluneční, jež považuje se
rovněž také za původ nedávného magnetického
sneklidnění země.

„lůj bratr zemřel před 150 lety“,
prohlásil nedávno svědek před londýnským sou
dem na otázku, má-li bratry či sestry. Soudní
dvůr se domníval, že si chce svědek z něho dělat
šašky a hotovil se již pokárati muže pro urážku
soudců. Leč svědek dokáral svůj výrok. Otec avěd
kův se ošenil ve stáří 19 let a brzy po té naro
zený syn zemřel ještě v témž roce. Později oženil
se ve stáří 75 let po druhé a z tohoto manželství
pochází druhý syn, uvedený svědek. Tento jest
94 let atár. Připočítáme-li k tomuto stáří dobu
mezi narozením obou bratří 76 méně 19, neboli
56 let, máme číslici 150. Muž tedy měl pravdu,
když řekl: Můj bratr zemřel před 160 lety,

Českoslov. Abstinontmí Svas, jenžor
ganisuje protialkoholní práci v českých zemích,
pořádal loni přes 40 přednášek, rozšířil 50.000
letáků a množství brožur. Nově vydal brošaru prof.
Kabrhela „O významu malých dávek alkoholu“
(18 h) a St. Kukly „Hospodářský význam ostří
zlivění“ (40 h), jená zasílá za předem zaslané
pošt. známky. Spolkům, jež o to aspoň 3 neděle
napřed požádají, zaopatří řečníky, a všem, kdož
chtějí ve bnutí protialkoholickém pracovati, podá
všechny potřebné informace, rady a pokyny, seznam
literat. a p. Brzy začne vycházet „Protialkobolní
korrespondence“, jež bude zasílána listům zdarma
k otiskování a členům za poštovné. Objednávky
brošur a j., přihlášky za členy, dotazy a p. vy
řídí ihned Českov. Abstinentní Svaz, Praha II.,
Na Bojišti 3, Hygien. ústav.

Zahradnicko-ovocnická výstava r.
1910 v Praze. Dleusnesení výkonnéhovýboru
ze dne 18. t. m. přijat návrh na plakáty výstavní,
zhotovený akademickým malířem p. K. Šimůukem,
jenž svojí elegancí a uměleckým provedením dů
stojně vřadí se do rámce celého podniku. Pro ná
roží provedeny budou plakáty v sedmi barvách,
pro závody a vnitřní místnosti pak na kartonu, a
budou zároveň vzorem pro první serii výstavních
poblednic. Plakáty rozeslány budou do hlavních
měst a význačných světových středisek vůbec. Po
blednice, v barvotisku provedené, rozeslány a do
prodeje dány budou co nejdříve. Odbory Zem.
ústřed. jednoty čes. zahradníků, jakož i epolky
zahradnické, obdrží tyto pohlednice za cevy nej
levnější. Veškeré záležitosti řídí: Výkonný výbor
České zahradnicko-ovocnické výstavy 1910, Praha,
658.11., Přikop.

Nový rpůsob léčení souchotim. Dr.
Briggs, vrchní lékařský rádce zdravotního odboru
v Novém Yorku, po náležitém prostudování léčeb
ních ústavů ve Švýcarsku povede léčení osob sou
chotinamistiženýchsměremjiným,vjistém ohledu
sensačním. Budou musit jít do práce, a čím těžší
práci budou konati, lím dříve prý se souchotin
sbudou. Vedle toho budou také masit všichni pa
cienti epát venku i za zimy 10 stupňů pod nulou.
Co Be týče těžké práce, o ta Be ústav postará.
Špitál v Otisville se musí přistavět, tak plicním
neduhem stižení pacienti 80 postaví do práce,
musí dělat zedníky i pomáhače, dělat i přinášet
maltu a cihly a také ženské budou musit konati
práci droba co nejtěžšího, dokonce prý práci te
eařskoau. — Za takových okolností jest jisto, že
špitál ten souchotináři přeplněn uobude, leč by
zkušenost opravdu dokázala, Že těžká práce lépe
prospívá nežli spůsob posavadní, jenž nařízoval

Počasí v prosimel. Prosinec má celkem
7 povětrnostních poruch, jež dle theorie ustano

22., 29. a 31. prosinec; eilnójší £ nich jsou 16.
a 29., nejsilnější 4. prosince. Můěsíoprosinec prý
bude na začátku a ku konci hojné oplývati eněhery,
kdežto střed měsíce má býti ponejvíce jasný, ale
chladný.

Ples české ligyakademické v Praze.
Veliká čest, které se dostalo II. representačaímů
věnečku české ligy akademické tím, že Jeho Jasnost
kníže Zdenko Lobkowics, vóvoda roudnický, převzal
co nejlaskavěji protektorát, opravňoje k nejskvě
lejším nadějím ve zdar věnečku. Svoraé práci
české ligy akadem. a členů družstva Arnošta
z Pardubic, kteří účast na věnečku přislíbili, po
daří se zajisté uspokojiti všecky návětěvníky plesu.

oa“ přijímáčeská liga akademická (PrahaI.—209.

Na katolický něltolský ústav v Ba
beměl vybráno mesi katolickými přísnivci s lidu
(farnost, důvěrníci): Bviočany: Eberh. Čuda, farář
19 K 60 h, Černvušek: Jos. Trykar, arcb. vikář
40 K-40 h, Braník“ Jan Otto, soukromník 36 K
58 h, Čestice: Josef Kohout, farář 18 K 90h,
Říčany: Josef Smath, kaplan 29 K — h, Libéh ;
Karel Jedhčka, farář 43 K 90h, Král.Vlndhrad“
Katol. organisace 117 K 38h. Dary zaslali: P T,
Kocábek Jak., srob, vikář 10 K, Kong. Nejey.
Svát. v Písko 10 K, Stay, Bambas c, k. k
100 K, Dominik. konvent v Prase 10 K,

sám. farář v Litomyšli 200 K. Půjčili: N. N: 100K,



©. Ant. Janottová 1250 K (4,"/,), N. N. vPraze
10.000 K, N. N. v Praze 10.000 K (49%,), Fr.
Pohůnek, farář 200 K. Sbíráme nyní v národě
milionový dar „Ústřední Matice školské“ pro ná
rodnost; nadchněme a uvědomněme se k stejné
horlivosti pro sv. náboženství své — k sbírce na
$váj národní kato: učitelský ústav; to je jádro
naší národní katol. ákolní Matice. S náboženstvím
to není v národě našem lépe než s národností. —
Stavba katol. paedagegia vázne; nesnáze jsou ve
liké. Pomoste! Sbírejte s pamatujte také při zá
bavách! Zu saslané Bůb zaplať! Jména jedootli
vých dárců budou uveřejněna ve zvláštní zprávě.

Zářeckého „Kalendář českých pe
kařů“ na rek 1010. Letošní vydání kalen
dáře tohoto vyniká nad všemi odbornými kalendáři
velice bohatou a ceonoa úpravou, kde každý po
kroku milovný pekař najde svébo upřímného rádce
a vůdce ve všech možných potřebách svých. Není
nám možné vylíčiti zde podrobrě celý obsah této
nadmíru praktické knížky; poukazujeme však na
jednu ještě důležitou okolnost, s to poměrnoa láci
1 K 50 h, kdy možno za tak nepatrný obnos al
skati si přítele nen: hraditelcé ceny. Přihlášky při
jímá vydavatelstvo, Preba, Václavské nám. 45.

Uposorňujeme P T. obecenstvo,že jako
léta minulá také i letos pořádá fa Fejgl 4 Byčišté
v Divadelní ulici výstavu zboží, jako vhodných
vánočních a novoročních dárků ve středu dne 8.
t. m. odpol.

Příleha. K dnešnímu číslunašeho listo při
ložen je obrázkový vánoční 80znam Singer Co.
akciové společnosti pro šicí stroje v Hradci Král,
Jiříkova třída 270, obazhojící odporučení její vý
tečných, co ušitečný vánoční dar zvlášť se bodí
cich původních Sivgerových rodinných šicích strojů.

(Zasláno,
Kmejí při srodakteromHofrychtrem.

„Osvěta lidu“ dne 27. listopadu přinesla drze
překroucené, sámyslně Lepravdiré poznámky o mém
vyrovnání se s Hofrychtrem. Nechť se tedy přesvědčí
i širší veřejnost, jak ve svém lbavém řemesle „Osr.
lidu“ stále dále pokračuje.

Hofrychtr mne šaloval, cítě se uraženým ja
drpou kritikou, které „Štít“ jeho „ušlechfťající“ žur
nalistickon činnost podrobil, Hofrgobtr ve svém lieté
nepadl p. faráře Eřikava ze Břišť v době, kdy týž,

byv matky a sostry, byl dušovně rozdrásán, spílal
atol. dívkám a denám „nebeských koz“, katoifky

Šmahem označil va „Černvu armáda“ a poutní místa
prohlásil zs „pařeniště hlouposti“ a „peleše orgií“...
„Štít“ dle sásluhy přibil Hofrychtra na pranýř a ra
sval jeho šurnalistickou Činnost nearvalostí a bez
měrnou drzostí. K tomu přičinilpoznámku o jednom
cisološníku v Něm. Brodě. Hofrychtr žaloval. V ža
lobě rozvláčně poakagoval, jak záslažná(!) jeho čin
nost šurnalistická jest napadána s poznámku 0 cizo
lošníku potáhl na sebe, veda se svědky pokrokářské
učitele Fohla a Kořínka a agrárníky Chroustovského
a Mielouna. Já jem před vyšetřajícím soudcem pro
blásul, še, 0 se nenrvalosti a bezměrnédrzosti týké,
mastaupím důkaz pravdy ; výslovně jsem věsk prote
stoval proti tomu, aby Hofrychtr poznámku o ciso
lošn ku na sebe potshoval. Uvedl jsem, že Hofrychtr
sám ve svém listě nepopíral, že by pokrokářský cizo
Jošník v Něm. Brodě nebyl; pouze prohlásil, že týž
sa list jeho zodpověden není.

Uredi jsem dále, že vo „Štítě“ třikráte veřejtě
jsem prohlásil, že pcznámka o cizoložníku neměla
a Hofrychtrem nic společného.

Dne 36. listopadu měl pan Hofrychter předpo:rotou svoji sáslušnou (!) šurnalistickou Činnost obba
jevati — měl dokazovati, že nepsal o „nebeských ko
zách“, že netabal v kalu poctivé kněze a še všecko,
co o p. faráři Kříkavovi pronesl, spočívá na pravdě.
Porotcové byli jiš na místě, p. farář Křikavra a jiní
svědci čekali a tu pokrokářský hrdina, cítě, že mám
nezvratné důkazy jeho záslužné (!) žurnalistické čin
nosti v rukou, v posledním okaršika prohlásil, že
béře celou žalobu spět a že bade stihati pouze výtka
o cisolofníka...

Tak směšně, uboze vypadal pokrokářský redak
tor před porotou, maje urásky katolíkům učiněnéodů
vodňovati. Ovšem, problašoji: Takové zbabělosti jest
schopen pouze pokrokář. Zde téš slušná veřejncst
v pravém světle vidí tu „záslužnou“ Surnalistickou
činnost pokrokářskou. Celý rok apílel, rval poctivé
jméno křesťanským dívkám, drásal se surově v bolu
faráře Křikavy. Kdyš však před soudci s lidu měl
svoje jednání oepravedlniti, utekl jako hoch před vý
praskem. A rafinovaná „Osvěta lidu“, aby ukryla ne
slýchanou blsmáš, kterou si pokrokářský štéb zbabě
lým útěkem před porotou utršil, poukasuje pouse ns
emír, ani slůvkem se nezmiňujíc o tom, jak statečně
její spojenecpřed porotou utíkal... To si ovšem
může dovoliti pouse O. 1.“ Slušný šurnál k takovým
úskokům se nepropůjší.

Výslovně problašají, še i Hofryohtrovi i dru.
Štemberkovi mochem více sálešelo na smíru, neš mně.
Důkasy: Dr. Štemberka a Hofrychtr dádali, abych prý
saplatil 100 K na jakousi vánoční nadílku. Když jsem

prohlásil, še nedám ani haléře a půjdu před porotu
— 6 ohratem vsali svůj návrh spěť. jen,proč?Děinili by to, kdyby jim o smír nešlo? — o dá
dali, abych prý hradil veškeré soudní útraty. Když
jsem o tom ani slyšeti nechtěl, opětně přívolili, o
še tedy Hofrychtr 280 K, pohledávka to dra. Potra,
me porotní vydání věnoje... Zde nesvratné doklady,
še ne smíru zálešelo pokrokéřům a nikoli nám, jak
„0. L.“ perfidně tvrdí. Tolik povašoval jsem sa po
třebné s veřejností sděliti, aby učiniti si mohla pravý
úsudek o „0. L.“, která, chtějíc smrtelnou blamáž
a sbebělé jednání svého spojenceukrýti —vypomakala
ai nestydatými |žomi.

Frant, Šupka, redaktor„Štíta“.

Odvolání. Já podepsanýFrantišek Šapka,
redaktor »Štítu« v ci Králové vycházejícího
a tištěného, prohlašuji, že nemohu pana Josefa
Hofrychtra, redaktora »Školského Obzoru« a »Hlasů
z Posázaví«, obviňovati z nějakých nečestných aneb
opovržlivých skutků, nebo vlastností, pokud se týče
jeho soukromého a rodinného života, ježto jsem
přesvědčen, že jeho soukromý a rodinný život jest
úplně korrektní. Lituji, že čtenářstvo dotyčný od
stavec článku nadepeaného »Z Posázaví« dne 8.
dubna 1909 ve »Štítu« uveřejněného mylně na pana
Jesefa Hofrychtra vztahovalo. František Šupka.

"Tržní zprávy.
V Hradai Králové, dne27. listopada 1909 1 LI

pbeniceK 20-20—21-40, dita K 14-00— 1600, jedm
BeK 1000—1100, prosa K 00*00—00-00, vikve K 00:00
až 00:00, brachu K 38'00—0000, ovsa K 680—7'60,
dočky K 27-50—00'00, jahel K 26:00—00'00, krap +
24:00—00:00, bramborů K 6500—560, jetelovébo
semene červeného K 10900—00, 1 bl. jetelového
semínka bílého K 000'00— 00000, máku K 80 00—
32:00, lněného semene K 20'00—00'00, 100. z
žitných otrub K 14'00—00'00, 100 kg pšeničných
otrub 14*00—00.00, 1 kg másle čerstvého K 240
až 2:60, 1 kg másls převařeného K 0:00 — 000,
L kg sádla vepřového K 2-00—000, 1 kg svasob:
024—0-32, 1 vejoe K0'08—0-11, 1kopa oerele K c
aš 000, 1 kopa petršele K0-00—0-00, 1 kopa kapnst;
K 2:40—3-70, 1 hl cibule K 6-00—8-00, 1 kopa drobné
zeleniny K 1:00—1'20, 1 pytel mrkve K 1.20—180,
1 kopa okurek 0:00—000, zelí K 4:00—7*00,1
bečka švestek K 000—0-0, 1 hl jablek K 6:40—10%40,
1 bl brašek K 7:00—6800. — Na týhodní tru
v Hradci Králové dne 27. listopadu 1909 odbývany
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 337 hektol., žita
286, ječmene 561, ovsa 316, prosa O, vikve 6,hra
chu 12, čočky 4, krup 10, jahel 15, jetelového 80
mínka 65'/, olejky 0, máku 26. — 3) Zelenin:
petržele 00 kop, oerele O kop, kapasty 65 kop, cibu«
36 hl, okurek 00 kop, salátu 00 kop, mrkve 40 pytlů,
brambor 77 bl, zelí 260 kop, drobné zeleniny 80 kop.
— 8) Ovoce: švestek 00 beček, hrašek 22 hl, jablek
280 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 6 kury,
podevinčat 298 kusů, kůzlat 0 kus.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců »
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzery a betové zbo
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

i “uu»
Nádherné dary!

Madonny a Krista
a vůbec veškeré drahy

obrazů, zrcadel
a rámců,
jakož i nejrůznější

umělecké výrobky
doporučuje levně

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslicha
v Hradoil Králové.

Vlastní dílna na sarámcování.
Obrovský výběr doplsnlo

a všeho sboší papírnického.
Chvalně známý domácí výrobní pramen od

r. 1891.

inž. C.

Jana Kotrče
c. K mistodržitelstvím Koncessovaná

prostředkovací

a PRZLTŮDÍCADoAlář|
v Hradci Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodajou
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účet za hotové

a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.



Příloha
Kulturní hlídka.

Věda a umění.

Veřejné zkoušky z Esperanta pořádá
na základě svých stanov a v soublase s autorem
Eeperanta dr. Zamenhofem Ústřední Svaz Českých
Esperantistů (Bohema Unio Esperantista). Čtvrtý
termín letošního roku stanoven na svátky Vánoční.
Zkoušky možno skládati dvojí: a) nižší,o znalosti
Esperanta, b) vyšší. o způsobilosti vyučovati Espe
rantu na školách. Zkušební rád zasílá na požádání
zdarma komise B. U. E. Proba-[, 342., kavároa
Union.

Jubilesm. Dne 9 listopadu slavilarbsko
ložický vlastenec a mecenáš kanovník Jakob
Herman ve Votrově v Horní Lužici své DOleté
kněžeké jabileum. Oslavenee byl vědy nejpřed
nější mecenáš při všech srbako-národních institu
cích a dobyl si o srbeké písemnictví nesmrtelných
zásluh. J. Herman narodil se ve Svinarni r. 1836.
Studoval tbeologii v Praze. Byl vždycky v čilém
spojení se všemi českými literárními přáteli svého
milovaného národa. Do Čech jezdíval často a ve
lice rád. Svého času pobyl jako milý host v „Ma
riana“ v Jaoských Lázních. Nedávno umřel v jeho
působišti první lužický básník a oddaný přítel
Hermanův Čišinský.

Věda a víra. V Římě zemřel nedávno
slavný matematik prof. Valentino Cerruti. Byl
delší dobu rektorem římské university a od 6 let
ředitelem ©vysoké inženýrské školy a autorem
mnohe učených děl. Od svého 36 roku byl jako
státní sekretář činným v ministerstva vyučování.
A tento veliký učenec před avou smrtí pravil:
„Vždycky jsem bájil zájmy náboženské a nyní
připravuji se k smrti v té víře, v niž jsem byl
od chudé matky vychován a která po všechen čas
mého védeckého života ve mně rostla. Umíraje
opakoji slova: Nechápu, jak mohou učenci tvrdit,
že při studiu ztratili víra. Já jsem přece také
studoval a mnoho studoval, a nabyl jsem přesvěd
Čení, že naše sv. víra jest sestrou vědy.“

Umění a věda pro lid. Již svého času
Pelelovy „Rozhledy“ pozastavily se nad překot
ným soggerováním vyšších uměleckých produkcí
a vyšší poesie vůbec Širokým davům lidovým. Ne
8porno jest, že lid 80 napřed musí důkladně ku
prospěšcému strávení vyšších, kombinovaných u
měleckých požitků vychovávati. Práce ta jest spc
jena a velikou námahou jak u esthetických mistrů
tak jejich prostých žáků. Tu se i vážnému po
krokáři namane otázka, zda široké davy lidové
ukázoěně delší výchovu takovou vydrží, zda se
budou ačiti trpělivé abecedě vyšších pojmů. Vždyt
přece velká část samých studujících s velkým rep
táním zasedá k básním římských a řeckých klas
sikO. Alid přece není z krve jiné, má ještě meuší
podmínky k chápání vyššího uměleckého krásna.
Leč „Rozhledy“ nadto vyslovily ještě obavu jinou.
Lid, který by byl odkojen velkými dosemi umění
akademického, pozbude tvůrčí činnosti samorostlé;
meje stůl b.haté připravený, nabade se snažiti,
aby oplatnil talent vlastní. — Ostatně víme, že
píseň národní smírá tam, kde se poslouchá mnoho
melodií operních. Zákeřným nepřítelem samorostlé
písně národní jecu různé kuplety a nevkusné
odrhovačky, přinášené k námz ciziny. Sama po
krokářská „Česká Škola“ nepsala: „Kucířské mí
nění o poslání umění vyslovuje Bernhard Ihrioger:
„Já říkám, že všechen ten křik a heslem „umění
pro lid“ jest jedinou velikou karikaturou. Ve všech
dobách opravda umělecké povahy dovedly samy
od sebe nalézti cesty k svatyním; nepotřebovaly
k tomu žvanivých ciceronů, kteří by se jim stále
pletli do cesty. Pro mne, vyzdobte si třebas všecky
dělnické byty obrazy mistrů. Řeknu vám k toma
i ové amen. Avšak potom 8e nedivte, že lidé budou
před tím atáti chladoí a stroalí a budou přece
jen toušiti po svých starých otiscích a rytinác,
kterým aspoň trochu rozuměli a tedy se jimi tě
šili. Je to vědy tentýž klam, jemuž propadají
všichni messiáši lidového umění: domnívají se, že
všickni lidé musí se vyšpibati na jejich vysoké
stanovisko a Uukázati se vnímavými pro jejich
aesthetické přednášky. V době, kdy se tolik zdů
razňuje ryzost přípravného vadělání a oceňuje
vlastní práce ve všech oborech, nemělo by již
býti takové zaslepenosti. „Umění není pro kaž
dého“ — toto Běcklinovo slovo měli bychom hodně
často připomenouti přepiatým horliveům, aby ko
nečně zanechali své sice dobře mínéné, alo špatně
brané úloby.“ A „Česká Škola“ k tomu dodává:

Ač i toto kacířství považujeme za poněkud pře
hnané, přece shledáváme v něm zdravé jádro
pravdy a doporučujeme o něm přemýšleti.“ Do

"dáváme, že bezautonomního umění národního ne
býlo by dnes Smetany, Dvořáka, Aleše a Manesa.
Ryzí zdroj krásy elaší pilně ostříbati. A má-li
akademické umění lidu prospěti, natao napřed
přikročiti k namáhavé výchově. A srovna tak
6 vědou! Jaké přecpávání lide růsnými blýska
vými „lsmy“ a to často lidutoho, který sotvazná

abecedu vyšších filosofických pojmů! Jaké pochle
bování „bujaré, uvědomělé mládeši“, která někdy
ve škole těžce chápe i pojmy jednoduché! Lékaři
horlivě radí, jakou stravu snese mladý žaladek,
ale strava duševní se cpe do mládeže na echůzích
beze všeho výběra; mladík pochytí několik frasí,
kterým ani dobře nerozumí, ocitne jse v chaosu,
ale má pevné přesvědčení, jak vyoiká i nad ně
kterého staršího filosofa!

Kulturní jiskry.
Z říše modlářství Orgán českýchžidů

„Rozvoj“ přirozeně cítí k Masarykovi velikou vděč
nost. Leč jeví nad ním víc radosti než Israelité
pod Sinejem nad zlatou modlou. Dne 19. listop.
píše: „Působení prof. Masaryka v Čechách zna
mená boj proti diletantismu (také Macharovu?),
znamená vědecké hodnocení a zkoumání veškerých
otázek (proto tedy Masaryk klesal do tak křikla
výcb protim.uvů?), lýkajících se života českého
nár-da . . . Masaryk obyčejně vyhrává všecky bvó
precessv (process s Macbarem však dle všeho
prohrá' xdyž mu ua obrněný protest při ututlání
aféry Herbenovy ueodpověděl; process s katechety
vyhral tak, že k blavnímu přelíčení nepřišel, dá
vaje popírati iokr.movaný výrok svým advokátem).
Jaký jest to muž tento profesor Masaryk, že mu
všechna ta bezčetná příkoří (!?* neodůsla chuti
k práci a nepodlomila elu vůle? (Nekalte vodu!
Masaryk přece na ta „příkoří“ čekal, aby se o
něm bodně mluvilo jsko o reformátorovi originel
ním, „nepochopeném“.) Pr.č právé on buší nejvíce
do náboženských a státoprávních předsudků, kácí
jebo modly a ruší falešné ideály? (To by přece
musil napřed rázně vystoupiti proti utopiím a 8u
rovostem 80c. demokrato. Modlu Machara neskácel
Buší do náboženských představ — pravda; ale na
to jest velikým chytrákem, aby chtél rázně břmít
do daše rabínům; vždyť rabínský tisk jest nej
větším Masarykovým chvalořečníkem. Nikdo tak
dobře neví, kde popolarita káže oouvnout a schovat
se jako Masaryk) .. . Bude se to zdáti mnobým
čtenářům směšným, ale vyslovte jméno to (Masa
rykovo) s r a pak a řinčivým, měkkým, nelibo
zvučným ř. Jaká sprostota (I) a oelibozvuk s tím
ř. Jaká určitost, koncisnost, jasaost a pádnost ve
slově Masaryk. (Tak pošetilé modlářství věru ještě
u úás nebylo. Klanět se jménu, jako by si je
byl sám Masaryk vymyslil! A přitom nadávat české
měkké soublásce| Jak jsou obozí čeští vynikající
mužové: Bačkora, Klecanda, Skočdopole a jiní!
Vždyť už jejich podivoá jména dokazují, že nejsou
proti Masarykovi ničím !) Ne, to není dětimské, ani
směšné, pro mne to znamená více. při nejmenším(!)
nezvratný(!??) důkaz, že nepocbází Masarykzté
chabé české krve, bledé, rozředěné, že je jeho
vlastí Slovač, a že má v sobě několik kapek ta
tarské krve. (Proč až ne japonské? Ostatné jest
známo, že Tataři vynikli mnoho v surovostech,
ale málo ve vědách. Macbar na př. na Krymu se
mobl přesvědčiti, že Tatar umějící číst jest velikou
vzácností. Poděkuje Masaryk za tu semitskou po
kloun? Jméno Masarykovo nezvratným důkazem!
Nebylo by jméno Riegrovo a Grégrovo zas „ne
zvratným“ důkazem původu německého? Semito,
buď rád, že jest tu bodně krve bledé — cbubé
— rozředěné. Jinak by židovští majitelé kořalen

Špatně pochodili.) Neschází (u Masaryka) ani je
diná z charakteristických vlastností cholerika, psy
chických a fysických, neschází ani vychrtlost (ale
čím tedy bude chudák Herben ?), ani olivová barva
obličeje (tu mají neapolští lazsaroni také), zkrátka
vše, jak to v knize stojí“. Ale už dost. Jest s po
divem, že ještě modlářský „Rozvoj“ nevelebí mou
drost Masarykovy brady, že podle zvlnění vousu
nehádá na temperament a zcela originelol talent
Masarykův jako cikánka z ruky. Nevíme, kolik
lidí pročte další řetěz modlářaké chvalořeči se vší
Urpělivostí. Ale ten, který „kácí modly“, měl by
také jednou švibnont modláfatvo, plazící se u pod
noší nohou jeho.

Hrozné pronásledování kroku.
Pardabský dopisovatel „Práva lidu“ lkádne 30.
listop. nad hrozným pronásledovéním „Osvěty lidu.“
Kdo zná požidovětělou tu služka soc. demokracie,
ten se ovšem dojemnému pláči rudého dopisovatele
nepodiví. Prý v Pardubicích „jakákoli kritika kle
rikáloího hnotí a tím více ovšem kritika církve
katolické a jejích zřízení bezohledně se potlačí,
slovem, konfekuje se tu přímo zuřivě.“ Taková
slova píše dopisovatel proto, že byla „Osv. lidu“
zkonfiskována nikoli pro kritiku církve —;ale mi
litarismu. Náhled státního zástupce o antimilita
rismu strčí se na krk „klerikalismu“, katolické
eírkvi. Ale vrcholem všeho jest balamucení, jako
by „Oav. lidu“ byla konfiskována pro „jakoukoli
kritiku klerikázního hnutí.“ Kdose odváší. tak vy
ložencu lež napsati, tomu pojem pravdy a pocti
vosti jest naprosto cizím. Surové výlevy a pepické
nadávky otiskované v „Osv. lidu“ proti katolíkům
— nejsou radému dopisovateli ničím. Když „Oav.
lidu“ s krajní drzostí proti kostelnímu spěvu katol.
šen komapdovale, te „řádění nebeských koz“ musí

se učiniti přítrž, to také nebylo nic. Když „Osv.
lidu“ otiskla surový posměšek proti proroku Jo
páši, také se nedotkla katolické církve. A útoky
proti katolickým proceasím, zpovědi, biřmování atd
Nepople'| si to radý dopisovatel přiliá s jinou ná
božensk.u =polečností? Vždyť přece časopis kriti
sující názory a skutky židovské každou chvíli 86
musí báti tužky ceasorovy.

Pak jim mlavto ©důležitosti pravdy!
Dne 7 listopadu v „Besedách Času“ píše jakýsi
uoeta St. Cyliak, jak před Bílou Horou „z po
vzdálí mnich Dominikaa votchým cárom sefobáněl
a žehnal lidské šelmě, již vzbudil v řadách žold
néřského vojska.“ Ještě jinde jmenuje básník
obraz Panny Marie ušlechtile „spinavým cáren,
kusem plátna děravým, veteší,“ atd. Zvláštní jem
pocit! Dotýká se útěku protestantských pluků a
dokládá: „A div ten vykonal kus plátoa umazaný,
a děravý jak myšmi prokousuný, a chytrost mni
chu Dominika ctného, jenž užil včasně tady nauky
Loyolovy, že účel prostředky tam posvěcuje, kde
o zvýšení slávy církve běží.“ A teď, básntku(II),
několik otázek. Pusmíval jsi se někdy pověreč
ným Táborům, že tito nesli v proštípí hole Svá
tost oltářní do krvavého boja? Sluší ce oa intel
ligenta tak hrabě se otírati o obraz Paany Ma
rie, kterého jei ani neviděl? Oč jest horší takový
žoldák, který onen obraz znetvořil? Nikoli „špi
navý cár“, ale Špinavé, hrabivé race některých
protestantakých předáků to byly, které zavinily
pobromu bělohorakou. Měl bys přece vědět, jak
z peněz vyždímaných na cbadém lidu někteří vůd
cové povstání tyli. A teď hlavní otázku: Kde na
psal veliký Ignác s Loyoly, še účel posvěcuje pro
středky* Jest účelem básně obelhávati čtenářstvo
spůsobem tak cynickým? Měl bys věděti, že ani
zaryti nepřátelé jesuitského řáda neodvážili Be tek
lbáti o samém Loyolovi. Lhali pouze paušálaě,
že takové pravidlo prohlásili „jezovité “ Když pak
měli dokazovati, schovali se. V nejnovějším čase
nechtěl se scbovati aspoň odpadlík Hoensbroech,
vytruboval do světa, že tu „jezovitekoa zásadu
dokáže“, ale svůj spor slavně prohrál. A po ta
kové Jobově ráné odváží se masarykovaký jízlivec
vymrštiti kalený šíp přímona Ignáce, jehož vzne
šených spisů vůbec nezná | Jak se říká takové
„osvětě“ a „poctivosti“? Kudruáč měl v „Čase“
pokoj; leč velký katolický myslitel a reformátor,
kterému prokazují úctu sami vážní nekatoličtí
učenci, musí býti potřísněn jedem nepoctivé po
mluvy.

Gorkij v rudé klatbě. Dostikrátce
trvala jeho sláva, kterou si dobýval hájením ru
dých zákeřníků ruských. Žvážen jako Wabrmund
a — shledán lebkým rovněž. Prý nesmýšlí přesně
dle rudébo programu a počíná 8i mčěťácky. Proto
vylončen se strany. Dopadl podobně jako onen
kler.kální komediant (Gapon; ten vedl v bohoslu
Žebném roucho revolucionáře k carovi jako zbožné
účastníky processí. Zneužil tak drze zřízení cír
kevního ke svým protikřestanským rejdům; brzy
však nato upadl u rudých, bezvěreckých přátel
svých v nemilost a byl uškrcen.

Jak rudý tisk omlouvá radé zločiny.
Věru stojí za pozornost bumoristické výklady

„Podkrkonošských Rozbledů“, které se snaží kolem
kadroáčovských kaněk malovati ornamenty. Ten
rudý list dne 26. listopada píše: ,...dělníci jsou
více lidmi, nemají tolik předsudků a dovedou od
pustiti.“ Za to naše vratvy privilegované mají jich
nadbytek a nemůže býti horší přítěže ke zlémn
skutku, než iotelligence, jako by intelligent muse
lépe znáti dosah svého skutku, než jiný člověk.
Proti těmto předsudkům je přetěžký boj, nedají
se odstraniti jako všecko, co tkví svými kořeny
bluboko v půdě náboženské ... . spojení učitele
Kudrnáče se stranou sociálně-demokratickou bylo
zcela nahodilé (!!?); Kudrnáč klesal po nakloněné
ploše již dávno, než se ke straně přihlásil, o0š
ještě učinil pouse sa sobeckým účelem. (Tohle
Boe. demokratičtí ostrovidové přece docela dobře
mobli poznati, ale přes to Kudrnáče netoliko při
jali, ale i důležitějšími funkcemi jej pověřili. Zlo
bili so velice, když někdo o cbaraktera Kudrná
čově řekl pouhou pravdu). Sociálním demokratem
nikdy (771) nebyl, třebaže sympatisoval s tím,
k čemuse přiblásil.(No—tohle je z brusunový
objev! Nepřebarví svého poslaneckého kandidáta
radá strana ještě na klerikála ?) Naše jednání jest
výslednici zevních vlivů a vnitřních vlob, to, čemu
se říká svobodná vůle, to pro myslící lidi dávno
přestalo existovati. (U brady Masarykovy! Proč
jenom s touto flosofil nevyrakovalí rodí za afóry
Drosdovy? Proč tolik apílali člověku, který dle
nynější rudé zásady přece také svobodné vůle ne
měl a tudíž trestu nezasloužil? Proč radá strana
tenkrát docela surové hanobila ilidi, kteří na ne
pořádcích Drozdových vůbec podílu neměli? Proč
se pepicky nadává lidem tém, kteří se spěčují
vstoapiti do radé brigády? Vždyť přece dle radé
a volaomyšlenkářské zásady ti lidé jednají s nut
nosti, nemohoa za to, že se jim rudý prapor ne
samlouvá, nemají svobodné vůle). Jest ma čase,



aby k lidu promlovilje Hen také lékař... Atento lékař rám klade edující na srdce: Ne
boďte po nikom kamenem, vikobo neodeutujte a
na zločince dívejte se ne jako náboženětí (snad
rudí?) fanatikové, nýbrž jako ten ruský člověk,
který v něm vidí jen člověka nešťastného, nepři
dávejte k trestu světskému ještě opovržení, které
padá i na nevinné. Pamatujte, že není na světě
žádné svobodné vůle a to že jest mathematicky
dokázáno a všemi (???) mysliteli světa oznáno.“

Takové rozamy věra slaší každou chvíli při
pomenooti radým řečpíkům, kdykoli proti chybám
„městáků“ strašně se rozčilají a tlakouce pěstí na
stůl. sarově aadávají. Kdyby měl židovský ten pi
gatel mathematicky dokázat nesvobodu vůle lideké,
velice by se kroutil; a hleděl by zmizeti jako 8y
se), až by mu byla jmenována celá řada největších
myslitelů lidstva, kteří svobodu vůle lidské u
znávají.*

Ejhle, dříve naši odpůrci tvrdili, že zločiny
jsou smutným následkem nevědomosti, malého
vzdělání; prý čím více bude nčenost pokračovati,
tím bude počet přečinů mevší. Lidstvo prý do
káže, že s vývojem světské kultury poroste mrav
nost i bez náboženetví. Leč nyní, kdy padla rána
na Kudrnáče, bned se vytáhla z magacínu zásada
zcela opačná. Prý jest předsudkem myaliti, že in
telligent musí znáti lépe dosah svého skutku než
jiný člověk!! Toble se neostýchá vytisknouti rudý
tisk, který jindy slibuje, že postupem vědy, roz
množením iotelligeace lidatvo se přetvoří tek, jako
by se duševně znovazrodilo.

Kudroáč tedy byl jenom člověk nešťastný!
Bojoval pro „svobodu“, ale sám svobodné vůle
neměl!! Pane pisateli, ti okradení tkalci by si
taky přáli býti aspoň rok tak „neštastní“ jako
Kudroáč. Kdyby si moh! postaviti každý villu, po
řádati bankety a dělati nákladné výlety, tu by již
takové „neštěstí“ lebko snášel. Jenže ti prostí
tkalci mají svědomí a nechtějí si takové růžové
„peštěstí“ koupiti za cizí peníze. Když se stalo
„neštěstí“ Drozdovi, tu jsme ani za mák nepře
krucovali své zásady k jeho obhájení, ale odaou
dili jsme jej ostře hned celým úvodník m. Rudý
tisk však, který oa Drozda dotíral několik let, na
lezl na zločin Kudrnáčův nový loket.

MNOHO AL
ušetřilo by se o volbách, kdyby byl o nich
každý dobře informován. Proto bylo by
záhodno. aby každý volič koupil si VIII
svazek „Melicharovy Biblioteky“, obsahu

jící spisek Ed. Srba:

OBECNÍ VOLBY
a nálezy správního soudu

v jich záležitostech.
Na skladě ve všech knihkupeetvích v Hradci
Králové, jakož i u nakladatele Boh. Meli
chara. Račte žádati výslovné jen vydání
z sMelicharovy Bibliotekye, poněvadž je

nejnovější.

CENA 1 KORUNA.

Neclální pojišťevámí. Dne 23. listopadu
konala se ve Vídai porada, svolaná výborem pro
sociální pojišťování. Dříve než ae sešla, konala se
v ústředně pro zemědělské záležitosti porada zá
stapců zemědělských korporací v příčině sociál.
pojišťování. Ve výboru pro soc. pojišťování byla
myšlenka sociál. pojišťování jednotlivými znalci —
kteří podali výbora tomuto obraz smýšlení, jské
panuje v zemědělských kruzích osomál. pojištění
— jednomyslně uznána, starobní pojištění bylo ae
všech stran žádáno. Vzbledem na nacené pojišťo
vání byla všeobecně za správnou uznána příjmová
branice 2400 K. Většina znaloů žádala nemocen
ské pojišťování zemědělských dělníků, zamít-la
však nemocenské pojišťování členů rodiny, někteří
pak přáli si dobrovolné nemocenské pojišťování
členů rodiny. Jednotliví znalci projevili obledné
členů rodiny přání, aby tito teprve ve 20. roku
pojati byli do závazného starobolho pojištění. O
hledně nemocenského pojišťováví zemědělských
dělníků bylo upozorněno na to, že mezi těmito a
továrními dělníky jsou značné rozdíly. Vějchni
pak vyslovili přání, aby správa pokud možno byla
levná, t. j. aby nebyla byrokratická, aby totiž ve
liký stav úřednictva oepohltil velkou část pojišťo
vacích příspěvků. V sonvislosti s tím bylo male
havě doporučeno vládě, aby založena byla apoři
telna pro [důchody a aby stavěny byly dělnické
domky. Většina znaleů projevila přání, aby sta
robní renta byla vyplácena již v 60. roce.

Na umesení českého Inářství.

zemský výbor správu, která byla přidělena posl.

Šamalíkovi k vyřízení. Zpráva ta jest pro naše
Ináře velmi zajímavá. Ze výbor ii u
zemědělské rady, aby poměry lnářské, zvláště po
měry tíren, založených a subvencovaných, proskou
mala a zemskému výboru zprávu podala. Vedle
toho zemský výbor zakročil u místodržitelství, aby
vakročeno u c k. vlády, aby se strany státu vná
vrbu projevenému přání bylo vyhověno. A c. k.
ministerstvo orby již od delší doby jedoá 8 pří
slušnými ústředními úřady o otázce, pokud by
státní úřady mobly potřebovat lněných výrobků.
Všecky ústavy i c. k. vojenská správa zamýšlejí
větší měrou užívati lněných výrobků místo vý
robků bavlněných. Mimo to obrátil se zem. výbor
na všechny zemské hbumanní ústavy, by podaly
správy, jak se u nich lačných výrobků užívá.
Skoro všechuy zemské ústavy chválí iněné látky
jako zdravé, pevné a trvanlivé. — Kdyby se lně
ných výrobků užívalo jako dříve místo lacinějšíhio,
ale dvakrát placeného zboží bavlněného a kdyby
stát výbradně pro státní a země pro zemské ústavy
lněné zboží braly, pak by naše Ináfství vzkvétalo
až radost. Takto naše loářetví jenom živoří, ač i
nyní se Jnářství dobře vyplácí. Jistý rolník na
Královéhradecku ze dvou korců pole oaetého lnem
sískal400 K, a to pouze za len osušený, nezpra
covaný a vedle toho ještě semínko.

Výlohy mnasllmalce abradíme bez přirá
žek, bez nových daní a poplatků. Na silnici 10
km dlouhé Jze všude na vzdálenost 8 metrů vy
sázeti ovocné stromy celkem 2500 štěpů nákladem
2800 K. Vydržování stojí ročně 100 K. Dest lot
užitku nedají. Potom strom začne rodit a počítá
me-li jen 2 K zisku. máme 5000 K ročně. To je
subvence — co? A sami si ji můžeme všude o
patřiti bez milostí a proseb! Což bychom získali
peněz, kdybychom všechny silnice a cesty osadili
dobrým ovocným stromem, a ten účelně pak oše
třovali sadařsky vyškolenými cestaři! Více jak po
lovice nákladu by so dalo ubraditi sady ovocnými
podél silnic. U nás v Čecbách už to leckde
zkosili.

Chov králíků — vedlejším výděl
kem pro šemy. Bude to ještě dlouho trvati,
než také u nás, jak tomu je ve Francii a Belgii,
každý dělník bude chovati si několik králíků
jako levoou výpomoc při dnešní drahoté masa. U
nás dosud králičí maso jest podceňováno, kdežto
v Anglii platí přímo za pochoutka a ve Francii
denně lze je čísti v hotelích hned několikráte na
jídelních lístcích. Že však chov králíků nejen kdo
mácí spotřebě, ale i pro trh by 8e musil vědy vy
platiti, toho dokladem je následující rozpočet: 5
ramlic, na něž stačí 1 ramlík, vrbne ročně 100
mladých, z nichž 76 se chová pro trb. Počítáme-li,
že jich masu, kdyby vešlo v oblibu, mělo by cenu
nejméně 2 K, byl by výnos z nich 150 K. Všecky
výlohy pak obnášejí: oves 1'/ libry denně na
jednoho králíka — 40 K, seno a zelená píce —
10 K, bramborya otraby—20 K, drobné výlohy
(nájemné, sláma atd.) — 40 K, úhrnem 110 K.
Šest chovných zvířat dá ročně tudíž výnos 40 K,
50 tedy, která spotřebují poměrnětolik jako kráva,
300 K. Ba ještě více bylo by lze dociliti, kdyby
u nás králičí maso stalo se „předmětem tržním,
jak je jíž věru nejvýš na čase.

Kde se co zrodí, mejlépo se hodí,
platí netoliko o lidech, zvířatech, ale i o rostlin
stvu. Ať strom, ať koř, obilnina nebo zelenina,
vždy se zdaří nejlépe ze semena všech rostlin,
kteréž vyrostly v poměrech příbuzných. Co jest
z hor vysokých, do hor nejlépu se hodí; co z pí
sečnatých útvarů, nejlépe prospívá v podobné po
loze. A co z úroduých niv a laubů, na stráních a
temenech výšin mnobo užitku nedá. Jen zřídka
se ujme a dobře se daří strom, keř atd. v úplně
změněných, cizích poměrech. Na to dlužno pama
tovati již při volbě semen, jež z cizích, úplně ji
ných poměrů vzaté k nám se málo kdy hodí. I
v tomto směru platí zásada: Svůj k svému!

Klíčivest semen vyskoušejmevždy,neboť
jinak snadno můžeme přijíti ke škodě následkem
toho, že vysejeme semeno neklíčivé. Za tím úče
lem vyberme 100 semen a dejme je mezi naevlh
čené hadřice vlněné na vlažné místo. Též piják
šedý nebo písek vlbký se k tomu hodí. Vlhko se
udržuje stále až do sklíčení. Do 10 dní je pokus
ukončen. Každý den zasnamenáme počet sklíče
ných zrnek. Sečteme-li vše, máme procento klíči
vosti. Počet srnek po třech dnech sklíčených u
kazuje mohutnost kličivosti.

V uimě mastřádaný popel záby na
vesno sa tiché pohody rovnoměrně rozboďme po
jetelišti, po lonce anebo po sadě.

Lepuchový olej, jenž výborněse bodí
k přípravě mazadla na víasy, připravuje se z jara
r kořená očištěných, neomytých a na vzduchu sa
šených. Kořen ae tence pokrájí a močí v jemném
oleji olivovém. Dává se na každý dkg koření po
3 dkg, oleje. Po půl hodiny se zvolna vše ohřívá,
pak nechá ustát, zcedí se a v láhvi necbá zčístit.
Za několik doí se přelejedo čisté láhve, vhodnou
voňavkou opatří a kdalší potřebě vdobře zatkané
lábvici nechorá v místnosti tmavé. Je to nejlepší
maradlo na vlasy. =

"Bospukané race lebce zhojíme,natírá
me-li medotou vodou, k níš-jsme přímísili gtyce
rinu. Na: litr vody dejme velkou lšíci moda a Hc
glycerinu.

Záložna v Hrad Králové
úrokuje vklady 4', až 4'/,"/, dlo výpovědí.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Sociální besídka.
Sociální pojíšťování a živnostaietvo.

Ve výbuře pro sociální pojišťování shrnul v 80
botu křesť. soc. posl. dr. Drex+| výsledek živ
nostenské ankety o pojišťování takto: Všichni
účastníci aokety vyslovili se pro sociální pc
jišťování a uznali jeho zásadu. Změoy byly by
židoucí v tom směra, aby všichvi živnostníci
mobli býti bez výjimky do tohoto pojišťování
pojati. Kdyby ae však okázalo, že by bylo ú
čelným stanoviti jistou hranici příjmu, ta by
měla býti zvýšena na 3600 K. Zcela zvláštní
váha klado se na rozšíření pojišťování pro
případ úplné neschopnosti k vykonávání svého
povolání. Otázka, zda by živnostnictvo bylo
s to platiti zvýšené příspěvky, vzniklé takovým
rozšířením, byla většinou expertů zodpově
děna záporně. 65. rok věka byl stanoven jako
rok, v oěmž má býti vyplácena starobní renta.
Avšak bylo vysloveno přání, aby pro vyplácení
této renty byl stanoven rok 60.

Pracovní spory v Holandsku. V roce
1905 bylo v Holaodsko 121 stávek s 11882
stávkujícími, v roce 1906 bylo 164 stávek
8 11.690stávkojícími, v roce 1907bylo 138 stávek
s 11.646 stávkujícími, v roce 1908 bylo 108
stávek s 5650 stávkojícími. Jak počet stávek,
tak i počet stávkajících tedy klesá. Příčiny ka
stávce byly: v 57 případech požadavek zvýšení
mzdy, ve 20 případech jiné mzdové spory.
v 9 případech odpor proti snížení mzdy, v 7
případech pracovat doba, ve 3 případech spory
pro děloickou organisaci, v 15 případech pro
poštění dělníků, v 8 případech pracovní řád
a v 30 přívadech jipé pracovní spory. Solidární
stávky byly povazetři. 24 stávek s 9% účast
níky skončilo plným úspěchem, 36 s 1267 sú
častněnými částečným úspěchem a 45 s 3196
stávkujícími skončilo bezúspěšně. O8 stávkách
neví zoámo, jaký byl jich úspěch. Počet ztrace
ných pracovních dnů obnašel r. 1906 227.749
daoů, r. 1907 347.823 dnů, r. 1908 56.882 dnů.
Výlak bylo r. 1908 v Holandska 27 a 1517
vyloučenými dělotky a 34.978 ztracenými pra
covními dny.

Ve Frameii proti novým daním křičí vo
lice důrazně rodí vůdcové. Tento protest jest
čirou demagogií, jelikož zvýšení daně jest v ná
vrho proto, aby se mobly aspoň “ malé částky
vyplniti požadavky dělnéhvu lida. Jak jinak
natné peníze sehnali — to radí poslanci po
raditi nedovedou u přece boaří statečně, jen
aby si laciným pochlebenstvím získali přízeň
dělnické třídy.

Těžká sociální práce rudých. Na Pro
stějovsku ve Vrahovicích dne 23. listopadu
velice borlivý soc. dem. Fr. Halenka vykulil
ze sálu Nedělníkova hostince půlku piva a u
schoval v příkopu. Cuotěl ji vypit se švakrem
Em. Břízou, který jest také statečným rodým
agitátorem. Stavél se nemocným, bral delší
dobu nemoceoskou podpora, ale na epolakrádež
a hodování byl silný dost. Oba pobertové dáni
do vazby. — Prodavač radého konsumního
spolku v Žobřidovicích ve Slezka prolomil
v nádražním akladišti bednu se svíčkami, jež
měly býti dodány tamnoímo farofma úřada,
ukradl z ohsaha 15 kilogramů svíček v cené
58 K aprodával je v kousuma na svátek Všech
svatých pod tovární cena. Vachtarzyk jest
jméno toho vybarveného klerikála, jenž cír
kevní slavnosti zavušil k sréma obohacení a
který „klerikální vynálezy“ nezničil, ale „kle
rikálům“ prodával. —| Vedení organisaoe ty
pografů na Moravěúachází sev rukoa radých.
Když měl býti otištěn v „Našincí“ pravdivý a
přesvědčajícími fakty opřený článek o boji
pronásledovaných typogeafů našich s radými
pohlaváry, zakázelo vedení článek ten otisk
nouti. To je tedy svoboda slova: Kdo 8i chce
postěžovati na radé násilníky, toma se mají
zamkoouti ústa. Sazeči problásili Bami, že ta
kové jednání jest nesprávné, ale že jsou přece
pacení poslechnouti, jelikož se jim brosí vy
lončením z organisace, čímž by 8e jim spůso
bila veliká ztráta hmotná. Leč tiskárna po
dala stížnost pro porušení tarifa a smírčí soud
rozbodl, že organisaci naprosto nepřísluší právo
censury. Vůbec tentokrát radé komando zašlo
ze zášti proti katoliotvn: tak daleko, jak se
dosud nestalo. Nejhoršímu sločinal dávají před:
soadem největší byrolrati právo sebsochvany.
Katolický dělalk věskBu fanatické úloky rudé,
které mo sahají as bralo, nesmí ani:0dposš
děti!! — V káznici se dovolaje větší svoboda



než jakou obmýšlí zavésti leckterý sociální
demokrat proti lidem poctivým.

Nové y soc. demokratů. V Tersta
i doplňovacídh volbách do říšské rady ve

II. vol. okresu zvolen liberál Jiří Pitaco; a
tak suc. demokratům sebrán mandát, jejž dršeř
radý nohlavár Paganini, pokud ze strany o
své vůli nevystonpil. Paganini založil novou
frakci, která zle kosí řady radé. — V Blansku
do nedávna měli aoc. demokraté v obecním
zastupitelstva III. sbor. Leč při letošních
volbách poražení zdrcající většinou hlasů; i
nábradníky jsou zvoleni lidé z tábora proti
radébo. — Při volbách do loodýnské manici
pality byli soc. demokraté v městě i na ven
kově všude poraženi.

Skoro 12 mil. korum čistého zisku má
Pražská železářská společnost za obohodoí rok
1908 až 1909. Vypláceti bude 409/, dividendu.
Tato germánská společnost, s kterou jsou na
Kladně spolčení sociální demokraté (Austovci),
horníky v dolech přímo odírá, o bezpečí v do
lech 8e nestará, poškozeným dolováním na ma
jetka nechce nic platit, zato dividendy stou
pají a akcicnářům se plní jejich nedobytné
pokladny. Konsomující obecenstvo a živnost
nictvo musí jejich výrobky draho platit a
mičeti. — | Však všeho do času, žádný strom
neroste do nebe.

+»„—————>
Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem
jakož i její všeobecná obliba odůvodňují 8e vý

tečnou jakostí výrobků firmy
Jindř. Francka synové

v Pardubicích.

Doporučujeme tento domácí výrobek co nejvřeleji.

bez svíčičeka nádherných
ozdob nastromek ježprodá
JOSEFJELINEK

vHradciKrálové

vonvvnANOKE
PSSO A VaVd0e

Geskoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. ©.

příjímá
vklady Da4'/,*/,úrok bezvýpovědi,

» 4/49% „ 830denní výpovědí,
» 4%, „ oG0denní výpovědí

a poskytuje
bodných podmínek,zápůjčky prodává© kapje B

. oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnémilisty pošt. spořitelny, které
zašlou ee na požádání. — Zálošna. pod

„ léhů povinné revisi Jednoty záložen.

pánské i dámské, cestovní a hospodďůřské,i levné
pro kočí.

Kožešiny
límce, štoly, šály, rukávníky v nejnovějších fago
nách od nejlevnějších do nejvzácnějších, v největ

ším výběru doporučuje

František Beran,
vlastní výroba kožešnického zboží

© Hradec Králové, ©

Žakety kožešinové
nejmodernějších vzorů pařížských dle míry se

sbotovují.

INemoderní kožešiny na
nové vzory předělávám solid. a levně,

Zároveň

klobouky a čepice
Jsou stálo ma skladě.

Veledůstojnému dnchovenstrn |
Dřive, mež mové

úhrámové jesle
zakonpite,

dopište si o bezplatný rozpočet a vzorky utěšeně
se rozvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje

Legitimace am
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati ize levněas 1: u

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

o

(asolinové lampy
„ideal“

svítivosti 75—100 nerm.Zevíček

ae

v odborném osvětlovacím a elektro
technickém závoděJosef Ježel=

w Hradol Králové naproti Graadbotelu.
Žádejte (onaíky sd .

Žárová tělískana m,pero gasotis i plymvelmiov

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charttas““ v HradciKrál.,

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem jediného
roku vyplatil v © případech úmrtí celkem 6300 K,
získav 700 členů. Jak děkovoé dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtradnější
jako pravé dobrodiní.

Spole přijímá muše i šemy od 24 do50 let.
Příspěvek správní kašdoročné obnáší 2 K. sápimé
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, co 50 let 6 K. Každý člen ne zavazuje, še
splalí při úmrtí apolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtabu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problářením vý
boru za svého života označil.

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záraka svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Reyl,
předseda.

Vácel. Jemšaovský
jednatel.

Pouhou | Korona
v 10 hal. pošt. známkách neb v hoto
vosti předem zaslaných atojí kapesní
mekEEe MeChanickýS=E-==—=—===

počítací strojek,
jenž hravě počítá, násobí a dělí i 8 de
setinnými Čísly. Návod přiložen. Záruka
10tiletá. Neobyčejná přesnost a úspora
času. Franko každému zaslá výrobce
Fr. Hodík, technikVelká Polom,

Rak. Slezsko.
Na dobírku nezasílám. pro veliké portu,

KoberceJAN.STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. — Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, ze srsti velbloudí.

Pokrývky
Da stoly a lůžka.

| Župany v každé volí (sti.

| — eezný nábytek.

Aka“



Doporučujeme

+

Právě vyšel obsažný spis

„Úkoly sociální
politiky"

s póra redaktora C. U., jenž avé 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
líčí nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ

křesťanskésociálnípy Spisje bobat četnýminejnovějšími statistickými doklady,nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

„ Čena spisu 3 K, pro abonenty „Úas.
Úvak“, přímo objednávající n administrace,
10%, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

om—— jakovýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

dě A, řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

aĎ — v nejmodernějším provedení —

. nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
o v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1813.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hromzová
státní medailie z výstavy v Pardnbicích.

O* Závodzaloženr. 1898. "ie

planší nábylok,
zachovalý, měkkýži tvrdý za

[každou cenu

v továrně fy.

KY.Skuharský, Hradec Králové,

EBICBIX|RO3|XX
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Jan Horák,x
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná usnámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

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

XEOIC3 XK6 XG63XG65X
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
raěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, balichy,

cibáře, nádobky, naténky, paciikály,svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závsznosti koupě.
Vše se postid posvěcené. Práce ruční.

zlatých a stříbrných klenotů, jako: tetézů,
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. :: Notářské
prateny, tabatěrky, jídelní náčiní zestříbra pravého

i čínského vždy na skladě.
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškadly, (aráře vo Výprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních páramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
nbeka

První český katolický zárod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

M“ stelních rouch,
i korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.
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Páně.
Naukásku smellá
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se vše france.

INepostrádatelnou

nejlepší ochranou
proti reumatismu

a každému na:tuzení všem, kdo? jsou odkázáni
svým povoláním prodlévati v chladných místnostech
neb ua venku, jsou naše zvláštnosti pletenébo zboží

pravé
velbloudí srsti.

Zvláště odporučujeme obřívky
na kolena, kryjící nobu až po
kotník, 1 pár K 8—, rukavice
1 pár K3, látku na spodní
kalhoty a kazajky, 150cm. ši
rokou, 1 metr K 1U—; veškeré
zimní prádlo, břišní pásy, chrá
nítka na plíce, na prsa, na záda,
pásy na ledviny. jednotlivé ru
kávy, jednot. nohavice, vesty,
ponožky, přikrývky, střevíce,
papuče atd. — Velbloudí srať
nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje ani neprochladí se
snadno, a udržnje při těle stej
noměrnou teplota! Nový velký
iHustr. cenník zašleme na po

žádání.

Bralří Samkov VJIČÍDĚ
výroba pleteného zboš'.

mg- V Plzni: Školníul. 8, Říšskául. 1. "8

Dpíji S loN 1..

A„ šah pákadiEE esyK
MPzihiE oUžší 8| 7
© U „+6 VY, JÍ

Zpli i

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názrem

| Aměrs de kondres
Jet lékařskýmivědátory jakožto příjemný

ULTÁ | občentvujícíprostředek doporučovaný,nabízí

A, J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame:
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.

rumu a všechdruhůplněn ob likérů v oenách
nejlevnějších.P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolujíse zvlášťvýhodné ceny.
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Zbahnění.
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Tadiž agrární důvěrníci v Lysé o. Lab.
odhlasovali Jebo Excel. Práškovi nadšený projev
důvěry. A bned nato dostalu se „stkvělého za
dostačinění* ubohému pronásledovanému místc
předsedovi posl. sněmovov, sgrár. poslanci
Zázvorkovi. Coudák, jak obětavý to zástopce
lidu! Známo, že se vyslovil proti volební re
formě, čímž projevil pramalou lásku k právům
drobnébo lidu. Svému bratru, který na vlast
ních pczemcích dohospodařil, dopowmohlk úřada
správce zemského ústava v Bobnicích, Známo
jest, jak ochotně bobatý Zízvorka bral točné sob
vence, jako by narmohl meliorovati z prostředků
vlastních. Letos „Podřipské Slovo“ uveřejňc
valo jména agrárních předáků, kteří přes usne
šení řepařské (agrární) organisuce sázeli řepu.
Nazvalo ty pohlaváry zrádci, mezi které vpc
četlo i Zázvorka; otisk.o též, že Zázvorka za
tučný zisk napomáhal kopovat řepa cukrovaro
zlonickému. Zázvorka žaloval a 29. listop. stál
redaktor „P.dřip. Slova“ před mosteckoa po
roton. To Zázvorka překvapil veřejnost dozoá
ním, še nikdy nebyl členem řepařské organisace a
še jako hlavní akcionář slonického cukrovaru musil
hájié jeho sájmy především. ©Redaktor tedy po
tomto prohlášení podepsal vyjádření, že Zá
zvorka zrádcem není, že obvinění Zázvorkovo
zčlenství řepařské organisace bylo nespraved
livé. A „Venkov“ jako věrný orgán Práškův a
Zázvorkův dodává k tomu skoacování pře:
„Tím dostalo se panu poslanci Antonínu Zásvor
kovi skvělého sadostíučsnční sa veškeré výpady naň
činéné“ — A teď rozam do hrsti! Vždyť přece
v témže „Venkově“ uveřejněny řádky, v míché
se nazýval prašivou ovcí kašdý rolník, který by se
odvášil ságeli řepu pro cukrovar. Nenapsalo se,
de agrárnická klatba se nevztahuje na agrární
majitele akcil a karteláře. Kdyby bývali totiž
drobní řepaři věděli, jak velké lány osázejí ře
pou právě agrární předáci, byli by pozbyli
chuti k uposlechootí sgráratho komunda. Dále
agrárníci zakazovali hodně bezohledně sázeti
řepu i tém drobným zemědělcům (zvláště na
šim), kteří vůbec « řepařské organisaci nebyli;
zato však kryli chytrým mlčením opačné jed
vání velmožných poblavárů. Jak čile nabíjeli
agrárníci své bouchačky proti cakrovarům|
Vybízeli je hlasem hromovým, aby zanechaly
vydřidušství, vyssávání rolnictva. Tu však a
erární pohlavár prohlašuje, še bylo jeho přední
povinností staralo se právě o sájmy cukrovaru.
Kdyby nebyl poslancem řepařského lida, pak
by takové prohlášení bylo místné. Ale za stá
vajících okolností? „Venkov“ staví se oa o
cbranu muže, který jednal proti hločným a
jasným beslům „Venkova“ samého. Teď zkla
maní řepaři jistě pocítí velikou „radost“ nad
vítězstvím Zázvorkovým! Proto jen, že Zá
zvorka nebyl ólenem organisace řepařské, že
byl horlivým cukrovarským akcionářem,proto,

že podporoval prámyal cakrovarský víc nežsájmy zemědělců a že se tedy měl dát spíš
voliti od průmyslníků — dobyl stkvělého ví
tězství.

Ačkoli nasvalo „Podřip. SL“ zrádci také
Práška i Bergmanna, který nyní slibuje, že
stranu zreformoje, přece ani jeden z těch pánů
se dosud neodhodlal získati ui „stkvělé sadost
učinění.“ Apřece z radosti „Venkova“ nad ví
tězstvím Zázvorkovým vysvítá, že by si srdečně
přál, aby i drazí pánové chytili Štěstí pevně
za ruka. Kde je agrární zásadovost? A přece
agrární listy dovedou tak přísně kritisovat
každý nedůsledný krůček pchlavárů strany jiné,
umějí nafakovati malé bubliny na veliký balon,
s nímš lítají od osady k osadě s poplašným
štěbetáním jako špačkové,
„ o Vzpomeňme ei aa volby do zemského

sněmu. Agrární strana při té příležitostí řá
dila proti straně katolické (která jest jí přece
sociálním programem nejbližší) desetkrát hůř
než proti všem stranám jiným. Lbalo ee potom
svláště při volbě za Kotnoohorsko— vsko
tak oynicky, řemeslně, s takovou otrlostí, že

slušní agrárníci, kteří četli také neagrároické
listy, byli naplnění bnusem. Z asvědčených,
křiklavých lží, které tebdy jedovatý inkoust
chrlil, dala by se sestaviti obstojoá koiba. A
jak při obecných zemských volbách, tak při
volbě za Kotooborsko stat-čně pomáhali proti
katolíkům straně agráraí — 80c. demokraté.

A co hovoří radí pomahači o agrárních
veličinách nyní? „Právo Jida“ dne l. t.w. píše:
„Vedle národních sociálů —kteří ostatně vlád
nou v sgrárních redakcích (?I) — není v Čes
kém národě strany tak prolhané a na podvodu
budované, jako strana agrární 4 není vůbec
strany, která by tak surovým a bezohledným
terorreu si udržovala vliv. Představme si jeu,
jak by muselo takové generální čistění české
strany agrární vypadat. V popředí lidé, kte
rým jest politika čirým obchodem, usvědčení
z pr.rady na řepařích, v parlamentě poslanci,
zvolení znásilňování zemědělského lido, od
vislého od sedláků svou existencí, lidé zvolení
z velké části klerikálaími hlasy na základě
kompromisu a vydávající se při tom za proti
klerikální... A což kdybychom otevřeli krc
niku o agrárnickém obíjení občanských svobod
chudého lida!“ — V takové tonině pokračaje
dále orgán, který pomáhal dříve agrárníkům
tlačit k zemi katolické zemědělce, z jejichž
předáků netěší se točným sinekarám a sabven
cím ani jediný. Nuže, slyší egrární strana těžké
žaloby svého bývalého pomabače? Nechť jeu
se rychle zastano vlastní ctil Lže-li „Právo I.“,
které ovšem při bonchání do odpůrců pravdu
oa citlivé vážky nebere, nebade nesnadno všecka
ta krotá obvinění vyvrátiti. Při říšských vol
bách r. 1907 vydali (před první volboo) soc.
demokraté proti sgrární straně leták, v němž
vytištěno doslovně: „V politickém boji v Če
chách nebylo dosud použito tak ničemných
zbraní, jako činí agrárníci. To proto, že jiných
zbraní nemají, neboť Špatná věc může býti há
jena pouze špatnými prostředky“ T4k napsali
sami soc. demokraté; hlavní ostří nejdrzejších
agrárních klevet však bylo obráceno proti straně
katolické, tak že tato mobla býti oprávněna
k takovému výroku tím spíše. Ten leták šířen
v době, kdy na Hronovskao radý Kodrnáč za
přísabal své věrné, aby volili proti našemu
kandidátovi agrárníka. Významné, že právě do
těch dnů padlo tak ostré odsuvzení sgrární
taktiky. A což teprve ty strašné volby zemské
proti br. Sternbergovil Tak veliké, systema
ticky prováděné zbahnění v Čechách ještě při
volbách vůbec nebylo. Takovým způsobem se
mělo prováděti zvýšení mravní úrovně veakova!
Agrárníci se zkrátka se svým „lepším, refor
movaným křesťanstvím“ toužili při různých pří
letitostech tak, už byla jejich korrapce odsou
zena od samých jejich volnomyšlenkářských,
bezvěreckých přátelí A my jsme je měli v té
Nreformě“ podporovat!

Nekorunovaný vladař.
Stále sluší míti na mysli, proč šidovské

a požidovětělé listy pokrokářské sonstavně
slídí, kde jaký kněz požádal vyšší štolový po
platek, jaké příjmy mají biskapové, jak veliké
polnosti náležejí církvi atd. Tisk ten docela

oukazuje i na „veliký blahobyt“ kostelníků.
šecko to se děje výhradně za tím účelem, aby

se odvrátila pozornost od skutečných peněž
nich velmožů, kteří svým obrovským jměním
provozují pronikavý vliv na veřejné záležitosti
vůbec. Vzpomeňme, jak často radý a pokro
kářský list vypočítával jmění arcibiskupství
pražského a olomoackého| Kdy jste však četli
v témže tisko podiv nad jměním žida rytíře
Taussiga a spravedlivou, důkladnou kritiku
téhož peněžního velmocenství? A přeos lýš ot
deňský šid měl větší osobní důchodneš tří králové

. Nenatí tak významný zjev sociálul
k nejdůkladnější úvaze?

Slyšme, jak rycble Taussig svého jmění
nabyl! Taossig narodil se r. 1849 v Praze. No

v 17 letech měl v šidovské bance 30 zl. mě

PETA |RočníkXV.Inserty se počítají levně.
dmova vychásí v pdích v poledme.

síčního platu a ve 24 letech stal se ředitelero
Rakouského ústavu pro pozemkový úvěr. Který
z nejbystřejších křesťanů tak rychle v baace
povýší? Jeliuož se r. 1873 vedlo ústavu zle,
vláda mo pomohla osmi milliony zlatých. Bý
vala by tak «chotně podpořila někt-rý lidu
milný ústav katolický? Tau+sig se ovšem svým
talentem počtářským vyznamenal tolik. že by
deset aniversitních professorů matbematiky ne
svedlo dohromady tolik, co iokácal sám. Pe
něžnímo trbo rozoměl tak výtečně, že jeho sok
Rotschild se všemi svými počtáři oaposledy
byl přinucen postaviti se s Taassigovými finanč
níky do jedné řady.

Tauss'g skopoval akcie průmyslových a
dopravních podaiků; zdroje příjmů, z nichběse
živilo veliké množství lidi, staly se kořistí jed
notlivce. Dráhy, které byly pod jeho mocí,
byly spravovány Lak, aby při nejmenším ná
kladu hodně vynášely. Naříkáno stále více, jak
málo jest postaránu o nejnatnější požadavky
pasažérů u železničního úřednictva. Stesky vy
znívaly většinou na plano, protože bv se byl
uestal Taussig millionářem, kdyby býval vě
noval na zdokonalení železniční dopravy peněz
více. 94ma židovská „Nene Freie Presse“ ten
tokrát se podřekla, napsavší o tom velméži:

„Tanssig byl v Rakousku skatečnnu ve
řejavu mocí. Vlády, které v Rakousku se střídaly,
nic nesmohly proti němu, také baukovní ředitelé
jiní s něho nebyli, též karsy cenaých papírů
a parlawent byly sláby na Tuuss ga. Tawssig
měl sa posledních desítiletá největší vliv na Ra
kouskouvládu. Byli ministerští předsedové, kteří
tak trochu skrze prsty hleděli na T4uasiga, ale
vlas na hlavě wmazkřiviti nermohli. Žádná vláda
nechtěla si se svým bankéřem roslíté ocet. Taussig
mohl st opravdu dělati co chtěl: Hrál si 3 ra
kooskou vládou. Dal se do sporů s vlídoo
uherskou, a jak rakoaský, tak i uherský mi
nistr obchoda byli v obraně proti Taussigovi
velmi skromní. Rytíř von Taussig dosáhl nej
většího svého životního úspěchu tim, že stal se
vládním bankéřem. Taassig měl úvěr světových
bankovních domů, takřka seděl v nesčetných
millionech a mohl millinny tyto bud nabíd
nouti neb zapříti. — Tanssigův ústav pro úvěr
pozemkový a skapina Rothschildova v Uvěr
ním ústava po čtvrtstoletí samy prováděly
všechny státní finančníoperace, emisse rent atd.“

„N. F. Presse“ dí dále, že ve věcech fi
nančních byl bezohledaý, oči jeho še hleděly
tvrdě, še však hledal číslice a ušitek. Od svých
plánů nedal se žádnou moci odtrhooati.“

Ryt. Taussig měl tyto řády: komtharní
kříž řádu Františka Josefa s hvězdou, řád že
lesné korany drahé třídy a velkokříž řádu
Františka Josefa.

Trvalo by dlouho vysvětlení, čím vším
vládl tento syn chudého židovského učitele
počtů a jak jeho milliooy, nastřádané z mc
zolů těžce pracajícího lidu, rychle vzrůstaly.

Teď však pozorojme, jaký měl býti poměr
našeho národa k němu. Sám židovský „Rozvoj“
napsal dne 26. listop.: „Ve Vídni zemřel doe
24. t. m. Theodor ryt. Taussig. . . Přítelem čes
kých snah kulturních a sejména hospodářských
nebyl, o čemě svědčí nejlépe duch, panovavší na
obou výše jmenovaných nyní postátněmýchdráhách.“
A doe 3. t. m. čteme v témě listě: „Zemřelý
nejen že se vždy hlásil k židovství... ale
účastnil se i velice účinně správy náboženské
obce židovské ve Vídni, k jejíš represontaci
patřil, dokud nebyl z ní vyštván. Vyštván ne
zaačí tu: neprávem. A přece troufám si tvr
diti, že právě rytíř Tanssig byl nejméně židem,
židem v tom smyslu, jenž nám pokrokovým li
dem značí židovství.

... Pro nás Taussig židem nebyl, právě
proto, še v tomto slově hledáme něco nesko
nale vyššího (jen aby se to brzy naleulol), ideu
mnohem vznešenější, než byla ta, jíž sloužil
gavernér, rytíř Taussig“. Taussig vystoapil ze
správy náboženské obce pro poplach, který
zdvihlo židovetvo, kdyš vystoupil pro účast
Rakouska oa posledních raských půjčkách.

Ergo pokrokovým židem Taussig nebyl;
klonil se spíše k zkostnatělým sionistům. A na



drahé straně „pokrokovější“ šidé bo probpali
za to, že nesouhlssil s šidovsko-rauskýmirevo
lucionáři, kteří napáchali tolik „kultorních“
roztomilostí. Cíle a skutky tak mocného žida
roshodně ssslobují víc pozornosti než nějaká

nesnášelivost“ nebo „obmezenost“ pohorského
kaplana. A přece požidovětělé lísty české na

psaly proti Tanssigovi i po jebo emrti míň
než — listy židovské. A co dříve? Masaryk
dne 20. července 1907 v říšské sněmovně pro
nesl řeč, z níž vyjímáme: „Národní otázka
nezáleží přece jen v otázce jasykové. Téměř
všichni řečníci poukázali již na to, že národní
otáska je také otázkoa hospodářskou — kladu
důraz na to — a zároveň sociální otázkou...
My chceme školou, chceme vzděláním svůj
národ zabezpečit jak národně tak i hospo
dářsky a pro všechev veliký život přítomnosti
«.., To ve Vídni se provozuje politika ko
etelní věže; se Štěpánské věže se do Čech a do
různých jiných zemí nevidí, ještě méně však
se tam vidí s věže radniční, která je o maocho
nižší “ Zkrátka Masaryk mlavil mnoho o po
třebé sociální e hospodářské práce ve prospěch
národa, vytýkal vídeňským křest. sociálům
jejich protičeské stanovisko. Nerovnosti právní
prý zavinila z největší části činaost vládní.
„Nerovnost je zejména dílem této aristokra
tické vlády, aristokratismo, který stále a stále
zde panoval a ještě panuje.* Tedy aristokracie,
vláda, Štěpánská věž — o velemocných šidech,
kterých se přece tolik vlád bálo, proti mmě byli
ministři slabí, o šidovských millionářích, kteří je
diným pokynem ruky mohli dělati v sociální a
národnostní reformě divy, Masaryk chytře po
mlčel. Proti výkřiko jednoho křest. sociála
židů se ujal při téže řeči. A jak se okolo ži
dovských wertbeimek točil opatrně jako liška
kolem vlčí jámy, patrno z těchto jeho char
akteristických slov: „Když dr. Lueger vystoupil,
poslouchal jsem e největší pozorností a byl
jsem svědav, jakou dá radu. Pravím vám opří
mně (?!): čekal jsem, že řekne: „Pánové! Pá
nové, jako represeptant hlavního města říše
činím návrb, aby církev, bohatá církev, bohatá
Merarchie, bohatá aristokracie, bohatá plutokracie
učinila dar . . . (Hlačný svuhlas, potlesk, vý
křiky.) Mám přece právo říci, 00 jsem čekal.
(Hlučný souhlas, výkřiky.) Poel. Bieloblawek
vykřikl: „Snad taky jednou dostaneme něco
od Rotacbilua ?“ — Ta najedaou výmlavný Ma
sar7k úhnul; řekl, že otázka starob. a invalid.
pojišťování není vůbec otázkou filantropie (lidu
milnosti), nýbrž zákona a spravedlnosti. Před
tím však volal na palabu k práci církev. Jen
dobře se zamysliti nad slovy námi potrže
nými! K darování zval církev docela dvakrát,
hierarchii jednou, pak ještě aristokracii (všecey
bohaté), a pak ještě — plotokracií (peněžní
mce). Tolik slov, o církevnících třikrat, ale 0
hlavních peněžních velmoších, representovaných Taw
ssigem, Rotachildem a Kornfeidem — ani slova.
Proc ještě nadbytkem filos.f( 1) přidával slovo
plutukracie? Vždyť ten pojem rozčlenil (ovšem
upatrnicky, jednostranně) už slovy předešlýni.
Tato zajímavá okolnost snad se zdála ačkoma
nepatrná, ale charakterisoje významně tnože,
který přece peněžní moc Rotechildův a Tau
ssigův, provikavý vlív těchto peněžních vlu
dařů na hospodářské, národnostní a sociájní
poměry našebo národa rozhodně dobře znal. Vě
děl dobře, že všecko jiméní církevní v Rakoosko
jest v porovuání s jwěsim pouhých tří rakcu
ských židů částkou malcu. A tenkráte právě
tak borsivě se protřepávaula otázka Tausigo=
vých drab, tehdy tolik byl lid roztryčen nad
jednáním židovských bursiánů a kartelařůl A
přece tak očividné vybvuti — Nek.runovaní
milliovářští vladaři těší <e velkým privilejím
i o tek zv. demokratů.

Obrana
Pramýř učitelský ma Žamborsku.

Píše se nám: Spolek učitelů „Komenský“ v Žam
berko vydal nařízení svým členům, kterak vj
staporati mají proti učitelům neorgauisovavýtm,
tato: 1. Osobní styky s nimi omeziti. 2. Vy
stoupi-lijednota jako korporace(nejspíšoBo
žím Těle), nebodiž nikdo z necrganisovaných
učitelů přijímán do jejích řad. 3 Scbůzí spol
kových vesmějí se necrganisovaví súčastniti.
4. Pohřbu takových kolegů neúčastní se jednota
korporativně. 5. Na pr gramu každé schůze bu
diš připojena pesnámku: „Jen pro členy l“ 6.
Pří obsasování míst nechťobsasovací komisse kžá
dostem neorganisovaných učitelů mepřihlíkí.

Ov towut> poslednímu bodu řekne as 0
kresní nebo zemská Školní rada? Na Žamber
oka bude mista učitelská obsazovati nyní „ob
eazovací komisse“ u koho oca vavrhne, ten
musí dostati nejvyšší sankci! Neorganisovaný
ačitel ať působí ve Škole sebe lépe, hlava af
má bělejší mléka, kvahíkaci výtečnou, nechť
u obecenst:a požívá vážnosti a úcty, nedostane
aičeho. Jest věcí vedlejší, budou-li se mista
-obsazovati takto epravedlivě a stava učitelské
ho důstojně. Obsazovací komiese bude jako
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trestající Nemesis. Zato však: organisovaný U
čitel bode míti předoost, třeba tau a tam na
čest stavu svého zapomněl, v karbanu stovělčky
probráva|, s manželkou z příčin tujených roz
vésti se dal, v záležitostech peněžních trpěl
lebkomyelnostá Kudroáčovou a Stulíkovon, to
vše bude me prominuto, jen kdyš bude orgoné

sovoným Itome dopisn podotýkáme. že organiso
vací pánové jeou velice chytří. V resolaci Be
řekli otevřeně, že se tak vyhlašuje boj na nůž
učitelů pokrokových proti katolickým. Byly by
z toho třebas nepříjemné opletačky. Proto si
chytře otevřeli sadní dvířka kaučukovými
slovy „organisovaný“ — „neorganisovaný.“ Až
by se shůry učinil dotaz, fak, mohoupaedago
gové, savásaní k náboženské výchově dílek, mařiti
postup učitelů věřících, umyjí se race a pokro
kářská ústa prohlásí: „Vídyť jsme 80 tak a
Bnesli jen ze zájmů třídních, pro posílení sta
vovské organisace. Kdo nám může bráti sta
vovskou svoboda ?“ O tom ovšem pomlčí, jak
tiživý pokrokářský, protikatolický ehomoat
vkládá organisace na bedra členstva, jak pra
nýřoje a pronásledoje i členy organisované,
kteří projevují přesvědčení katolické. Kam až
letivá zloba zajde. až „utiskovaným“ pokroká
řům badoa dána scela volná křídla a vrchní
komandonad lidmi kooservativními?

Nová drzá agrární lež objevilase ve
„Venkově“. Prý br. Tbuu chee vystoupit z ka
tolického klabo proto, že posl. V. Myslivec
jest stíhán pro arážka Veličenstva. „Čech“ kon
statoval J., že Myslivec dovede 8e proti obvinění
obhájiti a 2., že zprávao roshodnotí Thanovu
jest agrární emyšlenkou. Jak „Venkov“ beze
všeho studu otiskuje systematicky polenové
lži proti straně katolické, o tom 80 přece
„Osv. lida“ uš mobla dávno přesvědčiti; leč
přes to s velikým gastem otiskla svěst nepo
ctivéko šornála agrárujho.

Politický přehled.
České pilné návrhy pohořely. Pilné návrhy

posl. Důrricha, Kaliny a Tomáška o menšino
vém Školství nedosábly v poslanecké srémovně
žádný dvontřetinové většiny. Návrhy Důrrichův
a Kalinův propadly vůbec; Poláci postavili 86
ta na strana Českou poaze při hlasování 0
prvním bodonávrbo Kalinova, týkajícího se od
souzení vídeňských nepokojů protičeských. Čeští
8oc. dem. blasovali pouze pro piloost návrba
svého po-l. Tomáška, který dosáhl při hlaso
vání prosté většípy a byl přikázán školskéma
výboru. Tím, že Soc. dem. oepodporovali ani
ta část návrhu Kalinová o protičeských vý
tržavstech v Dol, Rakonsích, vyvolali na stra«
ně české oprávněné rozhořčení; jednání jejich
jest neomlavitelné, patrné na nimi zase za
svištěl karabáč Adlerův, který nikdy nedopustí,
aby čes. social. podporovali sebe spravedlivější
národnostní návrhy ostatních stran českých.
Své hlasování proti českým bávrbům odůvod
nili Poláci tím, že záležitosti školské patří oa
zemské sněmy. Po odvolání piloých oávrbů
Slovanskou jednotou přišly na řada piloé ná
vrby radikálů čes. Lisého a Choce. Návrh
Lisého týkal se německých nási.ností na Češích
v Jablonci a v Šumberku, ale propadl. Stejné
návrh Chbocův0 pronásledování českých trbovců
v německých městech v Čechách.

Slovanská jedmola obrací. Pariamentární
komise Sl vanské jednoty ve schůzi 1. prosíoce
zwměnilesvůj taktický postop. Usnesla se vy
zvat kluby v ní sdražené, aby své piloé návrhy
odvolaly, což se také stalo. Dále vzhledem k
tomo, aby Polskému kola popřáno bylo po
třebného času k jeho akci, rozhodla se Slo
vanská jednota připustit pouze prvé čtení pro
satímntho rozpočtu za oyaější vlády. Drubé
jeho čtení a vyřízení bade možao jen, když
o ně požádá jiná vlada, jež svým složením bode
poskytovati zároko, že bade spravedlivá. Tak
rozhodla parlament. komise 13 proti 3 blasům
(Choc, Baxa a dr. Strapský). Usnesení Slovan
ské jednoty jest v oynější sitauci velikým pc
litickým činem a východiskem k novým pos
měrům. — Vedle toho prohlásila parlament.
komise Slovan. jedooty, že v novém minister
stvu mosí býti provedena rovaost Slovanů a
Němců. Vedletoho žádá odstranění krajanských
ministerstev českého a německého. Tento bod
byl usnesen parlamentární komisí Slov. Jedno
ty 8 blasy proti 7. Původem myšlenky odstra
niti krajsnská ministerstva byl dr. Kramář.
Než český klab (wladočeský) „čtšincu hlasů 8e
vyslovil pro podržení krajanského ministerstva
a tak dr. Kramář musil ta sám blasovati
próti svéna nápadu. Pro zrušení krajanského
ministerstva blasovali 2 čeští radikálové, zá
etopci slovinské lidové strany, čeští agrárníci
a Bus Hlibovický, te y celkem rástupcové 60
poslanců a čenů Slov. Jedovty. Proti zrušení
hlasovali zástapcové katol. národního klabu,
českého klobu, jihoslovanského Svasu a prof.
Masaryk. Posl. Stránský echásel. O Blovincích
je soámo, že jsoa odpůrci této instituce v p"



eledních dmech a to prý proto,aby mohli od
otreniti německé krajaseké ministerstvo. Stra
ny, které zůstaly v menšině, marně varovaly“
před podobným rosbodoutím poukazujíce ns
to, še se tím vzdáváme místa v radě korunní
bes sáraky, še za toto misto trvale dostaneme
druhé a pak také upozorňovaly, že institaca
krajanského českého ministerstva jak z důvodů
historických tak politických má býti institocí
stálou. — Tyto požadavky byly eděleny Něm
cům. Tito prý je prohlásili sa nepřijatelné.

Bienorih a Němci, především r českých
zemi dobře si rozumějí a o změně minister
etva na prospěch Slovanů nechtějí slyšet. Něm
ci ei porovčí a proto ber. Bienerth nepodniká
nic a £ místa avóbo se nebýbá. Jakmile do
slechnou, še hy vláda byla ochotna vyjíti Sic
vanům vetříc, uš vysílají depatace k bar. Bie
nerthovi, co je na tom pravdy... . 8

Slovanů a Němců. Dne 7.

prosince sešli se ve Vídní ku apolečné poradě
aástapci Slovanské jednoty, Poláků a Němců
Dne 6. večer byla předchozí poradu zástupců
Slovanské jednoty s vůdci Polnkého kola, kdež
dr. Glombiňski odsoudil štvaní „Polské Kor
respondence“ a „Nena Freie Preese“, které by
rády zmařily sblížení Slovaoské jednoty sPo
láky a rovněž odaonzeny snahy ministra Biliů
ekóhu odvrátit Polské kolo od Slovan. jedvoty.
Ve epolečné poradě ze předsednictví Glombiň
ekého šádali Němci, aby napřed byl vyřízen
prozatímní rozpočet a pak o 80 má jednati
o směně ministerstva. Zástopci Slovanské jed
uoty trvali na svém, aby jednání o změně mi

nisterstvra bylo zahájeno před drabým č:ením
prozatímního rospočta a prohlásili, že stano
visko Němců berou na vědomí a že se oněm
poradí v parlamentární komisi a ve svých
klabecb. — Situace se pro českou věc zhor
Šuje, čím dále se táhoe jednání ve Vídni. Něm
ci tlačí Slovanskou jednota čím dále tím více
od cíle, jejž si vytkla.

První čtení rospočiu zahájeno 4. t. m. Pre
ním řečníkem byl soc. dem. dr. Soukup, který
misto o rozpočtu dovolával se svobody tisku,
epolk. a sbromaldďovacího zákona pro 800.de
mokraty. Posl. Daszynski mlavil rovněž o
všem jiném, jen ne o rozpočtu, zato dr. Stein,
wender mlavil podrobně o jedootlivých po.
ložkách rospočtu.

Situace © Uhrách. Dle „Pester Lloyda“ jak
koruna tak vláda trvají pevně na svém. Z
toho vidět, če ve věcech uherských, byť i ne
bned, tož přece dříve, než se všeobeoně mysli,
pastane velmi vážný obrat.

Anglii parlament ozavřen byl trunní
řečí, keré se vyslovují díky dolní sněmov
vě za povolení výdajů na obranu říše a na
sociální opravy. Rozpuštění sněmovnyočekává
ee počátkem ledna a jit se konají přípravy k
novým volbám. Na schůzích bouří se proti
sněmovně horní (lordů) a patrno odtud, že
otázka zračení horní sněmovny bado bráti při
volbách důlešitou roli.

Z činnosti katol. spolků.
Nový Hradec Králové. Minu:ouneděli

pořádale katolická jednota mikulášskou zábavu
v místnostech „u Dušků“. Zábava byla četně na
větívema a pěkuč se vydařila. Zábuvné číslo ná
sledovaloza číslemačetní bosténe jak náloží
bavili. Zvláště výstupy „Pan lajtnant“, „Keketka“,
oPísaři*, „Zelenářky“, „Babička“ se ilbily. I o
stalní účinkojlcl sklidili hojnou pochvalu. Tom
bola s rozdilení dárků Mikulášem ošivily apo
lečnost co nejlépe, jakož jeté nikdytak pěkné
dárky se neseěly. Těší nás velice přízeň pěvoů
komiků s krájovó-bradeckého sdružení, organisaci
vaší při každém ka věnovaná. Jednota vzdává
sa tuto ochotu svůj nejvřelejší dík a děkuje též
všem, kdož jakýmkoli způsobem přispěli k usku
točační zábavy, zejméne p. Studenéma, řediteli
kůru, p. Koocovi, poštovnímu úředalka v. v. a
budebníkům, že laskavé zám vypomohli Další
činnosti jednoty zdař Bůh —b.

Smiřice. Ochotníci naší katolické jednoty
s v Beděli dno 19. £. m. v městském botel

Amesoaky“, Žertovnou hra 60 zpěvy vd
Tyla. Předprodej lístků leskavě převzal

Jednatel spolku p. B. Hartodek. Doufáme poraě,
Že nejen Bado borlivá členatvo vyplní i tentokráte
avoji povianost a hojsou účasti projeví plné po
rosumění pro katolickou věc, ale fe i oštalní
eténí příznivci svojí vzácnou přítomnostíukáží, o

sal ochotníky k další obětavé činnosti. Zdař
EZBonova nad Doubraven. Katolický

vociální a vadělávací opolek „Rovnost“ nehrál dáe
6.-prosince divadelní původní frašku ve

ch „Prodepý Ženich“ od Vácalava: Šulce.
účinkojícíu elaší podotknonti, še

rudy na častose opakujícív šivotě našeho, podána 6 pravým pochopením a ta

prostoa procisoostí. Stárá Plana ve věku 38roka

chceza každou cenu dostati sepod čepec. Zkouší
svoje Štěstí a mladými, starými, ale nikdo nejde
na lep. Konečně zamilnje se do aběratele inserátů
o 12 roků staršího, který jí činí vyznání lásky,
kdyš se mu tato přizná, že má 60.000 K jmění.
Shodou okolnosti přijdedo domu otce šťastné ne
věsty modistka, bývalá milenka aběratele inserátů
a je « toho bouřlivý výstup. Scéna končí, kdyš
stará slečna nabídne modistce 2.000 koran za od
stoupenou a ženicha si v pravém smysla elova
koupí. [an vpravdé moderní způsob vdavek. Všem
účinkujícím, kteří pečlivě úloby nastudovali, vzdává
spolek „Rovnost“ upřímné „Zaplat Pán Bůbi* Čí
stý výnos5l 50 K věnován byl borlivému stoupenci
p. J. Miláčkovi, tesaři z Bousova, který postižen
byl požárem. — Ka dni sv. Štěpána hodlá spolek
sehrati zajímavý kus „Pasačka s Lord“, čili „Cesty
Boží jsou nevyzpytatelny.“

, Opočno. Přednáška, kterou pořádal v ne
děli 5. prosince apolek křoatansko-sooiální v Ko
dymově nár. domě ve velkém sále, přivábila veliké
množství posluchačů. Velký sál byl do posledního
místa naplnén hosty domácími i venkovskými. Vele
vážený pan řečník Hogo Schlindebuch. c. k. okr.
soudce a přednosta soudu na Opočně, překvapil
posluchačatvo překrásnou přednáškou ze svých cest
po Alpách. Svým milým zjevem. jemným před
negem, zajímavou látkou přednášky, vybranou řečí
selibil ae neobyčejně všemu obecenstvu, kdyí
v dacha vodil je po Alpách, líčil krása Alp a
popisoval výstap svůj na Grintovec a Triglav. Svě
dectvím velkého nadšení byl neutuchající potlesk
na konci přednášky. Kéž bychom mohli doufati,
že nám časem zase velevážený pan řečník podobný
krásný večírek připraví! — Spolek náš vadává mu
timto svůj nejvřelejší dík.

Zprávy místní a z kraje.
„. Zprávy dlecésní Ustanoveníjsa: pan

Filip Jan Konečný, farář ve Lhotě Zálesní, za
faráře do Pouchova; pan Jan Roně, kaplan ve
Bmidarech, za kooperatora do Kukleu; pan Fr.
Kopecký, neomysta, za kaplana do Smidar: pan
Jos. Sedláček, kaplan v Trhové Kamenici, sa
administrátora do Nasavrk; p. P. Urban Wetzel,
O. Fr. Mis., v Koksu, za excurrendo administrá
tora do Heřmanic; p. Viktor Kudrnovský, kaplan
v Lomnici, sa kaplana do Libětáta; p. Jul. Váňa,
administrátor v Heřmanicích, za administrátora
v Krouné; p. Adolf Odvárka, kaplan v Neb.
Rybné, za prozat. kaplana do Rychnova u. K;
p. Emil Kašpar, kooperator, sa administrátora ve
Schwarszenthalu; p. Vít Štěpánek, kaplan v Seze
micích, za prozat. kaplana do Přeloude; p. Alois
Kalina, farář v Koroabvi. obdržel propnštění do
Pražské arcidiecése na fara v Koiči; p. P. Jas
Fenobtner, C. 8 R, P, K. Posselt C. Ss. R,
P. Petr Kauda, C. Ss R, vesměs v Králikách, ob
drželi jarisdikci pro sdejší diecézi. Na odpočinek
vstoupil: p. Fraat. Urválek, farář v Heřmanicích
p. L, p. Václ. Ehl, farář ve Schwarzenthalu.
Uprázdaěná místa: Korouhev, fara patrou. Jeho
Veličenstva, od 1. prosince 1900, Lota Zálesní,
(Huttendorf) fara, patroa. náboženské matice, též
od 1. prosince 1009.

Chovasky Ponslonátu císaře Fran
tiška Jeseta I. uehrají v sobota dne 11. pro
since pro mládež a 12. prosince pro dospělé ve
prospěch chudé mládeže obev. a měšť. dkol sdej
ších divadelní hru „Sluaovrat“, dramatickou vá
Bočal pohádku ve IV. jednáních od Ant. Koble.
Zpěvy od M. Hallora. Začátek všdy o 4. hodině
odpolední v přízemní místnosti č. 7. Ceny míst:
Bedadio 1 K, k stání 40 b, bez omesení dobro
Činmosti. Pro dítky ceny poloviční. Vstupenky lze
dostati v ústavu již předem. K hojsé návštěvě
uctivě sve konvent Školských Seater de Notre Dame.

K volobsíma šprýmu Dra Hlum

por Jako obyčejněztropil si p. Dr. Klumparz och voleb šprýmy svým ukrutné sábavným za
slápem do „Osvěty lidu“. Jestliže chtěl p. Dr
Klampar tím dokásati, še obec hradecká za 4000 K
složného mohla by míti seriossího a svědomitého
obocního lékaře, pal se mu důkaz podařil. Cbtěl-li
však p. Dr. Klumpar tim dokázati, še potřebuje
obec zřídit nový úřad hloupého Augnats, pak 50
ma to rozhodně nepovedlo, protože na dobrý vtip
nepostačí louknonti moukou do očí,

„Důvěraíci všech stram“ prý vydali
volebsí listina do III. aboro, jak rudá na
na kandidátce hlásají. Příliš křiklavý volební trik!
Kde se jenom „důvěraíci všech stran“ svorně
shodli na té kandidátní listisé? Jak to, že dů
věrníci různých stran « o té dohodě nevědí? A kteří

oredení mamarykovekých© všech atraa“ k odeh a adlerovských kandi
dátů ? Zvláštní nodidátaí lletine otevřeně pokro
kářské jest Besvěstná. A přece horliví polrokáři
naplali všecky sly ve prospěch svých lidí. Teď
by vůsk statní mušketýři, chtějící ovládati caló
měsjo, šli jako trpělivé ovečky vjedné řadě a dů
věrníhy všech stran? Toto kakzéčino vejce, m
nesenédo rovira naprostocisíbo,POZRÁse OVŠEM

„| snadno. Aše má za účelprobnané klamání se
"| aoadných lóší, to ovšem člkovní pokrokáří aablas

„0 on ča.

Mistrovství v hadí úskočnosti do
náhli včera fanatičtí naši odpůrci. Vydali ms me
tení voličstva kandidátní listinu = provoláním ko
katolickému lidu a falšoraným podepsáním „kato
liekých poplataíků III. sbora.“ — Patro, Jak 24
pokrokářské lodičce nastal zoufalý poplach pří m4
rasa mocných vln obecného roztrpěení nad pokro
kářekou „svobodomyslností“, užívá-li se takových
nízkých zbraní k tříštění vol:čských hlasů. Z ji
kých „katolických“ kruhů provolání na šlutém
pepíře (bez označení míeta tisku) vyšlo, to vysvítá
s toho, še pisatel provolání neumí jména katoli
okých mužů ani napsati aprávným pravopisem. 0
etatně z tajné myčlenkové díloy vyčlo k zmatení
konservativnějšího voličetva ©kandidátních listin
více. Voláme v poslední bodině, aby se nedal
nikdo z našinců klamati! Do výboru baďtež volení
Pp: Černý František, mistr zednický, Fait Anto
nín, klempíř, Halounek Kerel, zámečník, Hofbaner
Alois, botelier, Hutla Bobumil, uzenář, Krčmář
Alois, školní inspektor, Macák Josef, obchodník,
Medek Václav, obuvník, Poledník Václav, sonkr.
úředník, Růžička Josef, pekař, Řezáč Eduard, ob
chodník, Thoř Josef, čalouník. — Za náhradníky
pp.: Dvořáček František, truhlář, Huňáček Jonef,
krejčí, Neryboštěný Josef, truhlář, Štěp Jomef,
dlaždič, Uber Jan, obchodník, Vambers Antonín,
kožešník.

Na mililem Ú. M. Škol. vybráno při
mikulášeké zábavě jednoty katol. tovaryšů v Adal
bertinu dne 5. t. m. 16-33 K, jež odevadány nakí
administraci.

Náleu. Jistý šikovatel od 18. pěš. pl. nalezl
u přítomnosti p. Z. v pondělí dne 6. prosince o
6. hod. večer vwDivadelní ulici mezi obchodem
p. Řezáče a p. Můllera dvacetikoranu Kdo ji ztratil,
přihlas se na policejním komisařství.

Hra vámeční provedou ve čtvrtek dno
16. prosince a v neděli dne 19. prosince vědy o
3. bod. odpolední dítky = opatrovny v Novém
Hradol Král. Program: 1. Píseň, co modlitba. 2.
Přivítání P. T. pánů hostí. 3. Udatný vojín. 4.
Mali školáčkové č. Vánoční hra: „Od jesliček
září láska“ 6. Vánoční dárek. 7. Poděkování.
Ceny míst: místa k sezení 40 hal., k stání20 hal.
Čistý výnos věnován ve prospěch dítek z opa
trovny.

Hodne másledováni. Přivečernízábaré
mládenců v Lejšoroe u Josefova vybráno bylo ro
prospěch matičních úkol GK, které nám byly Its
kavostí p. pokladníka Hlašičky z Hradce Králové
odeslány, což tímto s diky kvitujeme. — Ústřední
Matice Šk. v Praze.

Černilov. Naše nově nstavená křesťansko
Bociální tělocvičná Jednota „Orel Brynych“ stále
dochásí utěšeného porozumění a rozšíření. Prak
tické cvičení právě za přítomnosti starosty vip.
Ant. Macháně a sa hojné účasti členstva započale.
Činnosti bojarého členstva „Zdař Bůbl“ V neděli
po odpoledních službách Božích koná zdejší katol.
nár. Jednote výborovou achůzi, Jejíš důležitý pro
gram zve k plné účasti.

Z Nové Paky. ori památkaúmrtínovopackého rodáka Fr. Faust. Procházky, opra
vené oltáře, přednáška Srojsílkova.) Dne 2. prosieve

případe 100letá památka zdejšíbo rodáka, českéhouditele,kněze P. Fr. Faust Procházky,
který so v Nové Paco narodil dno 13. ledna 1749.
Byl členem řádu Parlánského, a v Praze působil
Jako učitel východních řečí a církevního prára.
Nepeal více spisů, zejména „Českou katol. Bibli
Star. a Nov. Zákona“ V Nové Pace budeasi tato
památka v brzké době přiměřeným způsobem
oslavena.— Opravené vedlejší oltáře
uviděli jsme o slavnosti Posvěcení chrámu Páně
farního. Když byl snovazřízen hlavní oltář dle
návrhu prof Stan. Suchardy, muselo se přikročiti
ku opravě též oltářů vedlejších, jakož i kuzatelny,
Tato prácí provedl ku epokojenosti sdejší pouz
covač p. Fejfar. U těchto oltářů spatřojeme dra
obrazy, které z ochoty a velmi pěkné vymaloral
sdejší malíř p. Eo. Klimenta.Obojí firma, jak p.
Fejfara tak p. Klimenty důst. duchovnímsprárím
vřeleodporučujeme.— Přednáška Svojst

ekvostnými světelnými obrazy, konati se sde bode
v hotelu Ceatral dne 19. prosince o 8. hod. večer.
O 3. hod. odp. bade předoáěka pro dítky. Vísle
odporačajeme. — V poslední době věnovalo
několik ča:opisů vzácnou posornost dachovní správě
zdejší. Všichni kněží s duch. správy dostali srůj
díl a sice « Pokrok. listech, Pochodsi a Cepu.
Jeou to většinou emyllonky a lži, na jejichá vy
vrácení by nestačilo ani celé číslo. Nebudeme se
Jimi obírati, a odpovíme pomse na zaaláno p. Pod
simka z Vrchoviny do Cepu, týkající se saopatfo
vání jeho maaželky. O slavnosti Posvěcení chrámu,
kdy jsou po celý don kosteleí fankce a kromě
toho byla ještě důležitá echůzo katolické Jednoty,

Hišel p. Podsimek dopoledne s dotasem ma vp.
elkého, kdy by mohl přijet prod, aby jel sa

opatřit nemocnou jeho manželku. Velebný páa s0
bo tézal, mohlo-li by to počkat dovečera, po
něvadě je celý den saměstnán. P. Podsímek od
pověděl, še to počlati může, a fo přijede tedy
po 5. hodině. Kdybybyl řekl, te to spěchá, aby

socky-faskco“ lo
ne Jědáslo o 2ě



kolik minut, a | kdyby vel. n byl jel okamžitě,
byl by

přije pozdě, poměvadě manželka Podzimkova byla již mrtva. Ketdý musí své poměry nej
lépe znát, a proto má kněze řádoě informovat,
Taková vážná věc, sejména když se jednáo cestu
do venkovské osady, se nemá nechávat na po
aledních několik minut před smrtí. To je chyba
v našich rodinách, še 60 pro kněze velmi často
jede pozdě, a pak když kočz ve čtvrt hodině není
pohotově, dává se mu vina. P. Podzimek sám celou
tuto nemiloa věc zavinil tím, že nepřijel hned do
poledna a povozem a šo nesdělil velebnému pánu
pravý stav věci.

Sehůno agrárních zomanův a masa
rykovců v Nepřeočiu Přelouče. V nedělí
5 prosince t. r. vyrušena byla naše obec z obry
klébo klidu. Konala se zde veřej. agrární uohůze.
„Domkáři“ v bryčkách s Iandaurech sjižděli se
se všech stran. Jim na pomoc spěchali i učedníci
Masaryka a Macbara. Mlavil p. Udržal. Rozvinoval
poslsobačům taje politiky s státního deficitu M:
nistr nanci, který často noví ai rady, kdo vzít
penise u kam je vrazit, mobil míti z něbo radost.
— „To je ňákejch milionů“, povzdechl si jeden
pantáta, když řeč skončena. Nezapomnělo se ani
na klerikály. „Ti me musí co nejvíce potírat“,
rozhodl Udržal a ostatol tleskali. Některé agrár
niky však přece mrzelo, že Udržal v Bělé dr.
Sulsovi nedokázal, že mají i v programu řeč o
náboženství a proto žádali, aby se vyslovil A
Udržel se přiznal. V Bělé aice tvrdil, že agrárníci
i programem náboženství bájí, ale u nás řekl vý
slovně a to stojí za zapamatování: „Čeští agrár
nici ve vém programu náboženství nemají, ale
moravští apo“ Děkujeme mu ga ta slova. Přiznává
tedy veřejně Udržal, če česká strana agrární
svým programem je besnáboženská a to je přece
to blavní, co se sgrárolkům vytýká a cotolik po
pírají. Nyní slyšeli to s úst evóbo předáka. Zdaž
otevrou 8e jim oči? Dokud agrárníci nebudou míti
náboženství také ve svém programu, jsou a budou
stranou beznáboženskou, třeba se stokrát duo
vali, že jsou také katolíci. Opravdový katolík,
kterému záleží na náboženství, nemůže býti jejich
stoupencem. Největší radost s přiznání Udržalova
měli ovšem přítomní pokrokoví osvícenci. „Ten je
náš“, radoval se jeden, až mu Čupřina na volně
myslící hlavě poskukovala. „Ovšem, kdyby tak
místo Udržala mlavil Mechar, to by bylo teprve
něco| Ten by té klerik. tmě teprve posvítil! Ale
zatím musíme se spokojit s tím, co je. My sice
na agrárníky také nedržíme, ale jsou-li pruti ná
božebatví, jdeme s nimi. My totiž náboženství,
koslel, kněze nemůžeme ani oltit.“ Tak rozvažo
vaji pomocníci agrárotků, když se rozcháseli a
naděeví protiklerikální mírpil jen déšť, který se
právě spustil,

Česká Nkalice. :Osvědčenídůvěry).Vele
váženámu panu Josefu Brandejsovi, měšťanu a ma
jiteli domu v České Skalici. Zoajíce Vás jako
charakterníh a nejvýš pootivéhomuže, nemůžeme
lhostejaě přehlédnouti, že jste podesříván z ano
bymaího dopisování. Nehodláme kritisovati pocti
vost a nezištnost omobností, vyznačených v ano
pymaím listě. Ale že Vaše poctivá, pravého Čecha
důstojná a přímá povaha takového psaní schopaa
nemal,o tom jame pevně přesvědčení; víme, že při
každé příležitosti řídíte se zásadami poctivosti «
vzácné, peochvéjné přímosti. Z jakého ovzduší ná
střaha proti Vaší cti se vede, o tom zmikovati se
netřeba. Račteš přijmoutí výras naší plné důvěry

n doby — Sdrašení katolického lida v Českéci.

Oumysleviee. Ve zdejším farním chrámu
Páně bude ee konati od 11. až do 19. © m. av.
mlasie. Plnomocné odpustky při těchto ducbovních
ovičeních získati sobě mohou ti, kteří aspoň pěti
kázání se súčastní a pak k sv. zpovědi a k av.
přijímání půjdou.

Holice. Brého času přinesli jeme zpráva o
nepřístojnostech páchaných pří obecních volbách.
Podán proto protest, a volby také zrušeny vo
všech třech sborech. To byli jistě „čisté“ volby.
Pamatujeto ještě, křesťanští voličové, jak strana
soc. dem. přízně soudila a za mučedníka prohle
dorala p. starostu a šida Scholhota, že byli vylon
česi 2 kandidátní listiny? Ano chtěli jeme pře
dejíti teroru a házení kalem po lidech jim uepo
bodlných a nabídli jsme kompromiu všech politic
kých stran. Strana soc. dem. vyslala 3 delegity,
s michž byl jedimý volič p. Komárek, předseda
okres. nemocenské pokladny, kterýš problásil: My
zásadně nemůžeme jíti se stránou křest. sociální.
Orlem nemohou a nechtějí s námi, že jen strana
Dabe vkasuje, co se všepáchá komaadem
eoč. demokracie. — Pavlat odehárí na nové půno
biště do Chradimě, proklínáa vším dělnictvem,

nebot za něho vyšronbovány jeou příspěvi donemocen. pokladay do nebývalé výde. DaŘolie
přišel v roztrhených plátěných střevících a dnes
odchází odtud se zlatým řetězem. Dělníci křesťan
ští, probudte ne, dvanáctá již bije. Buďtena stráži,
dokad jistě čas, aby uestalo če zase obecní sa
etupitelstvo baštou k szopatřování soc. demokratů.

Onbislavice. Katolická jednota v Oubi
slavice pořádala dme 5. prozimce mikulášskou
sábava. Program vykazoval zdařilou vegelohru o

jednom dějství, celou lado koskkiů SE inasvýstupů a hbumorietických soón, ji nes

členky a členové se sdarem provedli. Dvě členky
přednesly dvě zajímavé básně. Pu vyčerpání pro
gramu následovala mikulášská nadílku. Návětěva
byla hojná, Ač počasí nebylo přívětivé a hustý
déšť snášel ae s oblak, přece hosté ze značné
dálky se dostavili. Mile unáspotěšilo, že z Nové
Po k nám zavítal velký počet horlivých členů
a členekkatolických spolků novopackých. Z ich
některé dámy a páni, chvalně soámí na jevišti
katolického divadla novopackého, obohatili pr gram
zábavy a pobavili příjemně „obecenstvo mistrně
předossenými sólovými výstupy a žertovnými de
klamecemi. Buďtež jim za to vzdány upřímnédíky.

Nový Bydžov. Ve středu 8. t. m. konal
se zde sa velkého účastenství pohřeb nadějného
boboslovee ctih. p. Jos, Pospíšila. K pohřbu do
stavil se vadp. Th. Dr. Frant Reyl, rektor bisk.
kněžského semináře, so 26 bohoalovci, kteří jednak
spěvem, jedoak assistencí a špalírem doprovázeli
mrtvolu milého kollegy ka hrobu. Po vykonaných
obřadech rozloučil se se sesnulým dojemnou řečí
ctih. p. bohoslovec Beneš a jménem asmináře u
příbuzných poděkoval všem účastníkům vsdp. rektor
TbDr. Fr. Reyl. Se slzami v očlch odchásoli ú
častalci od hrobu oašeho miléh) a na kněžský
stav stále se těšícího tohoto bohoalovce a litovali
předčasného jeho odchoda. — Milon slavnost Naroz.
Páně oslaví dítky zdejšího sirotčince v sobotu 11.
a v neděli 12. prosince 1909 o 4. hod. odpol. v
sále „na Kopečku“ následajícím způsobem: P. T.
obecenstvo uvítá Růžena Teplá. Pak náleduje t-
locvičná hra „Měsíce“, a veselobra © dvou jed
náních od F. B. Hakla „Mlený Jarouš“. Koleda,
(báseň). Směs vánočních písní od Fr. Musila, z4
pěje sbor s průvodem| klavíra. Předprodej lístků
převzala ochotné velect. pí. J. Harrerová Čistý
výnos věnuje se sirotkům. — Dobročinnosti 8e
meze oekladou.

Česká Třebová. Odbočka všeodb. adr.
křesť. děl. v Čes. Třebové odbývala v neděli doc
Ď. prosince valnou hromadu, při které přednášel
p. Jakubec z Ústí n. Orl. o nebezpečí, jež hrozí
organisovanému dělnictva se strany továrníků, kteří
hledí organisovati dělnictvo tak, by v organisacích
těch měli rogshodojící vliv. Krátká, avšak věcné
přednáška se všem přítomným líbila. Při volbě,
která provedena téměř jednomyslné, zvoleni do
předsednictva: Gregar V., předseda, P. Rob. Vale,
mlatopředseda, Hýbl Ant., zapisovatel a Klaci Jos.
pokladníkem. Do výbora zroleni: Můiler Em.,
Habigr Jan. Dvořáček Jos., RůdeslerJan, Kovář
Vilém, Svoboda Ant., Heřman Jos. a Plšs Jos Ze
zprávy zapisovatele uvádíme: Odbočka čítá 80
členů, s nichž jest 40 mužů a 40 žen. Sobůzí po
řádáno (od dubna) 8 výborových, 3 členskéa širší
důvěrná, ve které přednášel P. R. Vala o „Bílé
boře“ a p. Jakobec z Ustí: „Komu patří škola“.
Odebírají se mimo „Práci“ tyto listr: Obnova,
Nový věk, Naše Listy, Štít, Meč, Selský list,
Venkovan, Naše mládež, Jitřenka, Časové úvaby
a Ludmila, s nichž vmístnosti spolkové vyloženy
jsou: Obmova, Naše Listy. Časové úvahy (p. No
votaý). Nový věk, Selský list a Venkovau (p. Ha
bigr), Meč (pí. Sachomelová). O lbočka dodává
Obnova do jiné hostinské místaonti, Zvláštní zmínky
zasluhuje zde p. Babigr, který neunavně se stará,
aby co nejvice časopisů ae rozšířilo a který ochotné
všecky nedoplatky, ka kterým se nikdo nechce
hlásiti, sám vyrovná, ačkoliv je prostým pouze
dělníkem. Jeho obětavost ve prospěch odbočky 8
strany katol. vůboc zahanbuje tak muobého, který
si daleko lépe stojí, strana zatolickoa za potřeb
non uznává, avšak má za to, že není potřebí při
nášeti nějakých obětí, že stačí, pakliže ae proti
straně přímo nestaví. Hautí naše oa Třebovsko
jest neřozlušně apojeno a p. Babigrem a bez měho
by sotva zde odbočka (a tím i v Parolku konsum)
byla založena a proto prosíme každého příznivce
strany, by p. Hebigrovi co nejvíce v jeho Bna
dení pomáhal a když s nějakou prosbou ve pro
spěch stravy přijde, jei neodmsítal. Tolik, mnoboli
obětuje sám, na nikum uikdy nežádá a žádati ne
bude. Jeho pak prosíme, by ve svém ušlechtilém
snažení dále setrval a přejeme ma, by práce jebo
čím dále hojnější užitek streně, jemu pak z užitku

Východočeské divadlo. ——

Opera ble + posledníchdnechmaosdskyodbyta;nato operet alyšeli jemedost. Výběrjejich je pošlivý;
jeou to věci mojemnové,nýbrá i dobréa voskrss
slušné.Provedenívůskmaohdyvolmiváznea ačkoliv
právě opereta těší se veliké návětěvě, přec ve výko

vsak sterootypníakasujíne 5268okyby©mamorišv . pně ukasají 00 :
nost orchestru, olebý sbor; uato elté většinou
dobří, někdy i velmi dobří.

Zmísky v řadě sazlabuje Fallůr „Veselý
Matuško“, jonš librottem s vymyká 6 u rámce
obyčejných o; Námět jeho, ač scénami

komi mravní tenmí vá vášný s
done; hudba jest lehké, melodická, nikoli však všední,
s uvidět dobrá svou orchestrací. Provedení bylo ucká

kl « má o kaj p Eo je oerádčná trojím: sl8.(Babažšeaí . Kovařík (Metuško)s p. Praáský
(Poškaj). Téš dosti Klašaš : by! „Podsimní
masóvr“od Kojmána; sdo p. P ý vkomickérolikndetedovediobesonatvobaritioslývečer; telent
Kan OBŘÍana sžáev uzáídí

v „Drátenička“: jsou to postavy da posledaího de

talla +pracované: veskra pravdivé; karrikuje-lí, Bepřehání, slo činí to s humorem, jemuf nikdo seodolé.

Z ostatních dobře si vedli slč. Baldini (Bisa) lk. Karbesová (Treaka), které vůbec nairmí role velmi svědčí.
1 alč. Mickorá byla dobrá v úloze dobrovolníka, ne
uspokojí! však p. Vzbe,jenš nemůde si odvyknoati fa

Havak v doklamaci. Na třetím místě jmenoval
bych Weoissora„Ravisora“, který je aloe velmi dalek

Goagolověroselohte, ale dobrý k rososmání. Mápřesodie i obraty v orohestra (oa př. chrápání zná
„soraěné fagaterm) a provedenbyl dobře.

Slabší by) Albiního „Baron Treak“; p. Geitle
rovi úloha Tremkora vůbec nepadne, zrovna tak elč.
Saldinl není proúlohu Lidie; proto nedostatek cel
kového úspěchu nedovedly sskrýti ani výborné G

garky Warsbaobera (p. Pradeký) arica (slč. Mickova)a dosti sdstílého Nikoly (p. Vrba).
Lebárůr „Dráteniček“ má pšknou předehru, ale

následující dvě jednání, zvlášť poslední, jsou něco tak
fraškovitě hloupého, 8» se člověk diví, jak podobná
věo může udržoti 60 ma scéně. Toho bychom ne re
psrtoiru ošeleli.Také hudebněsa mnohonestojía
neúepěchem sachránil jej p. Pražský v hlavní úloze
Pfeforkorna, kterou sshral a nedostižnou komikou. —
O aborech mlaviti mohu jen všeobecně, a jek dříve
jsem podotkl, jsou slabé. rán je nejistý, v alta
sotra jedna dobrá afle, tenor leckdonermůšesapadaout
a bas se strácí. Není ovšem možno žádat sbory do
konalé, ale jistě mohly by býti maohem lepší; je to
naáti někdy přívěcech zoela lehkých, melodických, že
achásí jen píle.. Orchestr v oporettů jako by se vy
měnil. Vapominám, jsk dovejl diniti divy ve „Wert
hera" a psk najednou stačí několik akkordů v pře
chodu lehkého kupletu, aby jej přivedl s klida. Na
sasoje často nojistě a nestejně a spěr přehlušoje.

Činohra pozdvíhla se k výši nebývalé, pondvadš
cproti loňsku dieponnje několika výboroými silami.

uptmaonovým dramatem„Osamělé duše“ rázem do
byla si úepěchu a věsobecnéhouznání. Střetnutí dvou
násorů, z něhož atheismue odchásí porašev,vyvroho
leno v tomto dramatu ezenábla, aletak psychologicky
přesvědčivě,še nemůde ae minouti újinkem. Tím spíše,
kdyš interpretace hlavních rolí bylavýborná. To platí
opárku statičkých Vockeratů (p. Kovaříka pí Pešková),
jejichů jímavá eatarost o blaho dětí a trpké posnéní
chyby byla podáno věrně a pravdivě. K nim řaditi
dladno vzácný výkon pí Vojtové (Kataše', mistrný
uvlášť v úzkostlivé snaze ženy, ktorá činí vše možné,
aby spět získala láska svého muže. Oproti ní dobře
kontrastoval p. Baloun v úloze lehkomyslného apřec
zas dobráckého malíře. Zato oba představitelé moder
ních ideí p. Čonský (Vookerat) a slč. Klostormenová

(Mahrová) nedovedli sískati plných sympatií svýmrolím a svlášť Mahrové sohásol vyslovený určitý cha
rakter, leč přes to dostáli úloze své dosti dobře.

Z dalších jmenaji velice zdařilou „Maryša“, kde
palma patříp. Pradikému. Pí Kovaříková v titulní

roli vedla si velmi pěkně vposl jších jednáních;z počátku byla její „Maryša ou, píkoli však
moravským děvčetem.

Molnárova vemelobra „Právní zástupce“ j
břítkon, snad aš někdy liš ostrou satirou a je
velmi udařílá v prvních dvou aktech. Leč autor sa
pleti nitě tak, Ze nestačí na rozuslení, s tak třetí akt
j“ nezdařené a rozmasané slétsnine, se které se vlastně
nio nedovíte. Hráno bylo s chutí a vesměs dobře: p.
Balous v úloze adrokáte, p. Čonský (Csato), pí Voj
tové (Sarkenyorá), slč. Karbusová (Lonynka) s její
partner p. Janský (Bertalan), p.Kovařík (Cserosnyjes)
a svlášť výborný p. Frýda v úlozezloděje Pnesera.

Vysoké niveaa, ns kterém ocílo sa jeviště Vý
chodočeské společnosti, má ten potěšitelný následek,

če návětěva v divadle noobyčeje sonb takle zočasté býré přeplněno. Povolaní činitelé, ktsří sobau
osvobodili od triviálních (radek s bazosanýchkusů,
mohou míti s toho zaslondenouradost. Dr. Alignia.

Růmésprávy.
Všem naším důvěrníkům a stou

pomeům. ČL 11. volebního řádu pro Hišskoa
radu praví: že starostové obcí jsou povisní vy
ložiti ku konci každého roku na osm dní veřejně
k nahlédnutí seznam voličů do říšské rady, aby
se každý, i když volby nejsou vyptány, mohl
přesvěděiti, Je-li v seznamech volebaích a jaou-li
zásnamy ty doplňovány a opravovány. Zároveň
jsou povinni veřejsým vyhlášením oznámiti dny,
kdy seznamy jsou vyloteny. Upozorňujeme co
nejdůtklívěji zejména uaše dávěrníky a stoupence
oa Oštanovení zákona, aby u starosty v místě
zavčas vymáhali vyložení voličských sošnamů 22
účelem provedení reklamací a ozreklamecí. —
Sekretariát strany katolického lida v Čechách
v Prase-ll. Opatovická ul. 10.

Mesipředními průkopníky svobody
jsou prý židé. Orlem vlastní arobodu dovodes ti
hájiti tek udatně, až křesťané traou. Leč ku kte

rému sárodu rot větbimnunáležejí lákejinejevelice výnosné 0 ují a děvčaty,zav je
do otroctví horšího, než jákýmbylo otroctví staro

věké? Téměř dý K ARoBtetýtakový Hidovakýva, jak by cen ně tako Ova
left. V minolých daech r Černovicích byle
zatčena židovka Hejsí Giksermannorá rocte Ko
flerová £ Haliče, když chtěla odjeti s beskou
18letou dívkou do Hamburku a dále do Číny.
Glieermannová má v Šaoghaji vykřičesý dům a
úlákala <a svého pobytu v Černovicích maoho
dívek, které chtéla v létě odvásti do Člny. Při
zatčení bylo u ni nalezeno 5000 korua, 5000
dolarů a 1000 marek, jakož četné obchodal
dopisy, z kterých patrao, že provosovalsrozsáhlýobchods děvčatyteké v H „,Americea
Japonsko. Skoro současné na nádraží v Přemysla



v tom okamliku, kdyš chtél odcestovati do Ham
borku. Zatčený byl policii ozoučen co nebezpečný
obchodník e děvčáty, jenž dodává důvčata do Ame
riky. Žid tento v tómto obora užívá zvláštoí me
tbody. Obyčejoě ne-vvyhlidrotými vbětmi ecfnámí,
načef se sasnoobí, po případě i ošení a pak je
začacbruje Tak v samotném Přemysla běbem 14
dod zasnovbil ae 8 31 křesťanskými dívkami! —
A jakou svobodu přejt židovští majitelé kořalen
Slovákům, to pověděl otevřeně Hlinka | Israrlité
dostávají koncesse na kořeloy 8 největší ochotou
právě pro svou velkomaďarskou práci.

Komedie plmá omylů. Jak v jediném
týdou politika strany agrární přijímá několikerov
tvářnost, o tor sestavilo dne O tim „Právo lidu“
(tentokrát zcela pravdivé, tento přehled: „V neděli
28. listopadu: Posl Udržal ve Vankovu oblašoje.
že čeští agrárníci podají na říšské rudě návrh nu
změnu jednacího řádu v tom smyslu, aby každá
obstrukce na říšské rudě byla zaemožněna. Téhož
dne agráral p slanec Velich mluv! ua 8chůz: v Ří
čanech pro obstrukci — V pondělí29 listopada:
Agrární poslanci jedou do Vídně a úmyslem n
pustit od obetrukce a odvolat obatrakcní pilné
návrby. — V úterý 30. listopadu: Agrární posla
nec Důrcich provozuje v parlamenté obstrukci pil
ným návrhem o menšinových školách. — Ve středa
1. prosince: Agrárníci ve Slovanské jednotě blu
sují pro upuštění od obstrokce pro odvolání ob
strokéních návrbů a pro projednávání rozpočtu.
— Ve čtvrtek 2. prosioce: Sociální demokraté
hlasují proti obatrukčním návrhům a sgráruíci jim
za to osdávají. — V pátek 3 přosince: Agrární
posl. Zabradník odvolává avůj obstrukční pilný
návrh současně 3 ostatními obstrukčními návrhy,
podanými Slovanskou jednotou na nátlsk agrére
níků. — V sobotu 4 prosince: Venkov epíla 8oc.
demokratům Jidášů, kteří českému národu vpadli
© týl, pomohli vládě a Němcům, protože socidlní
demokraté hlasovali proti obstrukčnímu návrbu.“

Agrárač-pekrokový podvodník.Nad
-učitel Procházka z Brankovic vymámil paděláním
směnek na četných záložnách peníze. Nudto ještě
zpronevěřil všecky snbrence. které „Zemědělské
rada vyplatila okresu bučovskému. +inník bude
postaven před porotu —— Vádyť to přece bylo
dávno zřejio, proč. pokrokářátí ziskubralové
zvláště z kruhů nčitelských nu venkově se přidá
"vají tek rycble k straně agrárol. Z chudých ke
"tollokých zemědělců malo „koukalo“ a při obsa
zování učitelských míst na venkové právě agrár
níci vedou hlavní slovo. Sám pobrokářako-nčiteleký
tisk dal průchod svému rvzmrsení, Že učitelé, ue

k vůli protekci svůj uabát na zeleno 1 posilajíce
tHdaí strana, s níz mají v příčině B-cialní tak
málo společného. Jeden ugraro'cký pokrokář sub
vence zpronevěří, drabý — chytřejší — zbytečnou
aubvenci dá si protokolovat pro tlastní o85bu hned.

Edo te všechno zaplatí? V r. 1910

„mojíjednotlivé nepřímé daně vynésti: Líb 94 mil. K,kvasnice 800.000 K.pivu 78',, mil. K. cukr 1361/,
mil. K, víno 13 mil K, petrolej 214 mal., maso
16:7 wil. koren. Z duní přímých wá vyněsti:
daň posemkorá 53 milivnů K, dauč domovní
108,850000 K, daň výdělková (z podniků menších)
35.650.000 K. = podniků továrních a závodů ve
řejsě účtajícíeh 64750000 K. Z kolků očekává
fiasační mioietr v r. 1910 příjem 52414000 K,
z tax6 841.500K a z jiných poplatků 115,517 200 K.

= Továrna macottagováamerická =

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
v Hradci Mrálové.

Budapešt,VIIIkorJózsel
kórát 16 =. — Praka,
Ferdinandova tř. 48. —
Videž-VII.,Mariahliferstr.

«.om:
Nejniššíměsíční

splátky.

. m : P. £. duchovenstvazvláštnívýhody- m

Edo křičí nejvíc po roulněltelnosti
„ maačeletví. U nás ©Rakouskuse rádo tvrdívá,

žeti, detí ni rozlučitejnost masželství přejí, jsou
-právýv neroslučitejném manželství nešťastní ka
. . Jak-te. je pravda, víme dobřovdichsl. VRa

Připadá sa 1000 manšelství 23-90židov

m , 9-9 protestantských a 47 katolických roz
jpdů.

4638holvetských, 485 Eo 82 9 augebur
s a 181 katolických. po rozlučitelaosti

zv í E pejnice U, co rogločiteloost mají největší— ,

. Židé stávají zepány českých měst.
Kam vede rather boj našieb potrblých
veličin i noveličin, možno seznati také trochu z této
zprávy: „Ve Vodůanech konaly se mioalý týden
obeení volby. Zvolení byii do obecního zastapi

-telstva v I sboru tito židé: dr. O. Hirach, advokát,
Brock Aragšt, obchodoík obilím, Vilém Mayer, ob
chodník obilím, Kander Adolf. obchodník, Lederer
Antonín, obchodník. Kraus Zikoand, rabínal“ —
Tedy šest židů! Mezi zvolenými konšely města

Mony je tedy šest židů a ani jeden urédomělýatolik |

Výlohy ma slavnost Božího Těla
vřed správním soudním dvorem. Minulý
týden rozhodoval správní aoudol dvůr o zvýšení
obecoího příspěvku 4280 K oa 21.280 K ca alae
nost Božího Těla ze ve Vídai. Stlénost zastapoval dr.
Ofaer. Watachel hájil svoji stížnost tim, že vy
stoupil z cirkve katolické a proto jako jinověrec
a poplatalk nemůže býti nucen přispívati na ob
řady jiné uábožeuské společnosti. Magistrátní ko
misař dr. Kopečný zdůrazňoval, že slavnost Božího
Tela není úkonem náboženským, vnýbrá lidovým
svátkem u výloby že jsou výlohami repregentač
ními. Správní ssadní dvůr za předsednictví presi
denta senátu bsr. S:hwaraenaua odmitl aato slíž
nost s odůvodněním, že ušnesení obecní rady ne
překročilo okrah samostatné činnosti obce. Obnos
věnovaný obcí na slavnost Bošíbo Těla uení vě
nován na účely náboženské, nýbrž na reprerentaci
obce a výši jeho určovati připadá obci dle vol
ného uvážení.

Slovanský úspěch v poslanecké snó
movně. Ve schůsi poslanecké anémovny 4. pros.
dobyli Slované úepéchu při volbě 27čtenného vý
biru pro reforma státních dávek. Zvoleno bylo
13 Němců a 13 Slovanů. Předsedou zvolen byl
posl. Raes a místopředsedou posl. Maštálka. Němci
svažili se prosadit, aby voleno bylo dalších 9 členů,
aby tak mohli dalši Němce do výboru propašovat.
Podubný návrh byl také přijat. Slované a zvláště
čeští poslanci se tomu opřeli a vymobli zvrácení
tohoto návrhu a přijetí původního návrbu na 27
členů zmíněného výboru.

Výchova čes. dětí v něm. školách,
kdež české -děti učí se nenáviděti svůj jasyk a
svůj rod, jest všeobocně známa. V Brně na př.
mladiství zločinci, jak ze Bondoích protokolů zřejmo
— jsou z 90%, bývalí žáci něm. škol, jichž ro
diče byli Češi a z nevědomosti neb ziskuchtivosti
dali své děti do německé školy. V Olomouci *y
chovávají se v přelejvárnách z Čechů rváči a zlo
činci, jak dokazuje tato zpráva, která probíhá den
úimi hety: „V úterý byl na Novosadech u Olo
mouce přepaden sluha Tomáš Krňávek pěti né
meckými výrostky, kteří si naň počibali v příkopě
u viloice a do krve ho zbili. Utočaíci byli už
zjištění; jsuu to vesměs děti Českých rodičů,
z nichž se však stali v německých Školách zuřiví
němečtí rváči.“

Car skonší výubrej vojímů. Asi před
měsícem dal sí car Mikuláš přinésti úplaou polat
výsbroj prostého vojína 16. střeleckého pluku cara
Alexendra III., oblékl ji a opatřen služební pabkoa,
120 patronami s polní lábví na vodu, podaikl
samojediný v okolí Livadie dvouhodinný, 10 verst
dloubý pochod, při čemž na cestě dlo předpisů
pozdravil kotemjdoucího důstojníka. Totéž opakoval
car 14 dal později. Oblekl stejookroj staršího
poddůstojníka 1. prapora tělesné gardy, takže o
sobně skusil plaon výzbroj vojínovu a mohl sro
vnávati přednosti výzbroje armády 8 výzbroji gat
dového vojíua. Oba. příslušné pluky uschovaly
stejnokroj a pušku, které car vedl.

Millardářka selkem SlečnaHary H+r
rimanová, nejstarší dcera zesnulého krále šelesnic,
jest nyní správkyní ohromoých pozemků, které
matka jejicu sdědile. Mies Harrimannová, mladá,
krásná a sdravá dívka, dávala vždy přednost čití
venkovakému před žitím v ealoné přes to, še jest
velmi nadená a vzdělaná (Jeat dobrou budebnicí
a naučila ce maobým řečem, msži jisými také ja
ponštíně.) Již před několika roky převzala řízení
společnosti, která se jmenovala „Arden Farms
Dairy Compeny“, pracovala s půl milionem jmění,
vyrábějic méslo a sýry. K tomu cíli bylo choránu
850 krav. Podoik za vedení mise Harrimansté
proaperoval a vyplácel krásné dividendy. — Půda,
kterou nysí miss pod svou správu převzala. Jest
s veliké části prales; tento dalu misa Harrima
nová £ největší části vykáceti, proměnivší takto
slekanou. půdu v pole, které průplavy nově aří
seBými zavlažuje a nové saloženými Miluicemi do
stupaé čaí. Po celý ilen objíždí ovůj podnik, s
držajie všade vzorofý pořádek a osobné dozlrajíc
ku práci 400 dělníků.

Prokinmace městskérady metropolekra
lovatví Českého | výboru Ústřední Matico Školské
ko lida českému, aby v odpověď na prudké útoky
Germánstva ma české menšinové školství v pu
slední době podnikané, die receptu ni Polácích
posmadských vyskoušasého, v odpověď na Rose

pod vý dar vepeinu, sebral a Ús'ř.tiel Školské daroval „miliom svatoráolavaký“,

jako za branicemi ve všechtěch úzkých kroužcích,
ve kterých tam, otčiny vadáleni, scházejí se kra
jané naši. Vzpomíoka jich as vadálenou vlast, ve
všech městech bez rizdila — at jiš v Erropě.
v Asii nebo v Americe, vtélila se v pozěšitý pří
apěvek na svatováclavaký milion Ústřední Matice
Školské Zabanbena nad vlastoí rlažoostí — ne-li
přímo netečnosti — sdatala by státi velká část

celá česká veřejnosti, korby Četla ty upřímné anadšené projevy nežištného citu vlasteneckého,
dokuwentovaného obětavostí, jaké „doma“ pohle
dati bychom maa-li. Hle příklad: Jediný apolek
Beský v Sofii „Čech“ saslal Ústřední Matici Škol.
600 K. Jak vedle tohoto daru několika málo na
šioct vyjímá se příspěvek 10 K i méně velké a
muohdy zámožné české obce nebo českého peněž
ního úatavo! Jak trapně a bolestně pak působí
— když z tisleů rosenlaných archů sběracích tře
tina vrací se 8 posnámkami českých starostů,
českých obol, českých fanbcionářů, českých kor
porací „Nepřijímá se I“

Daň s hleapesti ... V letošnímror
počtu bylo preliminováno příjmů « malé loterie
30,500.000 K. Na r. 1910 očekává miniatr nancí
příjmů z maléloterie 33,500000K, tedy 03 mil K
více Poel. Roger třicet let brojil proti malé loterii a
žádal její zrušení. Je jit mrtev, ale malá loterie
8e pro kasy vtátal udržuje a rozvíjí dál. Že výnos
z loterie lze právem nazvati daní z blonposti, vy
svítá s toho, že pán mivistr fnaací určitě ví, že

na výbry v malé loterii v r. 1910 bude potřebí
nejvýš 175 mil. K, tedy 62*/, obnosu, který lidé,
a to obyčejně malí chudí lidé do loterie vsadí. A
budon-li 1 výhry činiti rozpočtenou sumu 176 mil.
K. pak „šťastní“ hráči z těchto výher zaplatí ještě
159., daň státu, tedy celkem 2.025.000 korun.
Za vsazených 335 mil. K obdrží tedy Lráči v malé
loterii necelých 16 mil. K.

Cihly u písku a vápna. Ve skušebném
ústavu vCharloftenburgu provedeny byly zkoušky
a pískovými cihlami a sjiístílo se, že cihly plakové
vadorují obni stejně, jako cihly pálené. Tuiný rada
Eger dal rozbořití pilíf a pískových cibel posta
vený a zjistil, že malta uprostřed pilíře byla stejná
jako ve sdiva z cihel palených, lpěla však pevněji
na ciblách plskových, než na cihlách pálených.
Pískové cibly nabyly snačného rozšíření a upo
třebení zejména v Dánsku. V roce 1904 byly po
stavěny dvě továray, A po dvou letech dvě aové.
V roce 1907 bylo jicb jit 8, takže výroba stoupla
ae 3 milionů v r. 1904 na 6 mil v r. 1906, 17
mil. v r. 1906, 24 mil. v roce 1907 a 274 mil.
v r. 1908.

Ženit se či meženit. K otázce těto prof.
dr. Al. Velich snesl řadu zajímavých statistických
dat. Srovnává nejprve úmrtnost mužů svobodných
a ženatých a přichází k výsledku, te rozdíly v ú
mrtnosti jsou velice značoé a lee pozorovati, že
mezi stejným počtem svobodných a ženatých lidí
do stáří 50 let umírá svobodných jedavu tolik co
ženatých. Pro ženy jsou tato čísla zcela jiná.
Umírát z 1000 svobodných žen ve vě«n 25 let 5,
vdaných 6, vo věku 30 let svobodných 6, vdaných
6, ve věku 35 let 7—7, ve věka 40 let 8—8, ve
věka 45 let 10-—B,ve věku50 let 12—9, re věku
55 let 17—12, ve věka 60 let 23—17, ve věku
65 let 34—27. ve věku 70 let 49—42, čili příz
nivý vliv manželství jeví se u šeny v době, kdy
dosahuje věku, v némž pomijejí u-bespečí a vy
sirajlel vlivy, jež v manželství nese asebvu povo
lání ženy jako rodičky. Je tedy zřejmá výhoda
Buaželetví na straně mužů, ovšempo stránce zdra
vutol. Jaká data by přinesla statistika po atrásce
sociální a bospodářské, je jiná otáska. Zatím je
jisto, že muži těchto výhod zneusnávají a počet
sňitků sejména v ciziné klesá ©Ve Francii zabý
vají se právě výsledky statistiky porodů a úmrtí
za prvých šest měsíců tohoto roku, jež ukázala,
že vtéto době obyvatelntva absolutač ubylo. Známý
národobospodář Lorsy-Bsaulieu vidí vtom do bu
doucnosti přímo pobromu Francie. Uváží-lí se, že
Francie v době cígafství při počtu obyvatelstva 37
millioná měla průměrně 1 million porodů, v roku
1880 pak 940.000, r. 1889 již jen 880.000, v r.
1907 dokonce již jen 773.000 a oyní poměr tea
ješté se zhoršil a negtane-li se nějaké oáprara,
máte Francie ke konci století mista 38 milionů
míti jen30 willioná obyvatel. Loruy bledá pličiny
úbytku porodů v zámyslsé a chténé neplodoosti
následkem tísnivých poměrů hospodářských a proto
ohce, aby atát podpořil přiměřené rodiny 8 votším
počtem dítek, vdatranil tak starosti rodičů o bo
spodáf-kou rovnovábu v případě rozmoošení ro
diny a tim samým aby odvrátil je vd samedování
plod.osti. Má proto stát, departementy a 0b:e 00
jen při zadávání míst dávati přednost otoům 8 větší
rodinou, nýbrš má přím) za každé třetí a násle
dojící dité platiti 300 fraaků | Jedná 88 o suma
asi 150 milionů franků, ta vásk Losroye neleká
při pomýšlení aa budoucnost, které Francie jde
vetřic, nebade-líne přoti klesání porodů skutečně
účinné pracovati. Hospodářeké příčiny nejsou jisté
jedinou přičinou úbytka parodů, jsou vóuu jednou
2 nejsilnějších a odstranéuí jich jisté by poměr
porodů velení příznivé zreluzovalo, ale jest teké
jisto, te nějakými pštistovkorými promiemí příčiny

u v ne neodetraní, pomávadětkví dalekouuběji. :

Věneček České ligy akademické.
Piesový výboť rapres. věmočkasradost! málo vo

M



ejnosti aděliti, že čestné předsednictví věnečku

přidal laskavě již dr. M. Hruban, zem. a říš. posl.stní svaní právě s nejlepším výsledkem bylo skon
čeno a se zvaním písemným plesový výbor započne
vdobě nejkratší. Též ostatní přípravyjsouv ploém
proudu, takže jit nyní můžeme s oprávněnou a8
dějí prohlásiti, že věneček náš bude skutečnědů
stojnou representací. Jak výsdobou sálu tak umě
léckým provedením tanečních pořádků pp. návštěv
níci budou mile překvapeni. Váecky písemní
záležitosti, týkající se věnečku, buďtež adress
vány České Lize Akademické, Praha-I., 209.

Zivnostouskému společenstva me
dostává se právní způsobilosti ku pre
vonování šivnostomského podniku (Nález
správního soudu.) Živoostenská společenstva jsou
korporace veřejnoprávní, jsou články organismu
správního a zahrnují držitele živností a jejich po
mocníky. Jejich právní postavení spočívá na řádě
živnostenském, který vytyčuje jejich práva i po
Yinnosti. Jejich právní způsobilost sabá tudíž jen
potud, pokud jim ji vyhražuje řád živnostenský a
nutně jest vyloučiti z ní vše, Co 8e nesrovnává
e účelem a vřízeností živn. společenstva, by pě
stovalo ducha pospolitého, udržovalo a zvelebovalo
čeststavu,jakoži podporovalospolečnéhumanitní,
hospodářské a vzdělavecí zájmy svých členů a pří
elušníků. Tyto účely jsou veskrze společné účely
členův i příslušníků společenstva, z čehož násle
duje, če živnostenská společenstva nejsou opráv
pěna počíti a provozovati vůbec jakákoliv výděl
ková odvětví, nebo výnosné podniky, nýbrž že
předmět jejich čipnos'i musí vždy býti v nutné
spojitosti se živnostenskými zájmy členů společen
stva tou měrou, by činnost a podmiky společenstva
měly se ku živoosti členů jako prostředek k účelu.
Jakmile o nějakém podniku dlužno řící, še nevy
hovuje této kvalifikaci, na $ 114 živn. řádu za
ložené, nedostává se také společenstva právní způ
sobilosti pro takový podnik a společenstvo není
také dále právním podmětem takovýchto podniků,
zákonem mu odňalých. Může se tedy jedoati to
liko o to, zdali společenstvo po rozumu tohoto zá
konného ustanovení jest oprávoěno rozšířiti svou
činnost také na provosování koncessované živnosti
hostinské a výčepnické. K otázce té však dlužno
odpověděti záporně. Jest na snadě, že provozování
živnosti hostinské a výčepnické 8 uvedenými
shora účely společenstva není v žádné spojitosti
a žo je nelze uvésti v žádný vztab k homanitním,
živnostenským a vzdělávacím zájmům členů apo
lečenstva. Provozování živnosti hostinské a vý
čepnické směřoje toliko k docílení zisku ve pro
spěch opolečenstva samého, ale nikterak neslouží
ka přímé podpoře zájmů členů společenstvá, zá
konem jedině zamýšlené, spadá tudíž mimo účely
společenstva "zákonem vytčené a společenstvu ze
zákona v obledu tom nepřísloší právní způsobilost.
(Nález správního soudu se dne 9. června 1909,
čís. 5298.)

Českoslovanská záložna v Praze
(Spálená ul. č. 9.) vykazuje koncemlistopadu
za necelé 2 měsíce činnosti své) příjem : 174.389-26

; vydání: 17090411 K. Upsané podíly: 256.
Splacených podílů 10.668 K. Vklady na knížky
101891-34 K. Zápůjčky 63.24419 K. Uroková
míra pro vklady 4'/,—4*/,%, dle výpovědi. Vřele
odporučujeme svým čtenářům Českoslovanskou sá
ložon jakožto ústav ve všem solidní.

Družstvo pro vystavění Českého
demu ve Vídmi, E. Ticfer Graben 7., zepsané
společenstvo a ručením obmeseným, vládlo 1. pro
dince celkem splaceným kapitálem 318.34966 K
a reservním fondem 31.61273 K. Od počátku
r. 1909 přibylu na podílech 86.170'96 K, na darech
2488 K. Za listopad přírůstek na podílech 8626 K,
na darech 286 K. Podíly po 20, 100, 200, 500 a
1000 K zúročují se jiš nyní 40/,. Podilníci račí
jen dvojnásobným podílem. Větší podíly zakoupili:
p. Ant. Neumaaon v Praze, okresní výbor v Ho
ražďovicích, p. Jos, Seichert a manželé Kuaákovi
ve Vídbi po 1000 K, p. Váci. Hruška v Meljině
a okres. výbor v Unhošti po 800 K.

Vánoční výlet de Etalie uspořádádr.
d' Alfonso (Praha II., Příkopy č. 13) ge svými po
eluchači (dámami a pány). Navětíví se Benátky,
Florencie, Řím, Neapol, Pompeje a ostrov Capri.
Odjezd s Praby dne 16. prosince 1909, návrat 2.
ledna. Zajímavé výpravy této mohou 80 súčastniti
také jiní přátelé slunné Italie a její vzácných u
měleckých památek. Bližší pořad výpravy u dra
d' Alfonsa.

Sdělení. Pasens odvolání mého vo věci p.
Hofrychtra znějící „jsem přesvědčen, fe soukromý
život p. Hofrychtra jest korrektní“, má správně
a úplně zaíti „jsem přesvědčen, žo soukromý ži
vot p. Hofrychtra jest a byl úplně korrektní. —
František Šapka.

„ . Důtklivé npozornění. Již s dlíšíkone:

vphua tnoho Děren „n“ a „Čap“ , nedosí ebním povímno
, tudíž ý sašle povinný obnos bese

všeho odkladu! ©Ušešří se nám tak mnohopráce

PPan K kmatoonínaposlenosti k listu Cdbíranému.

ATA VA

Každý
P. T. kupující

před volbou
vánočních a novoročních

dárků

Shání
se po levném pramenu a kde

hodně
velký výběr zboží nalezne.

Všeobecné mínění

hlasů
z obecenstva jé“ že veškerýmpožadavkům P.T. zákazníků

vyhoví solidně firma

FEJGL 4 BYČIŠTĚ

HRADEC KRÁLOVÉ,
DIVADELNÍ ULICE

ss JÁ
Trikové zboží. Pánské modní
vesty, jakož i vesty pletené
s rukávy. Spodní vlněné a
polovlněné sukně. Kasety ply
šové i hedvábné vyšívané pro
límce, kravaty, rukavice a p.
Prádlo Klatovské, kapesníky,
hole, deštníky. Dámské vla
sové soupravy. Šněrovačky,

pasy. Ruské galoše.
Specialita: Japonské milie,

barevné, zlatem vyšité a bílé.

Kněžské kolárky a náprsapky.

pe" Konec
starostem
učiníte, vzpomenete-li si, že nej
větší radost svým drahým k Vá
nocům způsobíte krásně vázanou
knihou

Bohdan Malohar
knihkupectví, nakladatelství, anti
kvariát a závod hudební v Hradci
Králové má na skladě

co knižní trh k Vánocům za
vhodné dárky

a ochotně Vám veškeré literární
novinky k nahlédnutí předloží.
Seznam zasílá- - - - -- - - -

=zdarma ::
a objednávky z venkova vyřizuje
obratem.

"Tram zpravy.
V Hradol Králové, dne 4. prosince 1908.1 I

pěeniceK 10-80—21:40, dite K 1400. .6-80, jedeme
ne K 10-00—11*00, prosa K 12*00—12-40, vilve K 14:00
aš 1460, hrachu K 24*60—00"00,ovea K 00*0—0:00,
čočky K 38-00—32 00, jehel K 38-00—00*00, krap K
22-00—40-00, bramborů K 3-40—520, jetelového
semene ČervenéhoK 112-00—190*00, 1 hl. jetelového
semínka bílého K 000-00— 00000, máku K 26 00—
28.00, Iněmého semene K 20%00—0000, Ivu bg
fitoých otrub K 14-00—0000, 100 kg půeničných
otrab 14-00—00.00, 1 ky másla čerstvého K 3-64
až 2-80, 1 kg másls převařeného K 0:00 — 0:00,
4 kg vádla vepřového K 2300—112, 1 kg tvarohu
C 34—032, 1 vejce K0'08—0-10, 1 kopa osrele K 0-00
aš 000,1kopapetrželeK0-00—0*00,1kopakapasty
K1-69—2 60, 1 hl cibule K 5-00—5*40, 1 kopadrobné
seleniny K 1-00—1-20, 1 pytel mrkve K 1.60—800,
1 kope okurek 000 —0*00, zelí K 6-00—8'00, 1
bočká švestek K 1-80—0-0, 1 hl jablek K 4 00—10'00,
1 hl hrašek K 800—1200,. — Na týhbodaí trh
v Hradci Králové dame27. listopada 1909 odbývaný
přivemeno bylo: 1) obilí: pšenice 562 bektol., dile
617, ječmene 085, ovas 394, prosa 1, víkve 4, hra
oka 16:/,, doky 0, krap 6, jahel 18, jetelového 00
mínka 28:/,, olejky 0, máku 00. — 2) Zelenimj:
petršele00 zop,cerele0 kop,kapusty85kop,cibule
86hl okurek00 kop, salátu 00 kop, mrkre 108pytlů,
brambor 116 hl, solí 176kop, drobné selezisy 76 kop.
— 8) Ovoce: švestek 16boček, krajek55 hi, jablek
228 bl. — 6) Drob. dobytka: vopřů 6 kusy,
podevinčat 468 kusů, kůslat 0 bus.

Do Hradee Král. a okolí!

Marie Žabová,
porodní babička od r. 1898,

s kliniky pp. prcf. Rubošky a Pavlíka,

dovoluje sl activě osnámiti, še bydlí

v Hradci Král, Velkénám. Č. 19,
IE. peseh. (proti obchoda p. Šimka)

a pabízí volecténým dámám
WMP“své služby. mVV,VmmmKupte olza K1-70 důkladnýople mmm

»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřisuje Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové.



T647
Nákrosy a rozpočty

doporačení vld. dachovních.

Založeno r. 1999.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodárám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Dalmatská a uherská vína
za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 88 hal. a výše.

ALOISČÍŽEK,|
velkoobchod vínem !

ez V HUMPOLCI, u
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrátů
v Želivě a pro četnédůstojné farní úřady

v Čechách.

Právě vyšlo a začíná se rozesílati

ves“ fřelí upravené a rozšířené vydání

OLTÁŘE
Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii

za umírající s příslošnými modlitbami (z brevíře),
nejnověji schválenou litanii k av. Josefa, velice
ceunou stať O církvích nepravých (blady). Siráp
kování Oltáře zůstalo ge starým vydáním totošno.
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvodo“ varhbao.

| Pro žádoucí přesnou úpravu kuihkupecké

P ooB bylo nutno stanoviti ceny nového vydánítakto:

——————————

Cena knihkupecká — krámská

v plochých arších 50 kusů fraako 22 K 50 hb
|

bez frankatury 1 výtisk |
l

10 .„ „m 4K-—-b

v poloplátně 8 červ. ořízkou .... 634. 90b
v plátaš « 0... Zah 92h
v platné Bezlacenýmkřížkem ... 80h 1K
v celukůši se zlaceným křížkem a

zlacenouořískou.... 2K 10b 2K60h!

Není přípustno ku frankovaným plochým|srcbům šádati | řikládání jiných drubů knib ať
Oltáře nebo katecbismů.

. Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoud+datek „O církvích mopra
vých“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožurku archovou za 5 bal.

"Uitanlo k sv. Josefa (jísý přídavekno
vého vydání Oltáře) prodává Be na lístcích 8*
100 kusů za K 120.

Biskupská knihtiskárna
vwHradci Králové.

„M

Již vyšlo II. vydání spisu:

s:Machar :
a křesťanství.

JEL
Pod tímto titulem vyšla brožura jek:

7. číslo „Čas. Úvahb“. Knížkata stručně
a jadrně vystibuje rozdíl mezi rozklad
ným, pásiloickým vobanatvím římským a
imezi obrodem, jaký přivodilo křesťanství.
Ku konci úvaby čteme zajímavé do
klady o literární poctivosti, soášelivosti
a uš'echtilosti „syna Heliova“.

Brožura bodí se právě nyní k hro
madnému šíření, aby 8e nejširší vrstvy
Jidu přegvědčili, jak vyhlíží drzá pokro
kářská výprava proti dokázaným pravdám
Ceoa 32 stránkové brožary pouze 8 bal.
Při bromadných objednávkách větší slevy.

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Čas. Úvah“
v Hradei Králové.

É Spiritismus i
zdokonalením křesťanství?U

Pod tímto titulem vyšla z péra dra
Jos. Norotného r „Knihovně Obnovy“
důkladná studie, v níž velmi bystře vy
světlen původ a charakter apiritismu,
jakost medií, pismo a kresba duchů atd.
Aator promlouvá o kroužcích spiriti
stíckých, zjevech světelných, jasnozření,
o theorii síly psychické, magické. Srov
nává učení křesťanské se zásadami spi
ritistickými a dcapívá k důkladně odů
vodněnému závěru, že spiritismne jest
zvrácením rozumného myšlení, že škodí
duši i tělo.

Kníha má pěknou úpravu. Stran
259. Cena 2 K 60 h.

Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové.

Ji JE

A
Objednávky vyřídí obratem

Ceny levné.

—umělecký závod —) M

pro Malby

okenkostelních. f=
PRAHA-I. A

ručuje se A Ab

ku dodání oken chrá MB [9

VEa Eo L

Zš veLOOO000)MkeA
DÍRA

Ua
guralnímu provedení a k

sice i se Šelesnými Keěě

rámy, sítčms, vsaseními.

Veškeré rozpočty, akizsy | odborné rada bespiatnů, bee
vší závaznosti kn definitivní objednárce.

i GM“ Nesčetnáveřejná| písemnápochvalnáuznání,<
Založeno roku 1836.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířakáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kf
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejsakvostněj
šího provedení, v kaidém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a důkladně

uhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ročně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskupskou Milostí rovide
vány.

Meňní nádoby jen v ohml
ulatím za ceny velíce levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ryu..le, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílá. jen posvěcené.
Vzorky, r. spočty, i

hotovésbošíná ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelum možnosplácet bez přirážek.
OR“ 5ta odporučení a čestných uznání po ruce. “ffij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

Ikům d čuji rychléa levné odonísat“Yate
J08, SOUDILA
k závod řezbářský

v Hradoi EKrálové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy K obrazům
oltářní pultíky, podstavce pod sochy
jemně řezané kříže,veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavn
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky Části Za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu abezvadném proveden

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma

„| AB“ Týž závod přijme hocha
(| Zřádné rodiny do učení za mír

| ných podmínek, nejraději takového, který na

|

|

|

vštěvoval měšťanskou školu.

KARLA MACHA
V HRADCI KRAL.,

Maviiákova ul. čís. 404. naproti „Úret".
Rychlá obsluba.



inž. C.

Jana Kotrče
6. k, místodržitelstvím Koncessovaná

prostředkovací

(a TORUTŮNÍKanolál
v Hradci Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prode oupi
veškerých druhů

při nahodilých par
celacích skládá

přiměřené obnosy

správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účet za hotové

a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.
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nokrokovéhotisku, KAREL IV,OTEC VLASTI.
Píše Pozorovatel. Cena 32 hal. Při hromadných objednávkách
u Cena K 1'70.m větší slevy.
Objednávky vyřídí Objednávky vyřizoje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové. | administrace„Časových Úrah“ v Hradci Král.
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Příloha
Kulturní hlídka.

Věda a umění.
Za světlým vserem. Syn heliův pří

kladem ukásal, jak se kupuje veliká popelarita
v přítomném čase nejlaciněji. Nutno házet do davů
slova jako sochory; zní-li nadávky trocha origi
pelné, fanatikové bned je budou pvvažovati za
mobotný projev „rozhořčení nejepra'odlivějšího a
nejbolestnéjšího“. Dále jest potřebí vvmýšl.ti nové
fráze, jež 8e dokazovati oemueejí; jest však nutno
vysloviti je kategoricky a despoticky. Pak fanati
kové budou omráčeni radostí z „nové flouufie“.
Všecko to věak by nic nezp>moblo, kdyby takové
zelí nebylo omaštěno při každé sebe menší příle
žitvsti protiklerikáloím margarinem. Odporučuje
se vzíti si demokratickou masku odatrkovaného,
ale přitom statečcého, zamračeného bohéma, při
blásit se případně do některé „černé maffie“ a
máte obdivovatelů hned na kopy. Karel Horký
jistě byl echvácen velikým bolem, když poznal,
60 mu všecko Macbar už napfed přebral. Snažil
se tedy aspoň capat 2a nim. Vydal básničky
s hrůzostrašnými nadpisy a že se pustil do světo
borné, zcela originelní kritiky, rozumí se 8amo
sebou. Vycházel brdý „Horkého Týdenník“; když
však zmizel s obzoru, objevilu ge po něm aspoň
DStopa.“ Leč aatřte, jak sami někteří pokrokáři
už mají toho aristokratického kušpárkování a oad
lidské pózy po krkí Přicházejí k myšlenkám
těmže, které vyslovily již dávno listy katolické.
Pokrokářský „Přehled“ píše dne 26. listopadu o
„Stopě“ takto: „Ráz má úplně stejný jako zaniklý
Týdenník: titíž spolupracovníci, týž obsah (char
akteristický je název robriky „ode všeho trochu“),
týt satiricko-triviálně-diletantsko-filosoficky vtipku
jící tón, v němž vážnější příspěvky — tentokrát
zejména v literární rubrice nepodařené — vyčaí
vají jen jako ostrovy. Přáli bychom „Stopě“ ze
srdce, aby 8e uchytila a utala se cennou tribonou
lehčího slohu, jaké česká literatura potřeboje, ale
do toho jí cbybí zatím příliš mnoho. Starý my
šlenkový inventář „Týdenoíku“ vystupuje tu.6e
všemi drivějšími nedostatky; jeho povrchnost, jed
nostrannost, pohodlná konaervativnost, e jakou 8a
molibě trvá na relativní úrovni dříve zaujaté, stará,
nově omílaná themata beze snahy po pokroku,
velkopanské soudy, jimiž traktuje všecky močné
veřejné zjevy a jichž sebevědomí naprosto neod
povídá intelektoelní výše listu (ani obsah a do
konce ne forma), způsobují, že jeho aforismy od
bratří Čapků, mířené jinam, nejvíce pálí vlastně
do orgánu, pod jehož střechou se zrodily. Puchy
bujeme, zdali táto slova budou přijaté tak oprav
dově jako jsou psána, ale myslíme, že p. Horký
by jimi a ještě více osudy Týdennoíku mobl se
dát opozornit na šikmou plochu, se které ae opět
sveze, nenastoupí-li včas cestu poněkud jinou.“

Macharovel proti svobodě umění
Jak se pokrokáři rozčilují, když někdy jest skon
úskována protikatolická básnička, která vnáší mezi
davy místo umění výhradně mepravdu a štvaní!
Tu bned hovoří o potřebě nejširší volnosti, která
prý přinese jistě nejkrásnější květy poesie. Ale
tatáž ústa najednou protestují, když český umělec
jména světového má svůj taleot aplatniti ve své
vlasti, v národním representačním domě! Když
byl projeven úmysl, aby dekorace primát. rekého
sálu byla svěřena Alf Mochovi, ozval se silný
odpor ze středu výtvarnických spolků „Manesa“
a „Jednoty.“ Mucha slavil veliké triumfy v Paříži;
brdé toto město samo přizualo, že český malíř
jest průkopníkem zdravého pokroku v malbě de
korativní. Z Paříže roznesla se Muchova sláva po
celé kulturní pevnině evropské a sama Amerika
vzdáv. v přítomné době nadšený bold geniálním
pracím a v ačleckým úvahám našeho alovutného
krsjan:. V-.cha, zdržojící se nyní v New Yorku,
UCaVavujv Celé davy duší umělecky založených.
V Čechách však malovati — nesmí, ačkoli nikdy
svůj původ nezapřel a právě koná obsáhlá stadia
k vytvoření velikého dila slovanské epopeje. Kdyby
se pouze proklamovalo právo umělců sdružených
v naší zemi, bylo by to lehce vysvětlitelno. Leč
ce říci, jestliže někteří i „pokrokoví“ umělci
z chlebíčkářetví začínají snižovatí bezobledně a
nespravedlivě tvůrčí talent vlastního krajana? Ne
jsou právě umělci povoláni k tomu, aby úspěšný,
osvědčený směr umělecký s největším nadšením
podporovali a nestranně informovali o pravém
krásna kruhy noodborné? Samy „Nár. lísty“ ten
tokráte (Ď. prosince) napsaly: „Proti Machovi byla
zahájena novinářská kampaň, připomínající spíše
brutálnost politické polemiky, nežli uměleckou di
skusi. Jsou to sejmóna různé listy, které slouží
tendencím „Manesa“. .. . „Manes“ má své nad
šené přívržence v listech, jež si vybrašují jedině
privilej pokrokovosti a do nichž i o literárních a
uměleckých věcech píší často lidé, kteří mají sku
tečné více pokrohového nadšení, nešli vsdělání a
nadání. Tito horllyci zabrouli Machu brubými
útoky, poaměchemApodecňováním. Orgán „Mana“
„Volné Směry“ esval se proti úmyslu městské

rady, přijmoati nábídku Machova vyzdobiti pri
mátoreký sál, důrasné, ale tonem příslušným lista
vážnému. Podobnou umírněnost nelze bledati u
listů, jež se vrhly na Macbu ve avé lačnosti
skandálů « pomluv. Je požitek, sápati 8e DA
osamělého muže, jenž se. uemůže bránit. —
Veřejnost nemůže přizoávati jakoukoliv vážaost
témto venávistným výpadům na nmělce osamělého
a vsdáloného. Takovými tupými zbraněmi. jakými
Ba př. „Novina“ útočí na Muchu, oebyl ještě ní
kdo zraněn. Macha je přílié znám i vnaší veřej
nosti a řekne-li někdo o něm, še je pathelickým,
bombastickým malířem bes originality, působí to
tak jakoby řekl, že Neruda byl analfabetou. Dilo
Mochovo, jež si podmanilo Paříž svon poesií, gra
cil a vzletností a jež nyní 8 úspěchem se vyvíjí
v Americe, nemůže být potapeno urážkami a pamí
lety. Ovšem Mucha nesouvisí s naším životem, není
členem nijakého spolku uměleckého, není vynášen
nijskou klikou a fak i nejpodřísenéjší reportér vý
tvarnecký má odvahu sdrtiti ho svou kritickou aw
toritou . . . Lidé neinformovaní a předem zaujatí
kritisují dílu jeho dříve ještě, než i čárku z něho
vidéli. Mucha u„míoil si, že vymaluje vlastenecké
ctnosti. Ozvaly se hlasy proti banálposti thematu.
Myslím, že velké pravdy jsou vždy tytéž — ale
vyjádří-li je malý duch, klesnou na niveau retc
riča:sti a banálnosti, vyjádří-li je genij, zazáří
svou pravou velikosti“ — Tedy i v macharovské
„Novin“ jest zcela bezobledač a zcela nespraved
livě anižována umělecká potence našeho krajana,
jehož tvůrčí činnost sklidila vavříny všude tam,
kde byla sledována 'od seriosních odborvých kri
tiků. Možná, že 8e teď dá do malování sám čelný
spolapracovoík „Noviny“ Machar, aby i na tomto
poli dokázal, jak notno prováděti neomylnou umě
leckou reformu a jaké „zastaralé předsudky“ nutno
odstraniti,

Kulturní jiskry.
(141 Vedetta. Posnd málo bylo básníků u

nás, ač nejsme zrovna národem vděčným, kteří by
v tak krátké době byli si znepřátelili tolik svých
kolegů ua českém Parnassu, jako tomu je u Ma
chara To je opravda umění, jež Macharovi neu
píráme. Svědčí to zajisté o tom, že svou povahou
je tento náš „největší básník“ nesympatickým kde
komu, až na pp. kolegy z tábora realistického a
pokrokářského, pro bezměrnou svou nadutost, do
mýšlivost a měkohubost čili citlivost. Macbarovy
pozérské výroky o půl milioné šibenic, o učení
slabikování českých lidí, jeho cynické: „ne — ne
mám proč vlast tu milovat“, otevřelo oči každému,
kdo docela není zabednén. Má také Machar pravý
kříž adr. Chalapným, jenž bo uejlépe demaskoval,
s Dykem u j. Pěkoá jest purodie, kterou napsal
Dyk na báseň Macharovu „Vedetta.“ Parodie zní:

Ballada o osamělé vedettě:
Na jihu někde v dalekém kraji
vedettu máme na Donaji.
AC massy cizácké hrnou 8e Da ni,
ona jim čelí ostrou zbraní
dnem nocí oa stráži
útoky «dráží.
Naduté kopčíky posměchem cuchá

vedetta svatého Dacha. —

Více než jindy obzor se chmuří,
více než jindy boaře zuří.
Vojáku, vojáku, povinnost káže,
povinnost osamělé stráže,

čestný to cit,
zůstaň se bít! —

Ale osamělá stráž
rozhodla se osvítit kraj náš.
Jezdí a jezdí tu po vlasti nejdražší,
co stokrát říkala, znova zas přednáší,
stokrát je dojata, stokrát děkuje,
z předu u zadu se ofotografuje.
Sbírá tu obdivuhodně vzpomínek,
kytice přijímá nadšených slečinek,

shovívavost v rozjasněné líci
podpisuje pohlednici. —

Slečna zrakem podpis přelétá:
„Na Dunaji osamělá vedetta.“

K tomu autor Viktor Dyk (v Pokr. revui) připi
suje: „Napsal jsem tyto verše, abych chikanoval
autora „Říma“, abych popíral jebo právo projíždět
Čechy, jak činí. Nedovedl jsem se však zbaviti
myšlenky, že by básník mohl a měl ačiniti mnoho
v dnešních poměrech vídeňských .. . Nebylo by
právě na takovém „Čechu“, aby dnes promluvil?
A nebylo-li by to možno jinak, mohl by „Arbeiter
seitung“ odmítnonti jeho projev? A kdyby...
ani ten ještě, jsou týdenníky, revue. Slova bás
níka, žijícího po dloubá léta ve Vídni, měla by
větší váhu, než všech přespolních „Čechů, a nimiž
se nedá mluvici.“ Machar má tak vyvinutý smysl
pro aktuality, že nemohu věřiti v jeho klid. Jaký
je tedy důvod jeho mlčení? Považuje (on, neu

jasykem za záležitost jen a jenpobiké »%— Ano,tím je celéto jesdéní po Čechách —fotografování,
podávání kytic, podepisování pohlednic a — aby

chom na hlavol vče nesepomnéli — vybírání bak
šiše. Vreblickému to měl za sló a sám to nyní
dělá. Co udělal Machar pro vídeňské Čechy, jež
má — jak se říká — u raky, a kteří pomoci jeho
by splá než my doma potřebovali? Prý bo tam
ani osobně neznají. Ovšem pro úředníka židovské
baoky nebí to žádná společnost.

O márudu degenorovauém, ohlou
peném klerikalismem a stémajícím pod
násilím napsaly mnobo a mnoho pokrokářské
listy za aféry Ferrerovy. Náhodou však na foto
grafii vyhutovené židovskou fantasif dělá silné škrty
Bám feuilletonista „Čusa“, klerý píše dne 3. a 4.
t. m. dle vlastní zkušenosti o Španělech: „Všade
lze vidět rasa zdravou a neobyčejné energickou,
rasu, která sice není tak vzdělaná, pracovitá a
pokročilá jako jiade, ale kt<rá má přirozené pod
mínky k vývoji, jakých nemá snad žádný národ
v Evropě, vyjímajíc Rusy. Všechny řeči a před
stavy o vyžilém a zbankrotělém Spanělsku jsou
po této stránce holá báj a nepravda. Není život
nějšího národa v Evropě nad Španěly. Z přiroze
ných podmínek vývoje Španělské rasy nejpřednější
jest střídroostv jídle s piti. (Ažtam přijdouvolní
myslitelé židovští z Uher s kořalkou, brzy 86 po
měry obrátí). . . Nejsympatbičtější zaámkon v je
jich způsobu života je zdr elivost v pití opojných
nápojů... Střídmost4 zdrávlivostŠpanělavjídle
a pití jest spojena s neobyčejnou vytrvalostí v sná
Šení útrap a únavy; poslední příklad poskytla
válka Španělská v Maroko, vedená proti Rifenským,
v níž chování se Španělských vojáků po této stránce
vzbudilo obdiv a uznání u všech cizích pozorova
telů (srov. článek jednoho franc. generá'a v „Le
Tempa“ z 15. října). Mluvě o vojácích, podotýkám
ještě, že žádné vojsko nečiní dojem takové vytr
valosti, odvážnosti a přirozené ukázněnosti, jako
vojsko španělské bez rozdílu provincií. Španělé
jecu rození vojáci a sláva španělských „tercios“
neumřela v jejich zemi. Z morálních známek ž'
votnosti španělské rasy kladl bych na první místo
Bilné sebevědomí a hrdost národní i osobní. Šp:
běl má nezkalenou víra v sebe a v budoucnost
svého národa a považuje sebe hrdě za potomka
Španělů ze slavné doby Karla V. a Filipa II;
správně bylo řečeno, že právě tuto vědomí v his
torické a mravní kontionitě národa je znamením
voitřoí síly a oe úpadku; znamením úpadku bylo
by zaopak pohrdání tradicí, op:Čení se po cizích
národech a dětinské vyhledávání cizí chvály a uznání.
Španěl toho nečiní. Španěl nemá nijak vyviautou
nápodobovací schopnost, jako mají jiní národové,
Španěl nevystavoje 8 naivností dítěte nebo a vy
„očítavostí a vtíravostí malého člověka svoje ví
tězatví i svoje porážky na světový trh, Španěl
nežije zkrátka pro cizího a navzdor cizímu, nýbrž
žije pro sebe a podle svého bez valného ohledu
na mínění ciziny. Atak žije kačdý velký u zdravý
národ. I nejprostší Špavěl dovede se chovati velice
slušně a uhlazené; poté stránce není valného roz
dílu mezi měšťany a venkovany ani mezi jednot
livými třídami společenskými; všichni jsou sebe
vědomí, dbají avé cti, respektují sebe i druhého,
a proto u nich sociální rozdíl, jejž u jiných ná
rodů působí bohatství, zaměstnání a vzdělání, není
veliký. Bohatí, nebobatí, vzdělaní, nevzdělaní,
všichoi mají stejnou kulturu povahovou, stejnou
ušlechtilost v nazírání a v jednání, zkrátka stej
noa noblessu, jež všem pravým Španělůmje vro
zená a staletími vypěstovaná a kterou právé Špa
pělé vynikají vysoko nad ostatní národy, i nad
Francouze, nemluvě ani o germánských a poger
mánštělých barbarech. „Grandeza“ Španělská má
za následek netolko uhlazené a ušlechtilé cho
vání společenské, nýbrž i opravdovou demokratič
nost. Není druhého demokratičtějšího národa
v Evropě. ©Všichni cestovatelé v tomto bodě
vyslovují se souhlasné. ©Aogiičan Jobn Cbam
berlain praví: „Třídní rozlišení jest ve Španěl
sku velice seslabeno. Jsou řídké rodiny šlech
tické, které nechtí jednati s bohatými plebejci, 8
není skutečného rozlišení mezi peněžní aristokracií
s středaí vrstvou, ani mezi střední vratvoa a li
dem.“ Francouz Tbéopbile Gautier píše: „Španěl
sko je pravá zemé rovnosti, oe-lí slovy, tož ekutky.
Poslední žebrák zapaluje si svoje „papelito“ o
„puro“ šlechticovo, jenž je nastaví bez nejmenší
přetvářky blahovolnosti; markýska překračaje s ú
směvem žebráky v cárech, kteří usnuli u brány,
a na cestě neošklíbá se, má-li píti ze stejné skle
nice, jako provázející ji mayoral, zagal a escope
tero .. . Se slušebnými jedná se s familiární la
skavostí, která jest velice odlišná od francouzské
affektované sdvořilosti, jež každou chvíli připo
míná jim nízké jejich postavení. Také Čech Ota
Pinkas pozoroval, že „vůbec nelze zde pozorovati
kastovního ducha.“ Mozi vojáky a občany, mezi
koěžími a laiky nelse viděti třídních rozdílů,
všichni se spolčují navzájem lehce, vesele a Sr
dečně . . . „Demokratická“ Evropa mobla by
v tomto obora dlonho choditi do španělské Školy ..
O bospodářské a duševní oposdilosti Španělska
bylo by Ize mnoho psáti, též o nedoststcích poli
tických a osvětových, ale odkazují v té věci na
věcnou a spravedlivou kníhu Jobna Cbamberlaina,



ež je přeložena též j španělštiny pod názvem
„El atraso de Espaňa". fkám jeo, je opd
adění (atraso) Španělské jest, jak ostatně patrno,
adsledek čějénzAbálčivosti a netečnosti Španělů
obecně známé, nýbrž i následek přírodních pod
mínek, jež jsou velice nepřísnivy k intensivní čin
nosti, jak mi dosvědčí každý, kdo blíže sné Ka
stílii, Leon, Aragonsko nebo Estramadaru. Zdálo
se mi dokonce, že Span*l není tak klasicky líný
jako Vlach (oč tvrději musí Španěl pracovat v špa
nělské pastině vež Vlach v italském ráji!), a že
lenost či lépe zahálčivost Španělova vyplývá ne
tak z fysické nebybnosti, jako spíše z nedostateč
ného cenění tvrdé práce a z vrozené i pěstované
náklonnosti k zábavě. Problém mravní a kulturní
(kulturní ve smyslu suělecbtění osobního a spo
Ječenského) není u oich problémem,což je pocho
piteloo u národa tak pravdivě kalturního, jakým
json Španělé. Povsha španělská nemá těch trhlin,
nedostatků a zbytků barbarství, jaké má povaha
jiných národů, a její přirozené vlastnosti jsou cel
kem tek ušlechtilé a vyrovnané, že o výchovu
karakteru není třeba uměle pečovati.“ Takové a jiné
cbvalořeči jsou obsaženy v řádcích dr. Kybala o
Španělském národa. Snad (fotografie ta pořízena
barvami až příliš jasnými. Ale stojí za zaznamenání
po útocích židovského tisku K čemu „bumanita“
škol Ferrerových, jestliže u Španělů „o výchova
karakteru není třeba uměle pečovati ?“ V přístav
ním městě Barceloně, kam vniká «travný dech
ze všech končin světa, jest ovšem množství lidu
zcela jiného rázu, jak svědčí bomby a žhářatví

Z 56 učenců mojvyšší cemu obdržel
— Jesuita. Královská vědecká akademie ve Flo
rencii, která naprosto není klerikální, poctila první
cenou (9000 lir) práci dějepisce Jesuity, Tacchi
Venturiho „O stavu náboženství v Italii v polovici
XVI století“ — Teď aby ee vzal syn Heliův
znovu za blavu! Italie, ovládaná od volnomyšlen
kářů, oezavádí naprosto antického jasu, Mazhar,
ačkoli italská „vráhata“ nezoá tak dobře jako
sami Vlachové, dokázal, že církevníci Šmabem byli
v Římě zpátečníky, že byli tomu městu a vědě
neštěstím. A teď právě vědecké akademie o Cír
kevních poměrech Italie nejraději 8. učí z kniby
— jesuiteké, jako z koiby vědecké a pravdo
mlavné! Teď jest jenom strach, aby se tam Macbar
nepustil ae svým bromotluckým perlíkem! Oo
totiž umí dělat pořádek razně a krátce.

Záložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4“/, až 4'/,"/, lo výpovědi.
Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Hospodářská hlídka.
Letošní sklizeň v Čechách. Celkem

aklidilo se v Čechách tržního i netržního zrní
(člsla v závorkách znamenají loňskou sklizeň) me
trických centů: pšenice 4 345.708 (4,871.142).
šita 10,085.935 (9,695 772), ječmene 6,621.081
(5,417 992). ovsa 8,559.493 (6 431482). Průměrný
výnos po 1 ha činil v zemském průměru (opět i
se zadinou a p.) v metrických centech u pšenice
196 (195), žita 179 (17), ječmene 203 (183),
ovsa 18 (189). Plocha sklizně byla letos u obilnin
podstatně jiná než letošní plucba původního osevu
jich i nežli loňská plocha sklizně; byloť zejména
osimé pšenice velmi mnoho letos zavráno, nemálo
též ozimého žita. Črnila pak plocha sklizně v Če
obách v bektarech u pšenice 221.218 (224 682),
šita 563 U35 (571'046), ječmene 325.992 (300.864),
ovsa 476.789 (463.756) Průměrná váha I hl. zrní
opět tržního i netržního dobromady činila kilogr.
u pšenice 777 (777), žita 712 (713). ječmene
617-7(675), ovaa 48-9 (48). Dle toho byla letošaí
úroda obilí v Čechách u všech drahů lepší nežli
Joni, neboť i nižší celkový výnos pšenice způsoben
byl jen zmenšením plochy sulizné, kdežto prů
měrný výnos i u ní jest letos o něco málo větší
než loni ; způsobeno to bylo zvláště zdarem pěe
nice jarní, letos mimořádočhojně pěstované. Jarní
obilniny vykazují vůbec letos lepší úrodu než o
simé; nejlépe se urodil oves.

ak odstraníme vihkost zdí vosvět
mících a chlóveéh. Vlhké a mokvavé zdi ve
evětaicích jsou škodlivé nejen lidskému zdraví,
ale i majetků. Poněvadž ale největším a nejcen
nějším majetkem Člověka jest zdraví, mámu dbáti
v prvéřadě z ohledů sdravotních sbavit se vibkých

adí. Zdivo bývá vlbké ze tří příčin: | Baď dat
stavěno s velikých, křemenem bohatých kusů pl
akovce, nebo 2. vlhne od země následkem přílišné
průlinčivosti kamene, aneb 3. vlhbe od stájí —

oož jest nejnepříjemnějíí Jeli teď nbka poraboíi z to snádno,poněvadž takóyá

jen I a m áv neorčitýchplochách. Vibne-li)
sl od semé, tedy ee vlhkost do výšky ztrácí.A

— I V (omto posledním případe opadáváMokyání toto, ať je jiš původu 'j

obl spatra V m rvknhBešt zeď

natřeme horkým nefaltem. Nejprve ovšem odsekáme

důkladně ku omítku(ojjitu), načežk ka
meny asfaltem nátírámo a plskom zasypáťůde. —
Tento nátěr opakujeme třikrát a poslední vrstvu
zasypeme bodné brubým pískem, aby držela 0
mítka. Zeď takto isolovaná (osamocené) nikdy více
jit vlhko do om'tky nepropustí a tak si levně
zjednáme zdravý a vucbý byt.

K odvodňování pozemků osvědčilyse
trabice zhotovené z cementu a písku, jež si každý
hospodář může po domácku sám zhotoviti,pakli
má na pozemku některém písek ne příliš jemno
zrný. Také trubice na močůvku, můstky. odtoky,
pak žlábky atd. lze doma vyráběti z písku a ce
mentu

Tavemí vosku, vlastoč rospoaštění voštin
či souše je přáce velice piplavá a sdlonhavá, ale
nelze ji oijsk obejíti, neboť činí značnou součástka
výtěžku. Proto tavení vosku patří k nejdůležitěj
ším pracím včelařským v době, kdy na včolícě je
klid. Než i v létě lze práci vykonati bes obtíží
spůsobem snadným. Od jara včelař k tomu účelu
shromažďuje veškeré úlomky ze souše — prázd
ných plástů včelích — měl neb jemné drobečky
nadrobené včelami vykusováním víček z medu a
plodu na dně úlu oasbromážděné, pak staré čeraé
plásty a plesnivé dílo, které dříve ve vodě opere
a od plísně očistí, vyřezané dílo trubčí neb ne
pravidelné nástavky na plástech, odstraněné baňky
královské atd., z čehož všeh: psk najednou v době
příhodné vosk vyvátí. Poněvadě se však stává, že
larvy včelího mola kdes nasbromáčděné tyto od
padky ne dosti b-dlivému včelaři zásoby ty úplně
zničí, výhoduým je pro včelaře tavidlo sluneční,
do kterébo v době letní všecky ty odpadky dává,
aby teplými paprsky slunečními ve vosk 8e pro
měnily. Jest to krabice dvojitým poklopem skle
něným přivřená a zaklopená, v níž uvnitř je drá
tové sítko, nad plechovou nádobou poněkud na
kloněně umístěné, na cěž odpadky se kladou a
vosk stéká dolů do korýtka podél plechové nádoby
u spodu ležícího.

Nehodí se všechme do všech poměrů.
To se nejlépe pozoruje na pšenici. Nasejme do
méně úrodné půdy ne dosti vybeojené ušlechtilý
druh pěnice — výsledek neispokojí. Nasejme do
žíroé půdy velice úrodné drub méně výnosný, vý
sledek také zklame, Sejme tedy do úrodných po
lob pšeničných dobře vyhnejených druby nejvý“
nosnější, na příklad Sgaare bead, ale do méné
plodné půdy žitoé sejme raději naše domácí ho
lice (pšenice Prolific), kteréž snaduo nevymrazí, a
v polohách drsnějších lépe se osvědčují, než zjem
nělé cizinky. Účelným výběrem osiva a pozvolným
zošlechtováním lze ostatně domácí pšenice po
svolus tak zlepšit, že výnosem psk rovnají 8e
pšenici cizí, ale mají lepší vlastnost, zejména pro
mlynáře a pekaře, což také padá na váhu.
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Seznamy Da pyládání. Telefon č. 17.

Sociální besídka,
O sociálním působení církve katolické

v Anglii napsal sám anglický voojalista Hynd
mann v knize „The bist. Basis of Socialism in
Eoglund“ toto: „Věnnou pravdou jest, že kněší
a mniši v Anglii byli nejlepšími zemědělci a
še lij bídya strádání neznal, dokad katolická
církev mělá své atstky. Jakmile však; statiky
církve přešly d> rokoo nových dr“itelé, staly
se nástrojem ojařmování. Vydírání zemědůl.

staatism stal se. přidtou příčinou lichry
v Aoglii.“

Radý tábor dolem pro pohla

vůry. Obrsorfrah posl. Sebabmeoier,dřívepomócník u kolotoče, chodí oyol vyšňořený jako
$"'volmoža karelír na bony. Obrsoudnéh

1. Reitene?ř,'býválý malff na porcutému, 00

etoval letospo Solnobradsku a „zotavoval 60“

v johepkel l Obrsosdrab posl. Sehrammel,kdýši dělolk Enoflikářský, atrávil se evou paní
letní pobyt v Kortiod, kdež bydlel v nejdražším
hotela „Welsses Kreuz“. Obreoodrahb poslanec
Lów vyučený zedník, má ural v Drahovicích
vijlo, v níž bydlí sedm rodinu. Přes to však
nestyděl ee Lůw nazvati v parlamentě (32. se
sení XIX. schůze) tuto výjlo „malou cha
loapkoo“. — Při takových zujevech nelse se
diviti tvrzení samébo rudého tisku, že Kadr
náč chtěl si pomocí s floančoí tísně poslanec.
mendátem. Víme tolik, že pohluvárům radým
vede se tím Jíp, čím více podříšení jejich
kmáni oa špatné existenční poměry naříkají.
Nepamatojete se na křiklavé zjevy ze stávky
na Ostravska?

. Bezděčná chvála. Soc. dem. „Dělnieké
listy“ v č. 250 oapsaly: „Klerikálové triamfají.
Dolnorakoaský sněm, 80m země nejprůmysl
nější, 8 nejlepší soad sociální (roz. křesťansky
sociální) orginisací, jest nejklerikálnější kur
poraci v celém Rakouska“. —| Ejhle, tudíž
„klerikálové“ sociální práci dobře rozumějí!
Právě sdělily vídeňské listy, že 26 listopada
vídeňská městská rada povolila 10983012 K
na stavbu špitálu. Též odblasována sabvence
25 950 K na odborné školy a 35 670 K opol:ům,
které pečají o chudé děti. Tedy zdravá sociální
politika! Kéž by videňští křest. aaciálové lu
štili také spravedlivě otázku oárodnostní|

Všeobecné volební právo —rudým vše
lékem. Co všecko soc. demotraté slibovali od
všeob. blasovacíh > práva! Kovslili lida před
očima pravý ráj. Nyní však, kdy říšská saně
movoa tolik zradla, vede se chadému lido ještě
hůř. Soc. demokracie vykřikovala, jak volební
reforma bude radikálním prostředkem proti
národnostním štvanicím | Lidový parlament prý
pacionální vášně utišl. Zatím všik uyní aaci
onální štvanice se stupňají oetoliko v říši, nule
i v p.rlamento samém. Při toškém boji našeho
národa rudí poslanci boď pomáhají N-moům
anebo Šikovné třenice obcházejí. A teď najednou
žid Aasterlitz, šéfradaktor adlerovakého ústřed
ního listu rudého „Arbeiter-Zsituog“, zpívá o
tevřeně ve vědeckém radém listě „RKamf“(v li
stopadovém čísle) tuto smotnou píseň: „.. že
vě-obecné a rovné hlasovací právo, místo co
by přípravo k národaostoímu míra stopňovalo,
nacionální boje přiostřilo, o tom molse nymí po
chybovatí, dosvěděuje to nejsmutnější přítomnosí.
Domokracie nezbližoje savářících se národů,
staví je proti sobě vědy nesmířlivěji a vzdoro
vitěji. A tak silou, která měla nacionálol spor
ukončiti, národnostní boj teprve se rozvical
v celém svém rozeahba a v celé své pádanosti.“
Toť vyhláška úploého binkrotu rudých hesel,
jež byla házena k strávení oemyslícím davům.

O ženě řemeslnici oapsaly „Ženské Jisty“:
„Od té doby, 00 povoleno bylo ženám státi se
učitelkami a úřednicemi o telefona a telegrafa,
bylo pro tyto úřady vzděláno a vyškoleno
tolik ail, že jest všade o taková místa veliká
nouze. A přece woobé dívka uplatnila by
moohem lépe svou intelligenci, svo0 technickou
obratnosti tvůrčí síla — v řemesle. Proto
v Německu velmi vážně se pomýšli na to, aby
všecka řemesla, která zvláště k ženioé povaze
přilébají, byla ženám dostupna. Jen že se masí
dívky zrovna tak jako hoši řemeslu několik
let učiti a nesmějí chtíti, jak se dosad děje,
hned býti mistry. Jest také dobře, abyse šeny
s počátku takovým řemeslům věnovaly, která
se specielně ženskými zovon. Hotovení dám
ských šatů, klobonků, prádla, roční a strojové
vyšívání. prýrokářství, obor textilní; — česání
dám, f+t grafovrání, knihařství, květinářetví,
cukrářství — to jsvu obory, ve kterých ženy
mohou vynikooati a mohou i zbobatnooti, kdežto
u telefonu a telegrafu stávají se nervosními a
sotva životní potřeby kryjí.“

Radá spravedlnost stále kulhá. Národ.
soc. „Lidové Proudy“ oznámily, že 1. listop
nastoupil v Jičíně půlletní vězení soudrub G
berdea za to, še zpronevěřil penize Typogra
foké Besedy. „Lidové Proady“ poznamenávají,
že takové věci rudý „Východ. Obzor“ nenve
řejní ; jest po emmrtiKodraáčově jako zařezaný.
Táže se, kdy kouečně soc. demo«raté vrátí 0
žebračeným tkalcům ty tiefce, které s jejich
kasy dával Kadrnáč štědře na rudé účely. Leč
ti lidá, kteří dřív tolik ovolávali knáse k pla
cení na oběti Drozdovy, nyní délají zrovna o
brácené. Chytrá: nedůstednust!

Pardubickou
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Českoslovanská záložna VDraze

(přijímá |
wklady pa 4'/,9/,úrok bezvýpovědi,

+ 449/4 „ 830denní výpovědí,
„» 49 „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složními listy pošt. spořitelny, které
zašlou ee na požádání. — Záložna pod
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za ofhodných podmínek,
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Jéhá povinné revisí Jednoty záložen. —-
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Časové úvahy!!
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Nádherné daryl

Madonny a Krista
n vůbec veškeré drahy

obrazů, zrcadel
a rámců,
jakož i nejrůznější

umělecké výrobky
doporučuje levně

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslicha
“ ©v Hradoi EKrálové.

Vlastní dílna na zarámocování.
Obrovský výběr depienio

a všebo sboší papirnického.

W
Uzmený za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, © a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cepníky, rerpečty, tzery s Letové zbo
k výběru franko

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: šúůry, střapce, tře
pení atd.

LINOLEUM, -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« za nejlevnější cenu nabízí firma 

JA OTODTAV PRAZE,úladšké L

| koruna
v JO hal. pošt. známkách neb v hoto
vosti předem zaslaných stojí kapesní=: nechanický
počitací strojek,

jenž bravě počítá, násobí a dělí i a de
netinnými čísly. Návod přiložen. Záraka
1Otiletá. Neobyčejná přesnost a úepora
časn. Franko každému zaslá výrobce
Fr. Hedík, technikVelká Polom,

Rak. Slezsko.
Na dobírku nezasílám, pro veliké porto.

0 výtečné chuti a pěkného zrna, přebraná, kamení prostá, nelemá: K
1m, 13 -, 15—; pražená; k

Vá 13, 4—, 16—.Zásilkyod 5kg
: počínaje vždy franko. Zoámá solid

nost závo Ju, dnatatečná záruka dobré
+bsluby. Nákladnou režii na úk r

jakosti nevedu.

——m Fr. Jelinek,Slatiňany,

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmeseným

w Hradci Králové,
= (proti Graudhotelu) ::

přijímá vklady ma knížky

= za 44% až 5%,=
úrok ato dle výpovědi.

98P*Složnílístkynapožádánízdarma.“URLk nzen

Kožichy
pánské i dámské, cestovní a hospodářské,i levné

pro kočí.

Kožešiny
límce, štoly. šály, rukávníky v nejnovějších fago
nách od nejlevnéjších do nejvzácnějších, v největ

ším výběru doporučuje

František Beran,
vlastní výroba kožešnického zboží

© Hradec Králové, ©
Welká podsíň.

Žakety kožašinové
nejmodernějších vsorů pařížských dle míry se

shotovují.
Nemoderní kožešiny una

nové vzory předělávám solid. a levně.
Zároveň

klobouky a čepice
j«ou stále na skladě.

Veledůstojnémudachovenstvu!
Dříve, než nové

úarámové jesle
zakoupíte,

dopište si o bezplatný rospočet a vzorky utěšeně
ne rozvíjející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje

Legitimace sa
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákoma
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati «ze levně

Pbiskopsté knitskémné v radi Králové

O

(zasolinové |ampy
„ideal':

svítivosti 75—100jnorm.avíček6

adí

v odborném oufětlovncím a efóktra
technickým národě

Ž“dojte cenník | zdarma.

Žárová tělíska na“jíh, plásj geeolin i plyn velmíov



Doporučujeme

Právě vyšel obsažný spls

„Úkoly sociální
politiky"

z péra redaktora Č. Ú., jenž své 20leté zkušenosti z veřejné
činnosti uložil ve větším 320 stran čítajícím spise. Dílo v I.
oddílu vyšetřuje rozsah pracovního pole, v II. oddílu uvádí
výčet povolaných činitelů v sociální politice, v III. oddílu
čt nejbližší cíle sociální politiky v ochraně středních stavů,
dělníka, ženy a dítěte. Oddíl IV. obsahuje ideový základ
křesťanské sociální politiky. Spis je bohat četnými nejnověj
dími statistickými doklady, nese se směrem praktickým a
obsahuje hojnost u nás nezpracovaného dosud materiálu.

Cena spisu 3 K, pro abonenty „Cas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
10, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ o Hradci Králové.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jakovýtečné

M kapesní hodinky
; všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
MEčrA jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

Son ©— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zistníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

odborný pozlacovač pro práce kostelní

2

Jan Horák,*
soukenník i

v Rychnově nad Kněžnou X
zasílá na požádání vždy M

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

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

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

zkoušku.

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

KEE) 663 XKP) X 665 XČB X
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům+ovolujesi depo
reějti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky, patánky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům

A církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
káxku franko bez závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdce ruční.

Sklad veškerých a stříbrných klenotů, jako: řetězů

madonek, křížků,potjnků, náramků atd. 1 Notářsképrsteny, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbra pravéhoo nského vádyna skladě.
Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje aa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paslř a ciseleur

Praha I. ul. Karoliny Světlé, čis. 19. n.

603E83X|363|XXKREDKABBX CEICBDX683[XIX

Paramenta.

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venka se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávámcelá

nová chrámová zařízení
v každém slohu s provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně s
k ústnímu jednání dostavím 80 na požádání taktéš

bez nároku Da cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromsová
státní medailie z výstavy v Dardnbicích.

WW- Závod založen r. 1898. "JG

Blanší nábytek,
zachovalý, Směkkýgi-tvrdý za

[každoujcenu

%na prodej
[v továrně fy.

Ignáce V, Noškudia syn
(protokolovaná firma)

Ťv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Reškudiy, [aráře vo Výprachticlch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
E88ALee

katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání

s a zhotovení ko
MEM“ stelních rouch,

EE korouhví (balda

chýnů), nebes a

atd.

© VO o., Kaiser

KV. Skuherský, HradecKrálové

strasse 5., vedle La
saritakého chrámu Ve-0 Plně. NY
Neubáskusasílé A

se vše fronco. MJ

DNepostrádatelnou

nejlepší ochranou
proti reumatismu

a každému oastuzení všem, kdož jsou odkázáni
svým povoláním prodlévati v chladných místnostech
neb na venku, jsou naše zvláštnosti pletenébo zboží

z pravé
velbloudí srsti.

Zvláště odporučujeme ohfírky
na kolena, kryjící nohu až po
kotník, 1 pár k 8'—, rukarice
1 pár K 3 látku na spodní
kalhoty a kazajky, 190 cm. ši
rokou, 1 metr K IU'— : veškeré
zimní prádlo, břišní pásy. chrá
nitka na plíce, na praa, na záda,
pásy na ledviny, jednotlivé rn
kávy, jednotl. nohavice, vesty,
ponožky, přikrývky, střevíce,
papače atd. — Velbloudi srst
nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje ani neprochladí se
snadno, a udržuje při těle stej
noměrnou teplota! Nový velký
illuatr. cenník zašleme na po

žádání,

pral Samarviné
výroba pleteného zbož'.

mg- W Plzni: Školníul. 8.. Říšská ul. 1. "8

v

FOTOGRAFIE

nejlepší při osmáchnejpříznivějších dodává

cís. král. dvoroí a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
um Hradec Hrálevé, Adalbertinum.sms

Velké obrazy od 10 korun. výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

osaiky

boCD

Brno.
bsplatní.

KosDCL mváoknaimosniky

B.Škarda,

vlašské,hotoví

umělústavprojmalbafnasklo

sklenné"fi
dekoracivnitřní,nejnovějšího,

fsobu,kterénejenvzezře

MOSAIKY

profagady,

xvlastníhosp



Cislo 50. Přadýlatní na čívrí soka s A50 Á> na půl roku SA — A

Kavalíři.
L.

Jestliže v době přítomné celé hoofy růz
pýcb příživoíků rachotivým bubnem oblašají
svou demokratičnost, jest jim potřebí připo
menooti, že k demokratické povaze nestačí —
žíti v biahobyta na účet chadého lidu, platí
cího velkou daň svým pohlavárům. Jestliže
byní tisíce a tisíce pozérů se prohlašují za
věrné ochránce dědictví přejatého po hasit
ských předcích, řekněme jim: „Abyste se
mobli hlásitií k hasitům, nepostačí tropiti vi
pepický posměch z těch věroučných článků, na
nichž staří husité Ipěli jako na posvátných
pokladech. Skutečný dědic bosilů nemůže na
př. proti Nejav. svátosti psáti články tak rou
bavé, až jsoo konfiskovány, nemůže psáti pro
rozlačitelnost manželství, proti zpovědi, ne
bude se spojovati s německými židy volac
myšlenkářskými proti I.du domácímu, mají
címa ve vážnosti ovangelium.“

A kdo jest pravý kavalír? Stav šlechtický
nevznikl náhodně lichvářským trikem, náhlým
a násilným oleupením lida o lidská práva. Více
sociálních složek působilo k pozvolnéma jeho
vytváření. Šlechtic, těšící se velkým právům,
měl i velice závažné povinnosti netoliko vo
jenské, ale i humánní, Při krystallisuvání spc
Ječeoských útvarů vzrůst feudalismu středo
věkého vyvíjel se přirozeně a měl důležitý
koncentrační úkol. Ovšem časem mocnější dá
vali zoáti příliš markantně svou moc slabším,
jak se obyčejné všude jinde děje. A čím více
velká část šlechticů zapominala na původol
svůj úkol, tím silněji lidová práva byla stla
čována, tak že na př. v Čechách v době bu
sitské otřesená královská moc naprosto nesta
čovala k úepěšné ochraně lidu. Pojem národ
ního svazku zatemněn — český bobatý čiechtic
měl větší sympatie k rovnorodémo druba oěme

<ckéma než k ojařmenému lidu, ke krvi vlastní,
která žila v bídě a nevědomosti právě trestu
hodnou nedbalostí rytířův a pánů. Žeč i tehdy
v tábořo šlechtickém probleskovala jasná jména;
i tehdy se vyskytovali někteří šlechtici (nále
žející různým náboženským společnostem),
kteří stále měli na mysli, jaký patriarchální,
otcovsaký úkol jest jim evangeliem přidělen.
V době nejvyšší šlechtické zpopnosti právě ně
kteří bohatí pánové počínali si spíše jako o
bezřetní a štědří správci rozsáhlých statků
než jejich majitelé; užívajíce velikých důchodů
pro osobní potřeby zcela skrovně, Šlapali na
paty zištnéma svému úředoictvu a bděli nad
tím, aby poddaný rolník žil při pracné námaze
lideky. Přitom však veliké mínění o šlechtické
povýšenosti nad prostý dav a jiné kastovnické
předsudky trvaly dále. Tyto tradice, dloaho
letým historickým vývojem utvrzené, přetrvaly
Bílou boru; ani lepší Šlechtici, kteří užívali
jmění štědře k dobra lidu, nebyli srozoměni
s újmou některých vlastních privilejí. A přece
sociální vývoj stále markantněji šlechta upo
mínal, če v novém věka jí připadá úloha jiná
než jaká byla ve středověko. Konečně přikrc
čeno k nejnutnějším refornám přes hlavy
šlechty; nový řád způsobil leckde mezi náro
dem a šlechtou — většinou poněmčenou —
rozetrk ještě větší, než předtím. Národ stýskal
a buboval na šlechtu větším dílem spravedlivě.
Leč — bylo slošno opadati do podobného
předsadko, jaký se šlechtě vytýkal? Zoačilo
už 68m0 jméno „šlechtic“ národní pohromu?
Židovako-liberální tisk postaral 90 zavčas o
důkladné klspky na oči, aby národové neviděli
blavní ové otlačovatele. Řtanóvr se podařil,

něžní židovské šlechta dostávala pardon a
Juvní olla hněvu obracela se proti šlechtě bi

storické, pozemkové.
Přes to však v novém věku nalezl národ

v některých šlechticích přátele apřímné, obě
tavé, kteří © velikou, v pravdě kavalírskou
energií vymanili se s předeodků, jimiž byli
opřádání a přilooli opřímně, demokratick
k ljda, který jejich jměníprací svojíudrloval,

Mezi tyto šlechetné, pravé kavalíry ná

leží v předol řadě Arabč Jan Harrach, který
zerořel dne 12. t. m. ve Vídni. Byl to ašlechtilý
kavalír každým coulem. Zářivým příkladem
ukazoval jiné šlechtě cestu, na které může
získati vřelé sympatie nezkaženého jádra *c
ského národa. Po jeho smrti sturoslu praž 4"

stavit, jaké tento kavalír, kavalír opravdový,
nejenom rodem, ale i celým svým posledním
smýšlením, masil zakoušeti ústrky, když chtěl
státi v čele obrany této (Slovanské bes-dy ve
Vídni) pro náš národ? Všeho toho nelitoval
a rád nasadil svoje prsa, rád otevřel svá srdce
každému, kdo žádal jeho pomoc“ — Hr. Jan
Harrach náležel k předním a nejšťastnějším
národním vašim křisitelům a podpůrcům. Byl
členem Masejní společnosti přes půl století,
členem správního výbora Masea od r. 1861;
jako president Společnosti wasejaí řídil vd
r. 1890 osady vlasteneckého našeho ústavu
rakou nejzračnější. Přes 40 let byl předsedou
vídeňské Slovanské besedy; naše menšina na
půdě tolik palčivé poznala v něm předního
mecenáše vzhlížela k němu jako k dobrotivému
otci. Byl delší čns též předsedoa sbora pro
vystavání Národního divadla v Praze; k vůli
rychlejšímu vývoji české opery vypsal ceny,
jimiž poctěny byly práce Smetanovy a Šeborovy.
Přitom byl horlivým sběratelem na divadlo.
Horlivě podporoval národaí rucb hospodářský,
stál v če:e hospodářských suah v krajích těch,
kde měl statky. Horlivě se staral o výstavy
bospo .ářských spolků. R. 1863 založil s prc=
slalým Lamblem hospodářskou Školu ve Stě
žerách Důvěry noaby: v národě tak veliké, že
r. 1865 byl zvolen jednoblasně za starostu okr.
zastopitelstva v Nechanicích a později poslan
cewndo sněmu českého i do řišské rady, kde
byl členem českého klaba za předsednictví
Riegrova. Zastopoval na říšské radě venkov
ské obce okresu královéhradeckého až do r.
1884, kdy povolán do panské sněmovny. Vždy
horlivě pracaval, aby byly odstraněny překáž
ky, které nakopili protičeští fauatikové mezi
říší a naším národem; hleděl k tomu, aby ná
rod jako jednotná hradba vzdcroval úspěšně
těm, kteří našim právům kladli osidla.

Harrach vydal též některé bystré poli
tické úvahy. Dlouho by trval výpočet jebo zá
sluh o národ náš. Největší jeho zásluba ovšem
spočívá ve vzorné a obětavé péči o kultarní
potřeby Čechů vídeňských. Netoliko pracoval
horlivě v Besedé, ale věnoval mnoho práce i
opolka „Komeuský.“ Vydal obrovské sumy na
stavbu české Školy a českého kostela.

Nennavné jeho kajtarní práce mu však
nebyla žádnou překážkou v plnění nábožen
ských povinností. „Byl katolíkem horlivým. —
Pravý kavalír, který pochopil výtečné úlouu
šlechty v době přítomné!

Volné listy,
Machar a římští papešové. Jednou z nej

zvláštnějších kapitol českého života jest po
kroková strana. O pokrok bije se v novinách
každodenně, kdežto prakse její jest hrozná a
zastrašující. Noviny, které podporojí a schva
lují řádění Macharovo, oblopojí vlastně lid, a
tyto noviny jsou vesměs směru pokrokového.
Nevědomost Macharova přibil jsem jiš v mi
nulém článko, když jsem mlavil o snalosti
jeho vzhledem ka pravdě mesiánské, jak se
projevila v Starém a Novém Zákoně. A přece

přednášky Macharovy táhnou, což vlastně doazoje nepravda přísloví: „Moachy na ocet ge
nesletují.“ Kdyby kulturní dějinybyly oltící a
mluvící bytostí, ozývaly by se po Čechách
s mučidel Macharových hrozné steny. Jelikož
však kultarní dějiny nemoboa křičeti a pro
tože ne takové trápení není posud paragrafů,
provádí Machar své katovské řemeslo nerušeně
dál a obecenstvo za každou poprava platí po
čtyřech stech korunách.

Machar ve svých přednáěkách odsasujeřímské papeže vůbec. Nic dobrého pro člově

Imierty se počítají levně.

čeastvo nevykouali, nemají žádného význama.
Usadku toho došel proto, že si přečetl něco o
několika špatných, nehodných papežích. Ostatně
i kdyby všichni papežové byli světci, Machar
by jim toho oikdy oeodpastil, neboť jméno „ka=
tolický“ vyslovoje s pěnon 0 úst a se zaťatými
pěstmi.

Nepřátelé katolické církve nechtějí o živý
svět věděti, že papežové jsou právé tak lidé,
jako moché jiné osoby, které spravovaly vy
soké úřady. Ale tito odpůrci dobře vědí, vy
týčí-li se hodně lidské chyby, že tím trpí
vzneševý úřad sám. Odstraní-lí se úcta, zmizí
aotorita, a pak lze již nernyslícíma dava dc
kázati, že římští papežsvé vlastně jsvu skvroou
a přítěží obecné vzdělanosti. Pak snadno ovšem
mlaví se o hříších papežův a papežské mo
rálce a pak bez námahy sestaví se tak zvané
papežské zrcadlo. O hyenách jest známo, že
vyhrabávají mrtvoly, a takové hyeny v lidské
podobě pobíhají také na poli dějepisu. Dle
klasického nevědomce a zarpotilého lbáře jsou
pak papežové žráči, píjani a nemravové. To
jest karakteristika papežství, kterou podává
Macbar. Karakteristika papežství?

Protože mezi císaři tohoto světa vyskytl
se Nero, jsou všichni panovníci takovými c
bladami jako Nero, kterého vclebil Machar?
Jest Nero karakteristickon značkoa císařství
vůbec? Protože se mezi kofžatya králi vyskytli
lidé nehodní, byli pro to špatnými všichci kol
žata a králové? Před několika roky na jistého
stoupence strany pokrokářské bylo prozrazeno,
že jest denuaciantem. sČas“, jenž všechny činy
Macharovy schvaloje, tenkrát volal do světa:
Jak možno tak nesmyslně chybu jednotlivce
rozšiřovati na celou strana? „Čas“ «mlavil
správně, Ale jest-li tato zásada jediné rozamná,
pak musí se jí dbáti při každém stava: i při
kněžích i při papežích.

Jak hanebné jest zobecňování chyb na
všechny papeže, vysvítá z toho, že dvě stě še
desát papešů posusováno jest dle dvanácti ne
hodných. Z těchto dvou set šedesáti bylo sedm
desat pět světcův, a o době pronásledování skoro
všichni papešové semřeli sa své přesvědčení amrik
mučenickou, kdežto Machar dnes za své štvaní
dává si platiti po čtyrech stech koranách a
jest odměňován židovským potleskem.

Zapíráme my katolíci, že nehodných pa
pežů nebylo? Nezapfráme. Žádáme však, aby
tato skutečnost, jako se to děje s každou jinou,
osvětlována byla tehdejšími poměry a aby ne
hodnost několika papežů nebyla vykládána jako
výsledek, pochodící se samých sákladů křesťanského
náboženství.

Na konci evátého století začaly v [Italii
a zejména v Římě neblabé spory mezi stranami
šlechtickými, z nichž každá usilovala o vláda
nad ostatními. Jelikož v ten čas šlechta i Jid
rozhodovali o vvlbě papežů, jest zřejmo, še
nastala anarchie i v papežství samém. Sbor
kardiaálský zu té: anarchie byl bez moci.
Protože vládychtuvym Šlecht. rodinám řím. cír
kevní stát byl příliš mocným, staraly se oto,
aby sa papeže nebyli voleni mužové rázní a
výteční, nýbrž slaboši nebo takoví, kteří stran
ných ovárů zúčastnění jsouce, dávali zároka,
že badoa sloužiti zájmům své strany. Nehodné
papešové byli tedy od šlechtických stran církví
vmucení. Protestantský dějepisec Gregorovius,
jemuž láska k papežství na žádný způsob vy
týkati se nemůže, o tehdejších poměrech píše:
„Strany shrnulydo svých rukou všechnu moc, sto
ice Petrova stala se jejich kořistí, a tak pape
žové, sotva že v úřad se avázali, hned po téumírali..

Tyto zmatky vynesly na trůn papežský
nehodného Štěpána VI., Sergia III., Jana XI. a
Jana XII Záchrana přišla z nitra církve od
řádu Benediktinů a zevně od císaře německého
Otty I., který šlechtě římské volbu papešů od
ňal. Čí jest tedy vina, že byli v onom století
římskými papeži lidé nehodní? Od kterého
času zajatec jest vinen banbou, která jest na
něho od jiného metána? Naže, právě papežská
stolice byla tehdy v zajetí a okovech, s kte
réhož jasného důvoda žádnýjen trocha pravdy



kterouš tebdy od nevázané
sováno. My katolíci víme také ještě o jednom
stínu v dějinách papežetví, jenš nazýván jest
drubým babylonským s:+jetím. Mnoho sla spů
sobeno bylo církvi katolické tím, že papež

Klement V. přesídlil se s Římado francous
ského Avignonu. V tomto období dlužno jme
novati jako nehodného papeže Jana XXII. Ač
koli není všechno pravda, 00 o tomto papeži
slomyslně se vypravuje, přece jest odsouzení
hoden proto, še udílení milostí ačinil prame
nem příjmů. Vytkneme-li ještě obzvláště Ale
xandra VI., který vážnosti svého úřadu uško
dil nejvíce, ukončili jsme výčet nebodných

apežů. Tedy dvě stě čedesát papežů, z nichž
ylo šest méně bodných a šest nebodných pa

požské důstojnosti. Vyjádříme-li věcstatisticky,
ne padesát není zúplna ani tří nehodných, po
měr to, který i před nejpřísnějším soudcem
obstojí. K tomu však ještě třeba doložiti jest,
že i o těch nehodných vypravují se skutky,
kterých nebylo a které vznikly v myslích, jichž
jediným účelem bylo a jest špiniti, což již čas
těji bylo dokázáno. Julius II. na příklad hadá
ním dějepiece Pastora jeví se does ve avětle
docela rozdílném od toho, ve které ho posta
vily pomlavy.

milovnýčlověknemůževinitipe rnáh šhazvy,y bylo po

Noa veliké ofle s kričím hlediskem. Machar
uminil ei dokázati, že křesťanské náboženství
sničilo krásný antický život a že su tak stalo
na velikou Škodu lidstva. Tento úkol jest za
jeté světové důležitosti a již průměrný vzdě

ec očekává, že srovnání těchto dvou světo
vých útvarů provedeno bude v hblavoích zá
kladních liniích co nejsvědomitěji a že nebude
opomenato ničebo, co náleží k podstatě věci.

achar však není z těch lidí, kteří sledujíce ve
liká besla, dovedou se také do práce vážně zabí
rati. Maje v přednáškách svých vylíčiti činnost
papežů ua život národů vůbec, vyčerpává úkol
evůjdle střibu tuctových socialistických nedo
uků. Vrhá se na nehodné papeže, chyby jejich
rozšlapává a hází tato tučná sousta přiměřeně
ustrojenéma poslachačatva. Není to nic jiného,
než ztroulý postoj na krtině. A z této krtiny
Machar ne a ne ge hnoati! Ovšem on si myslí,
že stojí nejméně na Čimborasu, ale 00 na plat,
když krtioa jest krtinoa! Ovšem byli nehodní
papežové, ale jest macharské líčení nehodných
papežů pravdou o papežství vůbec? Nikoli
Není to ani celá pravda ani všechny skuteč
nosti. Bylo by oapsati životopis Masarykův.
Životopisec by napsal: Masaryk dříve předná
šel na universitě vídeňské, pak byl jmenován
universitaím professorem do Praby. V Praze
zúčastnil se bojů rakopisných Byl literáně
činný a vydal „Havlíčka“, „Českou Otázku“
a též n)které jiné spisy. Mimo to působil
politicky, poslancovalů poprvé za Čecby a
podrahé za Morava.“ — Postačil by snad
tento životopis? Nikulil Nevybovoval by sám
o sobě a rozhodně by byl neúplný, kdyby bě
želo o arovnávání činnosti Masarykovy 8 ně
kterým jiným spisovatelem a politikem. Nechť
vytkne mi někdo jediné slovo, které v ave
deném životopise Masarykově nebylo cy ska
tečuosti! Zajisté, všechna ta slova vyslovují
skutečnosti, ale nikoli skutečnosti všechny,
vyelovojí pravdy a přece nikoli pravda celou.
Přes všechny skutečnosti není svrchu uvedené
líčení va žádný způsob životopisem Masary
kovým, nebvťf kdo by Masaryka neznal, vý
snama joho s tohoto líčení uemohl by sobě
vvědomiti, neboť devadesát procent z jeho ž'
vota a činnosti tu chybí.

Moobem hůře nakládá Machar s vý
znamovu činností popežů. Kde z jakých koutů
vyšťárá skaudální bietorky, sestaví je v celek
a přednese poslachačstvu jako dějepis pape
žův a karakteristiku veškeré jejich Činaosti.
„Skutečnosti, to jsou skutečnosti l“ křičí Ma
char. Ovšem že skutečaosti, ale jenom jedno
procento skutečavstí, které nestranný dějepis
o papežích vypravaje. Ostatních dev desát
devět procent skatečností Machar samlčaje,
protože by jeho karikatoru papežství z kořene
vyvrátily.

Přesahovalo by rámec této krátké roz
pravy, kdybychom jen nejetročnějšími slovy
měli narýsovati zásluby římských papežův o
člověčenstvo. Nicméně však stavíme proti Ma
charově krtiné vysvědčení zaalců, proti nimě
jest úředník židovské banky mízícím pídimu
žíkew. Dle zoawenitých myslitelův a učenců
panovnický stav vůbec neměl tolik vznešených
a vynikajících mužů, jako úřad papežský. Pro
testanteký spisovatel u myslitel Herder, jenž
jest i Masarykovi autoritou, napsal: „Jest
zásluhou papežů, če Evropa nebyla pohlcena
od Honů, Taterů, Saracenův a Torků.“ O zá
elahách papežův o obecnou vzdělanost a po
krok hospodářský píše protestantský dějepi
sec Reoke. Protestantský dějepisec Pertz tvrdí:
„Nejlepší obranou papežů jest vylíčení jejich
Jsononosti.“ Prvé četné university salošeny
byly od papežů, taktéž kolegia pro šíření
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vzd taktéž obecné školy. „Vadělání
elem lédem[=,toto heslopoprvé zazadlo s úst

vých; vychvalovaná Macbaremantika ho
ovšem snáti nechtěla. Benedikt XIIL prohlásil:
„Nevědomost jest kořen všeho zla, obsvláště
n dělníků“. Znají tento výrok socialisté, kteří
radojí se nesvědomitéma žvanění Macharovo?
Voltaire dne 19. března 1766 napsal: „INeulno
lidu oládnouti, ale menítřebaho poučovatí.“ Sly
Šíte,sooialisté,co soudilodělnictvazapřisáblý
nepřítel náboženství a učitel Macharův? Ale
nicméně význam a nikým předetižená činnost
papežů bila do očí všem vzdělencům tak
mocně, še i Voltaire o papežích pronesl tento
úsudek: „Chyby iněkolika nemohou 

ipomenutí. Nemohli poadenos nunoufi0 s
sachvátiti ©někleré papeše? Leč pročvlastné sta
větí ma pranýř chyby několika papežů! Kdo chos
pátí dějinypopelů,vwusíbýti úplnéprostvšeho
stramnictví.“ Proč Voltaire netupil papežetví
jako Machar? Protože se ničeho tak nebál,
jsko přistižení při nějaké nevědomosti — a
protože etrannictví při tak stkvělém aviditel
ném zjevu dějinném povašoval za bloupost.
Nestranné dějiny svědčí, jak papežové podpo
rovali umění, vědy a gociální blaho národů.
Mohli bychom i v této věci uváděti výroky
četných spisovatelů církvi katolické nepřátel.
ských, ale spokojajeme se pro nedostatek
místa tvrzením, že dějinná pravda mluví 0
záslahách papežetví tak výmlavně, že všechny
potupy vyznívají skřehotavým blasem zabed
něného fanatika.

Konečně, kde prohlásil Ješíš Kristus, še
nástupcové sv. Petra budoa všichni evětci ?
Kdyby dle vůle Boží všichni papežové byli
světci, kam se poděla svobodná vůle člověka?
Byli by pak pouhými stroji, což by pesvědčilo
ani o důstojnosti lidské, ani o moudrosti Boží.
Kdyby nebylo hříchu, nebylo by ani svatosti.
A hledíce k této lidské svobodě, tášeme 50:

Kde jest který stav, ke svým účelům lidíBirtřebující, aby neměl nehodných členů? Dle
krtčí své logiky masil by pak Machar volati:
„Pryč se stavem soudcovekým, pryč 8 lékaři,
8 professory, s učiteli, s pokrokáři a konečně
také pryč s největším českým člověkem Ma
charem ||“

Slovem, dějiny a epravedliví myslitelé a
spisovatelé uznávají, že papežství jest základ
ním pilířem vzdělanosti lideké, a Machar toho
nemůže proto uzpnati,jelikož jest jen protika
toickým štváčem a jelikož proti spravedlnosti
obrněn jest krunýřem mravní otopělosti.

Macharovým přednáškám darův a různých
mleek nandává Haeckel, tatíček volných my
šlenkářů a vůbec všech těch lidí, kteří proti
katolicismu ohtějí se vědecky aytiti bahnem.
Aby noše veřejnost učinila si úsudek o pra
menu, ze kterého žísnivě pije Machar, ovádíme
z mnoných dokladův aspoň jeden. „Sepher
Tolďoth Jesu“ (Koiha o původu Ježíšově) jest
židovským spisem, který jest pln posměškův
a sprostot proti křesťanství. Mimo jiné maohé
hanebnosti jest tam také uvedeno, že Panna
Maria mě'a Pána Ježíše s ne, nejse
opakovat této surovosti. Haokel toto místo
zařadil do svých „Weltrátsel“ (Zábad světa)a
připomenul, že jest obsaženo v podvržených
evangeliich. Když mu německý spisovatel Lovfs
dokázal, že místa toho v podvržených evange
liích není, Haeckel dne 8. prosince 1899 sice
odvolal, ale ve svých „Zábadách světa“ r. 1900
dřívější své tvrsení sase opakoval. A takoví
lidé odvažují se tvrditi, že bojují dle pravdy
a na vědeckých základech.

Po této odchylce vraťme se k Macharovi.
Vzhledem k životnímu uázoru jeho o nezod
povědnosti lidí jest přece podivno, že papeže
za zodpovědné považuje a z jejich skutečných
i vymyšlených chyb se tak radaje. Čím to, že
včera měl jiný životní názor a dnes zásadně
včerejšímu odporující? To jest tak: kdyby
Macbar pojednoo »tal se důsledným, sklamal
by mínění lidí, kteří ho dobře snají.

Konec konců kašdý člověk vykládá dějiny
dle svého mravního rozvoje, a u Machara po
sorajeme, že o světlých etránkách papežství
nechce věděti a že silně zdůrazňuje stránky
temné. Z toho plyne, že jeho pohnutka jest
nemravná. Machar ostatně jiš dávno klesl pod
úroveň osobní a literární důstojnosti. Vysná
váme-li, že pokrok záleží v rozvoji jednotlivce
a ve vtělení pravdy a spravedlnosti ve Spo
Ječnost, pak rozhodně Machar jest nejvýznač
nějším vzorem pokrokářekého násilníka a zpá
tečníka, aeboť uejen zůmyslně zakalaje poslu
chačům roshled a jasné poznání, ale teké sám
se svými útkvělými útoky vrací se stále na
na tutéž krtinu, jako čáp osedá na tutéš etřecbu,
na které seděl před rokem. Jako čpanělští
sedláci sebalili Sancho Pansu do plátna a 60m
tam jím házeli, tak nemilosrdně zachází Maobar
s kulturní historií, jenže nedosí ji v plátně,
nýbrž v židovském kaftaou.

Na příklad u papežů majetek, ma mom
přece nevylichvařený, vidí, běží-jí však o tidov
ský kapitalism, má bned vylámané saby a
dostává na očí „cink“, a před svými židov



Největší český človéh o s0. Pavlu. „Založena
byla sekta, které věřila, že Již Mesiáš byl, o
mezovala se na Pelestýnu a byla by zašla ve
drahé generaci, kdyby nebyl přišel včas muž
s Tareu (Pavel), povaha vášnivá, oilná, hrdá,
neústapná, jedna z těch, které jsou odbodlány
podetonpiti vše za svou ideu. Byl fariseem,
spal kulturu helenskoa. Halucinace, kterou měl
na cestě do Damašku, spůsobila v ném známý
obrat. Teo mosil nalíti nápoj do pobáro, aby
mohl býti pit. Po pošára v Římě za Nerona
sahynal. Černá jeho blava e pichlavýmaočima
svalila se do prachu cesty Ostiánské a oheň
jím zapálený zaplál.“

V těchto řádcích Macharových silně sní
tendence všem nepřátelům náboženství křes
tanského společná. potlačiti a odstraniti Jošíše
Krista jako zakladatele našeho náboženství.
Proto také Machar o Kristu vzal na jazyk ona
známá slova, která stydno ua lopata vzíti a
pro která ee 8 ním postopem těchto úvah po
sásluze ještě vypořádáme.

Proti uvedené fantasii Macbarově tlačí 60
ka předu tyto historickou kritikou potvrzené
skutečnosti: Sv. Pavel byl rozhodným a ener
gickým fariseem, židem, který soustřeďoval a
živilv soběvšechna pýcha svého národa, všemi
prostředky zdůrazňojícího své zvláštní posta
vení mezi pohanskými sousedy. Tomuto muži
byla dána od židovské hierarchie úloha, aby
kriticky zkoumal nové náboženství, proti ně
muž všady roznícen byl neáprosný boj. A
Šavel, vyzbrojen jsa vzdělaností, nejen zkou
mal, ale také sořivě stíbal a vyhlazoval. Za
tři roky po smrti Kristově stal se obrat v ži
votě farisea Šavla,a pronásledovatel křesťanů
navrátil se s Damaška, aby třicet roků hlásal
světu Toho, Jejž posad nenáviděl. Tímto obra
tem opostil sv. Pavel všechau evoji minulost,
ve chvílích těch nastela u něho zásadní výměna
starého názoru názorem novým. Takové obrá
cení neví mošno bez mohatného dojiu, pře
měňojícího duši od sáklado. Nositel tohoto
sásadního převratu na steré olásky a námitky,
které se « nitra derou na povrob, musí sobě
dáti steré, úplně uspokojující odpovědi. Že av.
Pavel velmi kriticky myslil, svědčí zejména
tato jebo výpověď: „Jestliše Kristus nevstal
s mrtvých, marné jest kázaní naše, marná jest
i víra vaše.“

Představme si ustroatí a pak bněv těch,
jimž Šavel posavad proti křesťanství tak od
daně sloužil! Nelze připastiti, že tento pro
dějiny křesťenství tak důležitý obrat Ša
vlův byl možný, kdyby úřadnické osobnosti
protikřesťanské v Jerusalemě bývaly měly

roti němu přesvědčojící důkazy. Sv. Pavel
yl by hned omičen, kdyby židovská hierar

chie byla mohla v niveč obrátiti jeho kázaní
o životě Kristově, učení o jeho smrti a
a mrtvýchvstání. Zatím co nepřátelé jsou bez
radní, sv. Pavel blásá vítězně Krista, o němž

raví: „Nešijí již já, nýbrž žije ve mně Kristus“.
ento svědek každým svým nervem a každou

myšlenkou připíná 8e na Krista, bos něhož
život jeho stává 8e zábadou, které nelse roz
řešiti. A tento muž, jehož celý život závisí na
Mistru, že jest tvůrcem křesťanství? On, který
křesťanem státi se byl přinucen? Úžasné sma
tení mysli jest ve tvrzení, že 8v. Pavel jest
otcem věcí, která již před ním a nezávisle na
něm zdravým životem existovala. Machar tvrdí,
že mesiánská sekta omesovala se před svatým
Pavlem na Palestýno a zatím tento apoštol
přišel do Ríma, kde již před ním byla založena
křesťanská obec sv. Petrem a měla tisíce vě
řících a kdy již sv. apoštolé na všech stranách
ploili ono: Jdouce do celého světa, kašte ovan
golinm všem národům! A připomíná-li Macbar
o sv. Pavlu, že byl odhodlán podstoapiti za
svou ideu emrt, pak ve své přednáškové theo
logii zapomněl, še tytáš vlastnosti měli všichné

ostatní . Z téhož důvodu může kdokoli
Macbarovi namítnouti: „Ne, p. Machare,mýlíte
ce, křesťanství nezaložil sv. Pavel, nýbrž sv.
Petr, av. Jakub.. .“

Je to zábavná podívaná oa ty naše od
půrce! Promus oa příklad ve spiee „Die Eo
stebnog des Christentome“ o sv. Pavlovi tvrdí,
de jest osobouvymyšlenoua Maho nebylo,a u
nás syn Holiův sase salévá sv. Pavla takovým
ověllem, které ho činí přímo sahladatelemnábošen

alel, ješ založeno byloM před ním. Oblbujícíslovo Bartoškovo, še Kristenebylo, také jest
jiš spámo a přetrvá zajisté člověka, který je
vyslovil.

Škoda, že tenkrát Machar nebyl v Jora
salemě. Byl by jistě odkryl „balacinaci“ sv.
Pavla, a bylo by bývalo po křesťanství.

. Prosím vás, řekněte někdo Maobarovi,
še není synem, nýbrž otcem svého otce. Ne
trkne-li bo tento pesmysl, pak s něho jiš
alkdo víc nevycepuje. Všecka veřejnost musí
ci Machara věímati, protože vyhlásil kratý boj
JMdskémo myšlení. A přirovnáme-li sv. Pavla

k oběžnicí, která při světlo a pohyb od
svého slunce, totiž Krista, nemohou
Macharovi odpastiti ani hvězdáři, protože jest
to tolik, jako by ohtěl bořiti sluneční soustavu,
v níž uznává sice planety, ale popírá slance,
které planety ovládá.

Mohli bychom svrchu uvedené důvody
proti omračajícímu rosama Macharovu ros
mnošití o sto jiných, ale není toho potřebí,
protože tragédie největšího českého člověka
odehrává se velmi určitě. Všdyť způsobila-li
halacinace sv. Pavla onen dějianý převrat,
jenž nasývá 6e křesťanstvím, pak prohlašuje
Machar skutečný sázrak, a nežli toho, kde
kdo dříve by se nadál, že blíšící se vlasatice
rozbije naši zemi.

Vybírásli Machar s takovým přepychem
svá poučení z rozličných odpadků, jejichž
nádhernou dekorací jest spekulace na lidskou
bloupost, radíme mu, aby si přečetl aspoň
protikatolického ©Harnacks, jenš mu arčitě
poví, kým křesťanství bylo saloženo. Bade
to pro Macharas velikým prospěchem, neboť
nabromadil již tak četných nesmyslů, že by
bylo jiš potřebno je číslovati, jako 50číslují
vagony, v nichž vozí se čtvernožci. Či jest
Machařova sebeláska již talk veliká, že jest
brdá na svou nevědomost? Člověk, který
nesná chemie, mé se oa pozoru, aby nemlavil
o chemii; člověk, který není obeznalý v dě
jinách, vystříhá se pečlivě těchto nebezpeč
ných předmětů rozprávky. Běší-li však o
pravdy křesťanské, tu již nezáleží na tom,
kdo mluví, co a jak mluví, neboť pak stává
se pravidlem:čím nevědomost hlabší, tím slovo
jest jistější, kteréž pravidlo vysedělo ei a
Machara již teplé hnízdo. Nežli takto tilosofo
vati, věru, bylo by lépe, aby největší český
člověk sedl ai a kamen a blídal buchty, aby
se v trovbá nepřipálily.

Dopis z Prahy.
Nájemcem v representačném domě obce prak

ské — Němec! Upravdu zvláštní hříčkou osudu
bylo by možno nazvati výsledek hlasování o
návrhu na pronájem místností v representač
ním domě obce pražské. Ze tří žadatelů byli
dva označeni jako Češi, třetí jako „někdejší“
prý Němec. A komu restaurace byla zadána?
„Někdejšíma“ prýNěmci — Pelzovi, který plše
se nyní Pelc. Takse tvrdí v kruzích hostin
ských, tak problašaje se s míst kompetentních
k malé ovšem radosti hostinských krahů praž
ských, zadáním tímto velice podceněných. Jiná
jest ovšem otázka, zda oferující dva čeští ho
stioští poskytovali tolik potřebné záraky, aby
jim fankce tak zodpovědnosti plná mohla býti
svěřena, a zda ae svojí nabídkou do opravdy
to smýšteli. Pokud o osobu paně Pelcova jde,
vystapuje ve společenském životě pražském
besúbonně, k národnosti české chová se ohledu
plně, Že pronájmem místností v domě repre
sentačním byla na něho vložena úloha nemalá,
nahlédne kašdý, kdo historii obecního domu
o Prašné brány zná, kdo ví, še v sousedství
tohoto „doma u sakopaných milionů“, jak obec
nímu paláci reprosentačnímua již nyní se říká,
jest mnoho velikých podniků restanračních,
ješ všechny těší se pěkné návštěvě obecenstva.

+ *.
Zmovusřísení památných sousoší mna moslé

Karlově. Po devatenácte let zabývá ve pražská
rada městská otázkoo, jak nahraditi sonsoší
sv. Františka Xav. na mostě Karlově, při po
vodni v mósíci září r.1800 zuičené. Bez počtu
uměleckých komisí, anket a porad bylo koná
Do, spousty papíru vyplýtvány, leč k žádoéma
určitému usnesení 8e nedošlo. Když celá zále
žitost stávala se jiš kulturním skandálem, při
šla konečně rada městská s návrhem do sbora
obecních starších, aby pořízena byla kamenná
kopie podstavce, na níž by se postavila původní
socha světoova. Návrh narasil všsk na četné
překážky, s nichž jednou byla saojatost vůči
ideji sousoší, aby nebylo obnovováno. Bohužel,
padla i elova, která za nynější doby psdnooti
neměla: že sousoší ev. Františka Xav. bylo
zbudováno us potupa(!) českého národa, že
bylo amělecky bezcenné, a že má býti nabra
ženo dílem doby moderní. Rozumí se, že to
přijali mnozí obecní starší 8 povděkem ze cá
vrh svůj, a že jako obyčejně došlo ve sbora
k veliké tabanici, po níš konečně dobrý návrh
zvítězil. Viděti z toho, že dobré věci jsou vědy
dobré cíle, jenom potřebí, aby důrazně byla
hájena.

4 *
BubvenceNárodnímu divadlu. Po delší dobu

proskakojí Prabvu pověsti, še Společnost Ná
rodního divadlamíní šádati obec pražskou 0
gubvenci, odůvodňojíc toto počínání okolností,
že každé hlavní město semské buď vydršaje
samo divadlo, buď sa ně přispívá velikými
obmosy.Praha doposud na ně nepřiepěla, po

kud o subvence jde, asi haléřem, ač používá
divadla tohoto maohokráte do roka k účelém
representačním. Platí-li obec pražská rok 00
rok spolku většinou německéma 80.000 korua
subvence na pořádání koňských dostihů Chuchli,
nemělo by 80 sapomínati, že mnohem větší
ohledy má míti vůči Národníma divadlui jeho
kulturnímu poslání, a že todíž nejméně dvo
násobným obnosem by měla přispívati na d
vadilo Národní, jsoucí ozdobou Prahy. Netřeba
ta avádětí růsnó jiné okolnosti závašné, jaký
má Národní divadlo výzoam pro Praho, dra
matické umění i pospolitý život v Prase.Z...
Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,

jakož | její všeobecná obliba odůvodňují se vý
tečnou jakostí výrobků firmy

Jindř. Franckasynové
vPerdubicich.

Doporučujeme tento domácí výrobek co nejvřeleji.

Obrana.
Biskup Jeglič, brožurka věnovaná

snouboncům a „reformační“tisk pokre

kářský. V lablaňské diecéósirozšířeno tištěnépoučení ženicbům a nověstám, za jehož autora
prohlašojí noviny biskupa Jegliče. Tak laply
pokrokářské kapely dlouho hledanou záminka
kohlušujícím protestním signálům. Zahlabolily
vřískavé trabky i bombardony po celém Rs
kousku. Pokrokáři dříve borlivě v žarnáleeh i
zvláštních brožurách vybízeli, aby byly vo
škole už nedospělé děti poačeny 0 pohlavních
věcech. Odsuzovali církev, která s nimi v tom
zcela stejný krok držeti nemínila; říkali, še
duchovenstvo zbytečným obcházením sexaelní
paedagogiky, mlčením před dětmi zaviňuje
vzrůst pokrytců a mnoho tajných hříchů, které

chají s nerosamnosti nepoučené děti. Ža ta
kové výtky byly holou komedií, to patrno na
příklad s toho, že pokrokářský tisk na drahé
straně zapovídal vykládati ve Škole o zavraš
dění Abela Kainem. Leč nejostřejší světlo
vrženo na pokrokářskoa komedii po vydání
lublaňské brožarky. Ty listy, které dřívetolik
hartasily, aby byly pračeny 0 pohlavním ži
votě děti, markýrají bolestné mdloby nad tím,
že ta brožurka má poačovati směrem žádaným

snoubence. Ba ještě něco více. Brožurka
nakvap přeložena do čaštiny a ope 86 do rukou

mládeše. Boršího rozpora v pokrokář
ské flosofli býti nemůže. Ti lidé strkají mlá
deži před zrak spisek, o němž tvrdí, že istar
šího člověka může pokaziti. To vidíme pravý
cíl pokrokářské sezaelní paedagogiky: štvát
proti církvi všemi možnými prostředky! Když
vyšly spisy „Krása ženského těla“, „Maž a šena
v manželství“, „Co by dospívající děvče mělo
vědět“, ta se protikatolické listy nepohoršo
valy, naopak dělaly těm spisům za peníze re
klama. A přece ty spisy dle soublasného souda
lidí nestraaných jdoo v pohlavním poačování
dále než lablaňské brožara. Ejble pravý cíl
protikatolických živlů| Cynickýmspůsobemna
prosto svrátiti účel, sa kterým vrošura vydána,
a gustem si pomlaskovat a mabísel s pošklebkem
k ochotnání mládeži!

Týden“ dne 10. t. m. napsal slova, jež
zaslohují všestranné pozornosti; čteme tam
„A nyní o tom, jak biskopem Jegličem obsta
raná brožurka vznikla. Vepříčině té došla nás
současně z českých lékařských krohů tři sdě
lení, ješ v podstatě souhlasně praví: „Na
sjezdu srbských lékařů a přírodozpytců v Bě
lehradě doporučoval a odůvodňoval jistý vy
nikající erbský lékař potřebu toho, aby ne
mocný byl o podstatě své nemoci poučován.
Poněvadž lékař nemá k tomu vždycky dosti
času, zařídilsi to přednášející tak, že píše ne
mocnému recept na listě, na jehož zadní straně
nachází se tištěné poučení, jak se nemocný sti
žený sonchotinami, příjicí std. chovati má. Po
dobné návody pro nemocné mají také některé
nemocenské pokladoy u nás, které svým, ku
práci nezpůsobilým členům vydávají kontrolní
letky, oa jichž rubu nachásí se pro ně pří
slušné poučení. © tomto spůsobu poučování
nemocných rozpředl se pak D8bělehradském
lékařském ejezdě delší rozhovor, vedený něko
lika slovanskými jasyky, jehož účastnilo de
také několik lékařů českých. Souhlashé od
jihoslovanských řečníků bylo při tom touřeno,

sy především ženich a nevěsta byli v obledapohlavním a vshledem k nastávajícím jím maz
želským povinnostem příslašné poučení. Apš
tom jednalo se především o otázku, jak? Ne
ečets a ženich obyčejně nemocní nejsou, tudíž
k lékaři nepřicházejí, nebot v jihoslovasských
krajinách lídé k lékaři nejdou, Boi jsouce Be



mocní. Proto na amíněném ejezda bylo vahlo
dem k poměrům jihoslovanským uvedeno, le
by nejlépe o zdravotní poučování lidu posta
réno bylo prostřednictvím — dochovenstva.
Poněvadě však ve zpovědnici nebo ve chráma
vůbec není k tomu vhodné místo, doporučeno
bylo duchovním, aby se postarali o účelnou
brožurku, jež by se žšenichům a nevěstám před
sžatkem mlčky rozdávala. Lablaňský biskup
tomoto doporačení a přání sjezdu Jihoglovau
ských lékařů vyhověl a octlse ze to na evrop
ském — pranýři.“

Tedy že katolická Loblaň šla 8 pokrokem,
předepsaným osvícenými lékaři, pokrokáři pro
pukejí v posměch, jízlivost a nadávky.

Iornelitům se hr. Harrach nelíbí.
Jest to ovšem zcela přirozené. Proto se nepo
divíte těmto slovům, napsaným dne 14 t. m.
v „Osvětě lido“: „Hr. Harrach byl kongerva
tivní aristokrat, typický representant rakon
skébo patriotismu, kterému scháselo však pravé
oltění s maším národem .. . přes to však při
Jnul k národa našemo daleko víc, než který
koliv jiný aristokrat konservativní ... Pro
kulturní potřeby českého lidu ve Vádní neměl tako
vého pororumění jako pro nábošenské ceremonie, 0
čemí svědčí jeho dar 200.000 K ma „český“ kostel.
Co mobl míti spolek „Komenský“ aspoň za
čtvrtinu toho obnosu! Co mohly z toho míti
dítky českých dělníkůl“ — Zrovna jako byste
elyšeli útlocitného Jidáše bědovati, proč drahá
masť nebyla prodána, aby se rozdaly peníze
chudým! „Osvěta L“ chtěla aspoň nějak po
třísnit roacho Harrachovo, a jak patrno, jest
v rozpacích, jak dotobol Harrach neměl„pra
vého cítění a národem“; zato podle všeho mají
toho soucitu velmi mnoho volnomyšlenkářští
židé vídeňští, kteří aspoň jazykem rozdávali
na pražském sjezda samé dorty národůu. utis
kovaným. Zda ti všichni židé dohromady uči
pili pro koltarní potřeby mrakané české men
Šiny aspoň desátý díl toho, co učinil Harrach?
A přece v pokrokářském tisku zvučely polnice
mohutný bymnus chvály na volnomyšlenkářské
homanisty. Leč možno sestoupiti ještě níže
k prohlídce toho krátera, chrlícího bahno.
„Pravé cítění s národem“ totiž podle pokro
kářského receptu se projevuje tím, že se na
povel židů tupí jádro českého národa, že se
tisknou uličaické pošklebky na náboženské cí
tění toho lidu, až se bránice tidovských jíz
livců chechtotem div uepotrhají. Takového
„národního cítění“ ovšem Harrach neměl.

A nazvati velkolepý dar na česky kostel
poubým projevem obliby v „náboženských co
remoniích“ — to může očiniti jen omezený
igaorant, nechápající vysoký kulturní a národ
nostní dosah činu takového, anebo řemeslný
Ibař, který chce oslepiti zdravý zrak. Když
v naší zemi byla čeština vypuzována z úřadův
i ze Škol, byly to chrámy, kde česká řeč se
nerušeně ozýrala, kde posilován národní duch
utlačovaného českého rolnictva. Staví-li se
chrám pro „čeremonie“, proč už dávno pokro
kářský tisk nekáral stavbu nových synagog a
chrámů evangelických? Pro posilu dacha ná
rodnostního najímají se a staví zvláštní budo
vy; leč lidé nábožensky založení by si pořiso
vali budovy jen pro pouhé ceremonie! A což
úmělci k stavbě a výzdobě chrámu povolaní?
Také jen provádějí ceremonie? — Leč — mlavto
a židy a jejich služebníky! Nechť si vídeňští
Čechové dobře zapamatají, jakou zakoptěnon
rouškou chtěl požidovštělý žarnál přikýti jasné
čelo jejich milovaného mecenáše.

Politický přehled.
Odsouzení ministerstva. Ministerstvu bar.

Bienertba za debaty o prvním čtení prozatím
ního rozpočtu minulý pátek v poslanecké sně
movně dostalo se odbytí. Předseda Slovanské
jednoty dr. Šusteršič ve své řeči prohlásil, že
Slovanská jednota svým postupem nožádala
nic pro sebe, než odstoupení nynější vlády,
v níž vidí velikou překážku normálních poměrů
parlamentních. Při jednání o rekonstrakci kabi
netu nejednalo se o žádné osoby. Dr. Šusteršič
uznává, že nelze v Rakousku vládnout bez
Němců, ale s důrazem prohlašuje. že nelze
vládnout ani bez Slovanů a že Slovanská jed
nota jest ochotna k poctivým kompromisům,

ří nichž nebude ani vítázů ani poražených.
tát a parlament mají býti vítězi, nikoli však

nynější vláda bar. Bienertha. Pro odstranění ny
nějšího ministerstva vyslovili se zároveň za
Polské kolo dr. Glombiňski, za něm. křesť. soci
ály dr. Gessmann a dr. Adler za soc. dem.
Celkový dojem páteční sněmovní debaty jest,
že na všech stranách jest rozhodná vůle za
ohovat parlament, uznat slovanský národ pro
účastenství ve správě státní, zbavit se nynější
vlády, a nevyvolávat obstrukcí ani vlády abaol.
$ 14 ani stavu mimozákonnuého.

Prosatámuírozpad po prvémčtení v sobotuodkázán výboru. Ministr financí ryt. Biliňski
v debatě o rozpočtu opět připomenul, že na

r. 1910 vykazuje deficit 42 mil, K, dále jest
nevubražený schodek 27 mil. K, oelkem 69 mil. K.
Nebude-li rozpočet vyřízen, pak přibude dalších
18 mil., které se mají uhradit ze zamýšlené
půjčky v prozat. rozpočtu obsažené a jichž má
býti upotřebeno na brazení dluhů. Každým způ
sobem musí býti rozpočet seškrtán. Bude-li po
volen, bude seškrtáno 65 mil., nebude-li povolen,
pak 87 mil. a kromě tobo investice v obnosu
80 mil.

Boj o obchodně politický sákon Jedná se o
vyřízení všeobecného ©zmocňovácího zákona
obchodně politického, zejména pak o schválení
smlouvy s Rumunskem. Agrárníci všech stran
jsou proti všeob. zmocňovacímu zákonu. Ně
mečtí agrárníci byli v této příčině u bar. Bie
nertha, ale obdrželi odmítavou odpověď. Něm.
křesť. soc. agrární poslanci jsou pro to, aby
projednána byla pouze obchodní smlouva s Ru
munskem a projednání všeob. zmocňovacího
zákona aby odloženo bylo na dobu pozdější.
Slovanská jednota naproti tomu se usnesla, aby
obchodní smlouva s Rumunskem v prvním čtení
byla propuštěna za těchže podmínek jako první
čtení prozatímního rozpočtu. A bar. Bienerth
hrozí, že v případě, bude-li obchodní smlonva
s Rumunskem zamítnuta, bude poslanecká sně
movna rozpuštěna.

Obstrukce v parlameníč. Parlamentní ko
misse Slovanské jednoty usnesla se, že zahájí
se neprodleně nová obstrakce. To stalo se také
ve středu ihned podáním 37 pilných návrhů,
jež odevzdal posl. Rychtera jménem čes. agrár
níků předsedovi sněmovny dr. Pattaiovi. Jest
to tedy vlastně obstrukce pouze čes. agrárníků,
kteří tímto svým činem přejímají všecku zod
povědnost za další následky. Usnesení ve Slo
vanské jednotě nestalo se jednomyslně. Pro
obstrukci hlasovalo 10 (2 Mladočeši, 3 agrárníci,
2 radikálové, 2 Slovinci (skupina Šusteršidova|
a posl. Stránský), proti: obstrukci odevzdáno
6 hlasů (2 z katol. národní strany. z Jihoslo
vanů 2 hlasy skupiny Plojovy, Masaryk a Staro
rus Hlibovický). Usnesení Slovanské jednoty
stalo se proto, že vláda odepřela pronikavou
rekonstrukci kabinetu, jak ji žádala Slovanská
jednota, aby totiž v novém ministerstvu bylo
6 Slovanů a 6 Němců a pouze ministerský
předseda a ministr zeměbrany nebyli počítáni
mezi ministry, přináležející určitému seskupení
ve sněmovně. Před parlamentem hlučí tislcový
dav proti obstrukci i proti vládě. Pryč 8 Bie
nerthem,pryčs nepřátelskouvládou!—Němci,
Poláci a soc. demokraté chystají se zdolati ob
strakci. — V rozpočtovém výboru prohlásil dr.
Kramář opět, že Slované nežádají nic jinébo,
než stejné zastoupení s Němci v ministerstvu

Zemský rospočet. V úterní schůzi zem. vý
boru království čes. projednán zemský rozpočet
na rok 1910. Celková potřeba stanovena na
96,591.767 K, celková úhrada, čítajíc v to výnos
55%, přirážky zemské a ostatních zemských
dávek, činí 74,128.181 K, z čehož plyne schodek
22,463.586 K, proti loňsku o 654.185 K menší.
Zlepšení jest následkem stoupnutí řádných
příjmů. Obnos přirážkový zvýšil se okrouhle o
2,800.000 K, z čehož připadá na domovní daň
činžovní na 2,000.000 K a na daň výdělkovou
z podniků veřejnému účtování podrobených
800.000 K; úděl státní z výnosu daně z kořalky
jest jako loni, úděl z výnosu osobních daní jest
proti loňsku o 1,085.204 K větší.

Uherská krise dosud v nejmenším neroz
řešena. Ministr Košut a Apponyi hrozí, že No
vým rokem složí úřady.

Nemoc krále belgického shromáždila u lože
jeho všechny členy rodiny, vyjma princeznu
Louisu Koburskou. Na králi provedeny dvě
operace, a stav jeho nepovažuje se za příliš
uspokojivý.

Ve Francii nenávist proti církvi katolické
projevuje se nyní od učitelů vyháněním ze škol
těch dětí, které se zdráhaly používati učebných
knih biskapem zakázaných.

Z činnosti katol. spolků.
Černilov. V neděli dne 19. tm. bude

přednášeti ve spolkové místnosti u náboženské
otázce jednatel dp. Petrágek. Začátek o půl 3.
hod. odp. Toto Časové tbema vybízí jak dospělé
tak mládež k nojhojnější účasti.

Semlřiee. Dae 12. t. m. sehráli ochotníci
katol. upolko žertovnou hra od Kajetána Tyla
„České Amazonky“. Zájem o toto představení jak
ve Smiřicích tak i v okolí byl veliký, proto také
divadelní sál do posledního místa byl neplněn a
ještě značná část obecenstva — ač nerada — nu
cena byla pro nedostatek místa odejíti Pokud
se týká provedení hry, tu zajisté nenadsasujeme,
tvrdíme-li, še ochotníci naši s výkony svými
mobou býti úplně spokojeni. Slečny Pácaltová,
Kaabová, Merglová s pány Plubařem, Vachkem
a Voříškem, jimš jako osvědčeným silám svěřeny
blavaí role, vyhověli zcela požadavkům na ně
kladeným, takle vystoupeol jejich možno nasvati

velmi zdařilými. Též i ostatní účinkující, slečny
Černá, Nováková, Behnoutková a Doktorová a
pánové Hladík, Nepokoj, Zlataík, Chmelík, Bmej
da, Zalabák zaslouží si plného uznání. Mile pře
kvapily pěkně přednesené zpěvy, zvláště al. Pá
caltová a p. Plahařem pochlobili se obecenstva
lehodnými blasy, takže klidili za odměnu bouřlivý
potlesk pokaždé, když skončili. V pánu Void
kovi získali jsese znamenitý herecký talent, jehož
velice si vážíme. Všem účinkujícím vzdáváme
vřelý dik, zvláště všsk oceňujeme obětavost al.
Pácaltové,kterái za nepříznivého počasí konala
cestu ze Semonic ku zkoužkám. | Všestranný
úspěch představení nap'ňuje nás radostí, ochot
píci vaši čerpají pak z něho nové vnadšení a
povzbuzení, by i na dále vlohy avé oplatňovali
k pobavení i poučení členstva a všech. kdož nás
podporají. V neděli dne 19. t. m. „České Ama
zonky“ Be opakují. Doufáme, že i tentokráte
návštěva bude čotná. Zdař Bůb!

Lásně Bělohrad. Lidovýkřest. sociální
spolek pořádá v neděli dve 19. t.m. v nové apol
kové místnosti hotelu p. H. Hloněka přednášku dp.
V. Paukerta, katechoty z Hořic, o cestě po Ně
mecku. Přednáška provázena bude světelnými 0
brasy skioptickými. Začátek o 4 hod. odp

Suchdol u Kutné Hory. Místníorgi
nisace strany katol. lidu českého epolu s místními
ekapinemi9dr. venk.mládežeDobřeň—Miskovice
—Suchdol konaly u nás doe 8. prosioce veřejnou
echůci, při které přednášel alovutný p. řídící učitel
V. Špaček z Březových Hor o křesťanské výchové
v rodinách a nynějším protiuáboženském směru.
Bchůze ta opětně byla velmi zdařilá, přebojně na
všětívená stoupenci našimi ze všech osad faroosti
i bosty ze sdružení agrárního. Všichni přítomní
e velikým napětím eledovali vývody p. řečníka a
elzy v mnohém oku avědčily. že srdečná slova
jeho Bla k srdci. Krásná slova jeho byla prová
zeua Častým souhlasem a kn konci odměněna bluč
ným potleskem. Po řeči jeho pronesl přítomný před
seda místní organisace miskovické statkář p. Č,
Pospíšil několik upřímných slov povzbuzení, jakož
i jednatel katol. jednoty £ Hor Kutoých p. Mašín.
Sehůsi tu řídil předseda místní organisace sucho
dolské rolník p. J. Převrátil, který také p. řeční
kovi upřímnými elovy za jeho námahu jménem
všech tlumočil díky. Ku konci přednesly členky
skupiny naší mládeže J. Stránské a M Bukovan
ská básničky obsahu náboženského a národního.
Mile dotkla ae nás účast přátelského křest. sogi
áloího spolku s Kolípa, odkudě vážený předseda
stavitel p. Koudelka « více členy k nám zavítal,
rovněž depatace katol. jedaoty z Hor Katných.
Také rádi viděli jsme hosty « okolních farností,
zvláště radbořské s tamoím vldp. farářem k nám
přišlé, uěkteré i z furnosti polopiské a nebovideké,
kteří, schůzi naší nadšeni, vyjadřovali touhu, aby
také u nich již katolíci podobně se sdružovali.
Kóž povolaní činitelé ujmou 8e i na tomto poli
práce a bez ohledu na počáteční obtíže přikročí
k nutné čionosti organisační. Díky všem, kteří
nám schůsi tuto připravili, zvláště p.č. Pospíši
lovi za laskavé přivezaní e odvezení p. řečníka,
p. K. Liskovi, starostovi v Suchdole, za besplatné
přenechání sálu, vzdává výbor skupin „S. v. m.“
v Dobřeni, Miskovicích a Suchdole. .

Nová Ves mad Popelkem. Dne12.pro
siuoe pořádala katolická jednota v sále p. Jos.
Noska mikulášskou sábavu, kteráž se skvěle vy
dařila. Prostranný sál byl přeplněn a ještě mno
bým se nedostalo místa. Pestrý program byl pe
člivě proveden a zasloužili sobě všickni účinkojící
pochvaly. Pěkný přednes kupletů a výstapů bavil
po celou dobu vášené obecenstvo, přispěchavší
z blízka i dáli. Naše omladins se tuží jen což!
Krásná hudba omladiny vsbudila zasloužený obdiv;
a díky za to buďtež veřejně vzdány p. dirigentu
Jos. Kuotovi, předsedovi Raifeisenky, jeně tak
obezřetně kapelu řídil. Sláva naší omladině sa
její výkony! Jen af svorně bez rozdvojení pokra
čaje! Za laskavou ochotu a přízeň děkujeme p.
předsedovi katolické jednoty a všem, kdež při
ovičení působili « o zdar zábavy se přilinili;
zvlášť hostinskému p. Jou. Noskovi, jenš nové
podium pořídil a vždy zvláštní přízeň a laskavou
ochotu katolické jednotě naší prokazuje.

Kelím. Zdejší spolek křest. sociální koná
přičiněním svého neunavného předsedy p. stavitele
Koudelky z plna zadost účelu, ke kterému byl za
ložen. Dae Ó. t m. konána přednáška v odveta
sa přednášku Maoharovu. Dp. ředník dr. Čeraov=
ský z Praby na základě historickém objasnil, jak
třeba pohlížeti na antiku a na křesťanství. Obsah
nebndeme uváděti, ježto laskavě tak učinil jeden
dopisovatel „Času.“ Jen še pimatel viděl kolem
sobe jen „ženy-báby“, a přece z posluchačů, jiché
bylo přes 500, mohl napočítati na 200 mažů. Za
stoupeny tu byly všechny vrstvy obyvatelstva,
blavně intelligence, ješ s vývody dp. řečníka ú
plné soohlasila. Po řeťi dp. dr. Čermovského pro
nea) několik slov da:dr. Hrachovský a předseda
p. Koudelka, jemuš sa uesištnou a obětavou čin

aost vo spolkuP veškerépřekážky náležejí upřímné díky. tomto roce konáno bylopřes 20
přednášek — na růsná časová themata —jež vždy
v hojném počtu byly navštěvovány. Vyztřídaji se
cisí i domácí řečníci, jako dpp. Čigánek, Tomaa,
Mašina, Kratochvil, Hollae, Kabes, dr.Hasuá,
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dr. Hrachovský, Fridrich, star Koudelka, dr. Čer
vovský aj Tímto působením plní spolek ové kul
'tarní poslání, vychovává a vzdělává ové Členstvo.
— PHití přednáška je 19. t. m. „Reformace XVI.
a XX. století“ a pak 25.t m. „Nám narodil se",
čili „C» způsobilo křesťanství mezi lidstvem“ —
Dne 26 t.m. pořádá spólek divadlo „Sedlák Zla+
todvorský“ ve prospěch sirotků.

Zprávy místní a z kraje.
Schůze městské rady dne 14.prosince

Požitek nadání Jos. Mikešovéudělí se 20 žákyním
-obecné školy dívčí dle návrbu ředitelství škol. —
Poukáže se ku příjmu K 20.000 —, třetí to splátka

-státcí subvence na vydláždění erároí eiloice obcí
Královéhradeckou. — Žádost „Svaza českých měst
v království Českém v Praze“ za udělení příspěvko
pro „Svas“ a pro „Národní radu českou“ na rok
1910 postoupena byla k rozpočtu na týž rok. —
Zpráva technické kanceláře stran zřísení drubé
stadny při nové vodárné vyřídí se v rozpočtové
sebůzi obecního výboru. — Použitek nadace Lauš
manovy odělen byl k návrhu sboru professorského
c. k. vyšší reálky Jos. Duškovi, atudajícímu II.
třídy téhož ústavu.

Nehůze okresního zastupitelstva
konsti se bude dne 20. prosince 1909 o 10. bod.
dopol. v zasedací síni okresního domu v Hradci
Králové. Program: Volba tří verifikatorů protokolu.
— Zpráva o činnosti okresního výboru. — Veri
flkace doplňovací volby provedené v kursu velkého

růmyslu a obckoda — Volba revisorů dětů o
ních za rok 1909. — Návrh okresního roz

počta oa r. 1910. — Žádost obca Urbanic o vy
loučení ze zdravotníbo obvodu kokleoskén> a při
dělení ku zdravotnímu obvodu v Libčanech. —
Návrh správního výboru všeob. veřejné nemocnice
na propuštění Frant. Hubičové ze služeb domov
nice v epidemické nemocnici, udělení jí příspěvku
starobního a jmenování sedmé slušky. — Volba
II. sekundárního lékaře všeobecné veřejné nemoc

pice. Žádost p. MUDra. L Tvrzského, I. 86
kuodáře všeobecné veřejné nemocnice, o jmeno
vání ordinujícím lékařem a udělení osobního pří
davku. — Návrh okresního výboru, aby míetnosti,
vyhražené v okresním domě čp. 439, byly trvale,
výlučně a bezplatně věnovány účelům okresní stra
vovny a okresního ústavu pro všeobecné pro
středkovaní práce a služeb. — Duplňsvací volba
důvěrojka pro vyměřování osobní daně z příjmů.
— Doplňovací volba jednobo člena ailn. komiese.
— Návrh služební instrukce pro okresního cest
mistra.

Po obocních volbách v Hradci Kr.
Volební bouře se pozvolna utišaje a všichni ob
Čané se již klidně oddychují, protože nám byli
„Šťastnězachránění v obecním zastapitelství pokro
koví lidé, bez nichž by 8e v obecních dluzích ne
moblo prý ani pokračovati. Obras nového zastu
pitelstvi nedozval mnobo směn, takže se kašdý
poplatník mimovolně táže, proč bylo outno, aby se
oba dva ušlecbtilé listy „Osvěta I.“ a „Ratibor“
aměnily v posledních 2 týdnech v hotové mena
šerie, kde se bez milosrdenství nepohodlní sokové
trhali na kosy a požírali dravou krvežíznivostí.
Pokrokovým lidem ovšem brozil osud, že budou
po ové blshodárné činnosti dáni na zasloužený 01
počinek; proto vytašeny byly do boje volebního
nejbrubší kusy, které pošramocenou reputaci po
krokářskou zachránily. Je to celá řada přebmatů
a hříchů, jicbž se t. zv. pokrokoví lidé při volbách
dopustili. — Zvlč.lost pokrokových žornálů jeme
jiš připomněli. Maoho lidí zvlčilý tisk rozsápal a
pooboval, aby je zase po čase s hrobu vybrabal
s posnovu na veřejnost k novému kacibalismu vy
vlekl. Než běsnění toto jest již obvyklým zjevem,
na který při charaktera pokrokových novinářů mu
síme ci zvyknooti. Ostatně „Ratibor“ možná vy
pelichá z pokrokové erati a přebarví se od Nov.
roku na mladočesko. Naskytla se mu příležitost,
aby se opět dostal ke žlabu, u něbož v dřívějších
letech dělával svou rodinnou a kapesní politiku.
Pokrokáři na něm asi nic neztratí a Miladočeši
nesískají. Nám to zůstane lhostejno, pod jakou
firmou bude nadávati dále. Horšími jsou přebmaty,
jichž se dopustili pokrokáři sami. Předák strany

bb p vyloučilcelouřaduobčanůs volebva, še neměli zaplaceny v ddo,
obecní. Při tomto však udání E Y oné
oslá řada dlušníků pokrokových, ba docela jeden,
jenš sa 2 la dluhuje,byl kandidovámna také svo
len sa náhradníka Že tento drub dennociace ne
etí strana pokrokovou, pochopí i politické ne
mlavně. Proto nejapné vytáčky pokrokářů o špat
ných volebních řádech jsou jep novým pokryte
etvím, které by mělo býti pokrokářům zjevem ne
známým. Když lupič svlékne kabát pocestnému
ma silnici, nesmí ne vymlonvati, že to zavinil malý
dozor policie. Před volbou samou neštítili se po
krokáři vydali podoršené kandidátní listiny „hato
lšckýchvoličů“pro III, sbora listánu „pravováreč.
málo měšťanstva“ proII. sbor. Každý volič má
ovšem právo vydati ai svou listinu kandidátů, ale
poctivý člověk nevydává svůj výplod pod cizí
firmou a nenápíše ma listinu. že byla přijata vo
schůzi výboru pravovárečnéhoměšťanstva. Faldo
vásí firmy je dosud trestným Čínem a jen mravně

pokleslý člověk dovolí ai takový podvod. Co si
máme mysliti pak o straně, která se vlastně skládá
z mladé intelligence, r krabů učitelských, pro
fessorských, úřednických, bankovních atd.? Jakou
důvěru Ise míti potom k úřadům a ústavům, které

čenské morálky? Ale oa tom není ještě dosti. Při
hlasování ve II[ sboru dostavili se k volebnímu
osadí lidé, kteří předložili falešnou plnou moc, a
teprv, když jim bylo pohroseno trestem, odstranili
se z volební síně. A víte, kdo jedině překládal
falšovanou plnou moc? Byls to vesměs plmomocníci,
kteří hlasovali ve prospěch kandidátů pokrokových.
Dodvodem tedy domáhala se strana pokroková
maodátů do obecního zastupitelství a nyní jí máme
věřiti, že poctivě a oezištně chce ve prospěch
občanstva mandát svůj zastávati. Jestliže vůbec
někdo nezna! pokrokáře v plné jejich hodnotě,
nabyl náležitého pojmu o ních z vylíčeného ne
glišá, v jakém 8 pokrokáři zjevili o posledních
volbách. My víme, že tisk těchto Katonů vrhne
se opět obvyklou surovostí na nás a bude pravdu
zastírati nadávkami, aule to na faktech, svědky
osvědčených, nic nevyvrátí. Nás ostatné tyto
ukázky pokrokářské korrapce ani nepřekvapily,
protože mravoí úpadek je zcela nutným důsled
kem náboženské frivolity, kterou mladá, realis
mem otrávená generace překypuje. Kdo ztratil
náboženskou víru, nemá k nepoctivosti daleko.
Pokrokáři pozvali si před volbami dra Krejčího,
aby jim konal kásaní o mravnosti bez Boha; svým
jednáním však o volbách dokázali, že mezi mu
drováním filosofa a životem je hrozný rozdíl. Po
slední obecní volby byly v mnohém ohledu pouč
nými. —

Strašlivě chytrá politika. Povčetná
politická cbytrost mladočeská obohacena byla no
vým úspěchem při obecních volbách v Hradci
Králové. Na četně navštívené ecbůzi voličeké v
Besedě byla přijata kandidátka pro III. sbor, ns
níž bylo 10 kandidátů mladočeských, 1 divoký a
pouze 1 katolický, což při početní síle katolické
strany nebyl přílišný požadavek. Byla odůvodněna
naděje, že navržená listina projde, bude-li podpo
rována místní mladočeskou organisací. Vedoucím
politikům mladočeským ae věak tato listina nelí
bila, protože nebyla jednobarevnou a proto 81vy
dala organisace mladočeská svou zvláštaí listinu.
Výsledek toho zmatku byl, že s volebního boje
vyšli vítězně 2 katolíci, 2 divocí, jeo 1 Mlado
čech a 7 pokrokářů. A takovou strašlivě chytrou
politiku pěstují Mladočaši všude. V katolících na
lezají podporu ve všech národních podoicích, ale
oa to Kramář se neoblíží a vypovídá bezohledně
vyhlazovací boj proti „klerikálům Za nějaký čas
bade se ucházeti opět o jejich podporu. „Kleri
kálům“ ©by se mobl jen tebdá | vypovídati
vyhlazovací boj, kdyby byli Mladočeši tek sil
ni, aby jej mohli též prováděti. Klesající stra
na však musí se ©varovati každého rozčilo
vání, aby se nestala kořistí drahých strau čes
kých, které ji předstihojí určitým programem
a čilejší činností. Zkušenost učí, že každým úde
rem ne klerikalismas zasazují Mladočeši sami sobě
těžké rány. Hradecký případ je malým dokladem
této zkušenosti.

Výsledek voleb do obce.zastupitel
stva. Volbykonány s velikou borlivostí ve dnech
10.—14. t. m. v místnostech Besedy. Súčastnšlo
se ve III sboru z 1186 oprávněných voličů 907,
ve II. sboru s 226 voličů 184, v I. sboru z 81
voličů 57. Ve volební komissi zasedali pp. dr.
Ulrich (co předseda), J. Rejchi, J. Tolman s Ant.
Fait (18. a 14.V. Rosa). Intervenoval c. k. místo
držitelský koacipista p. dr. Fiedler. Při návalu
voličů ve III. sboru měla komisse úkol svlášť ob
tížný. Pracovalo se bez zastávky od ranních hodin
až dlouho do večera. Leč při osvědčené odborné
znalosti komisse i státního zástupce šlo se ku
předu rychle a korrektně i v případech obtížných
a velice spletitých. Nutno ovšem podotknouti, že
v našem zastaralém volebním řádu jest celá řada
ustanovení, která vedou při hlasování k luštění
otásek velice choulostivých, kde i odborný právník
musí velice vášně přemýšleti, a 00 nejboršíbo —
všdy jedná se stran odchází nenspokojena. Hlavně
při odevsdávání ploých mocí docházelo k scénám
bumoristickým, když se objevili dva ploomocníci
s růzoých táborů, kteří ai navzájem vytýkali ne
správnost plbomoceaetví. Na př.jeden horkokrevný
pokrokář prohlásil plnou moc jinóbo občana hesky
8 patra za šviodl — a pak masil odprošovati. —
Zvolení ve III sboru do výbora pp Píšs (573 hl.),
Rejchi (493). Ježek (487), Špalek (476), Fait (470),
Urner (455), Hlávka (454), Pinkava (439), Černý
(420), Hanousek (405), Thoř(390). Halounek (886).
== Za náhradníky pp: Košťál (402 bl.), Stoklasa
(874), Rabas (366), Čermák (849), Huňáček(840),
Tistéra (326). Jiní pp. knadidáti obdrželi hlasů:
Růžička 377, Řezáč 864, Medek 840. Hofbaaer
844, Macák 346, Krčmář 319, Beneš 852, Haller
386. — Ve II abora do výboru svolení: Dr. Ulrich
(182 hl.), Collino(162),Pilnáček (146), dr. Pokorný

(a Hobáček(112),Mareš(111). dr. Baték (100),dr. Terzský(101), Divecký (81), Hofmann (86).
Helwich (79), Malý (76). — Za náhradníky: Pal
das (98), Haak (80), Morávek (85), Řehák (88),

(79), Brtoun ka — VL oboru do výboru pp.: Rues (68), s Ieakowicsů(52), Obermana

(52), Srp (51), Novák (49), dr. Zimmer (46), dr.
Domabyl (44), Vojta (48), Wippler (40), Rejthárek
(39), Musil (87), Rosa (35). — Za náhradalky:
Hnilička (59), Sláma(45). Fišer (38), Haneš (88),
dr. Šule (85), dr. Czearba (58).

Domácí slavnost vánmoč.stromku
v ústavu hluchoněmých „Rudolfinum“ pořádá se
doe 23. prosince o 4. hod. odpol. Při ul chudí
chovanci blueboněmí poděleni budou od ct. do
bročinného komitétu dam čatstvem, obaví a ji
nými dárky. Vstup jest volný.

Z městského průmyslového musea
v Hradel Králové. Kurs lakýrnický pro na
podobení mramorů nátěrem ukončen byl v sobotu
dne 11. prosince. Za neobyčejně přísnivý výsle
dek korsu děkují účastníci avědomitému a sku
tečně odbornému vedení učitele korsu p. R. Ubly
arika, mistra lakýroickébo « Praby, kterého tech
nologické museum v Praze vyslalo ku provedení
praktických cvičení kursu. Každým účas.níkem
zhotoveno bylo 24 vzorů nátěrem provedených
různých drahů mramoru a řada vzorů mramoro
vých provedených máčením. Bobatý vzorník, který
každý z účastníků korsa odnášel si domů a nabytá
praxe vyváží jisté všem píli a čas, který na ab
eolvování kursu věnovali, tím spíše, že veškeré
vyučování i materiál poskytlo jim museum zdarma.

Kurs pro malíře pokojů zabájenbude
v pondělí dne 3. ledna 1910. Podrobné programy
zaslány byly již všem přihlášeným 18 účastníkům.

Předcáškový kurs © elektřině a je
jím upotřebení zahájen byl ve středa dne 16.
pros. a potrvá usi 6 večerů. Přednášeti bude vždy
jednou týdně ve středu večer o 7*/, hod. p.>prof.
Jan Mareš ve fysik. posluchárně c. k. reálky zde.

Účastníci kursu účetnického upozor
ňují se, že přednášky odbývají se oyní dvakrát
týdnu a sice v pondělí a ve čtvrtek večer 0 7,
hod. v čítárně mugejní.

Výkupné = vánočního a novoroč
ního blahopřání v obnose 1 K možooslošiti
v koihkupectví p. J. Tolmana ve prospěch spolku
na podporu chudých etadajících zdejších středních
škol. Jména P. T. pp. dárců budov uveřejněna
v místních listech.

Lákavý titml. V některých výkladních
skříních, aby se bodně kupců nalákalo, parádují
„vánoční ceny“ — jako by jiní obchodníci nepro
dávali též levaě. Tak se dělává reklama při vý
prodeji, kdy kupuje konsument zrovna ze takové
obnosy, jako jinde.

Výber obch. gromia místo rozdávání
vánoč. a novor. dárků učinil sbírku mezi svými
členy na menšinové školství.

Střelil se na stráži v úterý večer 0 6'/,
hod. za augmentačním skladištěm dělostřelec Fr.
Schols, syn hostinského z Broumovska. Ubožák byl
ihned mrtev. Byl povaby mírné, veselé, těšil se
na dovolenou, kterou si již vymohl. Z krční ne
moci, kterou před 2 týdny trpěl, se již úplně vy
léčil. A najednou střeloá rána do spánku! Násle
doval veliký sběb lidu. Žalostné svátky pro rodiče.

Okrašlovací spolek v Hradei Král.
vposlední schůzi výborové jednal o úkolech, které
vykonati předsevzal si příštího roku. Nebylo by
ovšem možno provésti je se skrovných prostředků
spolkových a jedině za vydatué pomoci a přispění
obce může se jich odvášiti. Vhodnou koupí sískal
epolek větší počet kuštanů, planých třešaíi jiných
stromů, kterých užije se jednak k vysázení levého
břebu Orlice a spojeného Labe pod bývalou vo
jenskou plovárnou, kde oa přilehlé plečité louce
zřízen bude malý hájek, jednak k osázení písči
tého pozemku a Šosten. Podle plána pokračovati 90
bude za přispění obce a sa dozoru městského za
bradníka p. Valeše ve zřizování parku podél sil
nice mesi Rudolfinem a okr. nemocnicí. Jeho první
část již letos se značným nákladem byls saložena
a všeobecně se líbí. — Nové stromořadí platanové
se zřídí mezi sabradou obec. a měšť škol a Ru
dolfinem. Také prostranství před hostincem „Na
Balkáně“ za továrnou Katecbnerovou proměnéno
bade v malý sad, čímž splnění dojde dávné přání
obyvatelstva této části města. Jako Ini také letos
postaral se opolek o to, aby sadyna Žižkové záby
s jara staly se líbeznou pastvou očím. Všechny

ouy aa podzim osázeny jsou maceškami, bya
cinty a talipány, jichž květy s probuzeným jarem
všemi barvami budou hýřiti. Zajisté košdý, kdo
loni záplavou barev se kochal, těší se na novou
podívanou. To všecko oršem stojí mnoho peněz,
ač někomu ještě ae sdá, že spolek rozvíjí málo
činnosti. — Jako zvláštní úkol předsevzal ci 6
lek zříditi v našem městě sloup meteorologický,
jenž v mnohých městech, zvláště němcokých, stal
se obecenstvu oesbytnou.potřebou. Spolek bodlá
též u nás poříditi jej nejen na okrasu města, ale
i k ušitku a poučení obecenstva. Železný sloup,
jenž k návrhu ředitele c k odb. školy pro am.
zámečnictví p. arch. R. Němce vypracován bude
žáky téže školy, postaviti dá obec, spolek okraš
lorací pak opatří jej potřebnými přístroji a to
takovými, aby účela svému vyhovovaly Co Boj
přesněji. celkovým nákladem asi 1000 K. Budou
to: 1. Lembrochtáv — vlasový vlahoměr
s rtutový teploměr, ukazující relativní i absoluteí
vibkost vzduchu, bod rosný, t j. dobu, kdy jest
vaduchparami nasyoea,tak že se začínajísrášeti; .
teplotu vzdocha, nejvyšší mošné napětí par aoba



vo rsducha. — 3. Lamb
, okládající to a vlahoviku

a teploměru rtatového aanesoidu a teploměru ko
vového, jichž vhodnou kombinací ukazuje dovatero
možných případů v době nastávajících 8—
94 bodia a to tak, že s80případů 27krát obodno.
Dále pak B.mazim. a mínim.leplomér a normální
Barometr. Jest sí jen přáti, aby vášené občanstvo
snahy spolku 00 nejvíce podporoválo a samo sta
relo se o to, aby nemohly se již opakovati po
dobné zjevy aloby li či spíše nelidské, jaké
syčdky jsou násilně otločenétabulky s násvy rost
lic, jimiš v parku na Žižkově počátkem letošního
roku s velkým nákladem více než 100 drubů bylo
opatřeno. Oneuvěřitelné zběsilosti škůdcově avědčí
sajisté to, še některé byly se země vytrženy a
vhoženy do Orliče, odkudě náhodon byly vytaženy.
Jen součinná ochrana všeho obecenstva může za
brámiti násilbému ničení tobo, co Bvelkými obětmi
bylo pořízeno, aby každému bez rozdílu ošítek a
radost působilo. K okrašlovacím spolkům soused
ních obel vznáší spolek snažnou prosbu, aby co
nejvydatněji působily k vysazování stromů kolem
cest a vhodných pozemků azpříjemnití i okrášliti
náš domov pomáhaly.

Z výboru obch. gremia. K naší tíž
nosti ze dne 17. listopadu t. r., adresované na
e. k. řiditelatví severozápadní dráhy ve Vídni ve
příčině čekací doby ku vlaka £ Pardubic 1 hod.6 m.
v moci ku Hradci Král. odjíždějícímu, dostalo se
nám následujícího vyřízení: „Odpovídajíce ns Vaši
stížnost č. 631. se dne 17. listop. 1909, dovolo
jeme si tímto sděliti, že byla čekací doba vlaku
čis. 1101. na vlak čís. 8. (odjezd s Pardubio
1 bod. 5 m. v noci) v platnosti od 1. prosince
1909 řádně prodloužena. Oznamujeme to velect.
P. T. obecenstva z toho důvodu, aby bez obavy
poušilo spojení přes Pardubice s Prahy státní
drahou vlakem, po 11. hod. v noci odjíšdějícím,
neboť tímto spojením jest jizda r Prahy oproti
severozápadní takřka o 2 hod. skrácena.

Sbírka. Ve prospěchprůtrží mračen poati
šených na Hořicku, zejména v obci Třebovětice,
došly c. k. okr. hejtmanství zde další tyto milo
dary v korunách: Plačice50, Plotišté 60, Slatina
10, Bříra 100, Librantice BU. Věnováno veamós
z obecní pokladny: dále veřejné ubírky obcí Kunčic
88-60, Rozběřic 48, ev. obce a. vyz. v Černilově
10, a Josef Bvětelský vTřebechovicích 2, úbrnem
K 85360, k tomu dřívějších K 1983-72; celkem
K 2287-32. Sebrané obnosy zaslány byly c.k. okr.
hejtmanství v Nové Pace a šlechetným m vy
alovují se jménem postižených srdečné díky.

Upesorňnjeme p. t. obecenstvoDausne
není městské rady, jimi všem obecním sřízoncům
a dělníkům jest zakátáno jakékoliv vánoční a
novoroční sbírání peněžitých darů vyjímaje po
nocné a kominiky.

Pončení, týkajícíse výkazů,ješ zaměstná
vatelá za účelem přípravy pro ukládání osobní
daně « příjmu na rok 1910 podati mají. Dle u
stamovení $ 201 zákona ze dne 20. října 1806, +.
s. ©. 220, o přímých daních osobních, mé každý,
kdo v královstrích a zemich na fíšakó radě za
stoupených jest zavázán vypláceti v $ 167 oito
vaného zákona vytčenó platy roční obnos 1200 K
pro jednu osobu převyšující, oznámiti bernímu ů
řada vyměřovacímu příjemce takových platů, uvede
jméno, bydliště a zaměstnání jejich, pak výši a
druh plató. Na sákladě tohoto nstanovoní a na zá
kladě článku 40. prováděcího nařízení ke [V. blavé
cit. zákosa vyzývají se osoby k vyplácení tako
vých platů služebních a výslužoých zavásané. aby
příslušná oznámení podaly nejdéle do 15. ledna
1910 v vyměřovacích úřadů [. instaneo (c. k. ber
ních sprár, okresních hejtmanství), v jejichž okresu
se nachází obydlí osoby k oznámení savásané
resp. dotyčný podnik; při tom se sároveň pouka
suje na následky nesprávných oznámení neb opo
mizutého podání jich, stanovené v GS 240, 241,
943 č. 6. a 224 zmíněného zákona.

U rměmí, týkající se podání přiznání
k osobní dani s příjmu a ku dani důchodové. A.
Osobní daň z příjmu. Po rozumu $ 202. zákona
ze -dno 25. října 1896, č. 220, ř. z. o přímých
daních osobních, článku 20. a 48. prováděciho na
Hrení ku IV. blavě tohoto zákons, stanoví 00
Ihůte ku podání přisnání k osobní dani z příjmu
pro rok 1910 do 31. ledna 1910. Podati přisaání
povinen jest dlo $$ 202. a 204. zákonakaždý
poplatník, jehož poplatný r čaí příjem 2000 K

uje, aneb kdo ku podaní téhož byl zvláště
; doporučuje se věsk, aby ti, kdož mají
pod 2000 K, ale větší než 1200K, ve

zájmu i bez zvláštního vyzvání přiznání
„Přiznání buďteš podána o vyměřovacích

eh úřadů (berních správ, okresních bejtman
stě), vojichž obvodu daň jest předepeati ($ 176.
elfevaného zákona). Přisnání písemná badieš
dána na úředních formulářích. Pokud sa

tečné,vábavodní
vochláepočasový.

fi

Dež důchodové. Přiznání o beach důcbodechdani
důchodové podnbeuých 124 s 195. sákonamimo ty, z nichž Kobodovádlažeb se
sráží, boďteš pro rok 1910 podána po rozumu $188.
zákona ze dno 25. října 1896,č. 290 f.s., a článku
18. prováděciho nařízení ka IIL hlavě tohoto zá
kona ve lhůté, ku podání přiznání k osobní daní
spříjma svrchu stanovené, u omoho berního úřadu
vyměřovacího, který jest příslušen přijímati při
szání k osobní dani « příjmu.

Interpelace posl. dra. Jes. Myslivce
e condrnků k Jeho Exeeliemci mini
stroviobohodu v příčiněnedostatečného
počtov. spojení mezi městy Chlameoem
m.Cidi., Hradcem Irálové a Úatí n. ©.
Velkeré obyvatelstvo, zejména kruby živnostenské
a obchodní v místech ležících na tratích dráhy
a Chlumce do Hradce Králové, z Hradce Králové
do Kyšperka a odtud do Ustí n. Orl. trpcesi stě
žuje do poštovní správy, že pošta jezdící vlakem
s Králové Hradce do Ústí n. O. nepostačaje pro
nedostatečné vypravení této ambulance se strany
poštovního eráru, což má ze následek, že sásilky
sůstávají spět, a ku škodě zéjemníků se stálo c
pozďají. K uhájení obchodníob zájmů a roskvětu
měst Chlumce n. C., Hradce Králová, Třebechovic,
Týniště, Kostelce n O. jest natným, aby ambu
lance sChlumce do Ústí n. O. neodkladuě byla tak
upravena, aby řádnou súčelně zařísenou dopravou
obyvateletvu vyhovovala, zejména aby vypravena
byla ohledně zaměstnaného pereonálu s vozů tek,
aby zásilky nezůstávaly celou noc spět, dále aby
mimo stávající noční dopravu na trati té zavedena
byla řádná veškerá poštovní doprava denní aspoň
s Hradce Králové do Kyšperka a zpět ve vlacích
Al4 a 417, poněvadž denní apojení na trati Hradec
Králové—Kyšperk je nedostatečné. | táží se proto
podepsaní: 1. Jest Vaší Excellenci znám tento
shora popsaný nedostatek poštovního spojení mezi
jmenovanými městy? 2. Hodlá Vaše Excellence po

znat? úebwo nedostatků Fyprhm nápravaE i r. Myslivec, V. Myslivec, Záruba,
Prokop, Šachi, Šabata, Dr. Horský atd.

Jak sgráraí „lepší katelici“ šprý
muji. Píše se námze Slatinan: Tento týden bylo
po naší osadě roznášeno pozvání, jež sajisté svědčí
o ušlechtile mysli pana zvoucího. Poněvadě my
zde o ní již úplně jeme přesvědčeni, neboť jame
mnoho o pí slyšeli i četli, jest třeba, aby také
širší veřejnost o ní svěděle a jí se obdivovala.
Proto stůjš zde doslovněono posváuí: „Pozvání. Podá
váme tímto všem přátelům a známým veselou zvěst,
že ne zalíbilo vám dne 13. prosince léta Páně
1909 ukončiti život našeho milého Vepřika, který
skoná násilnou emrtl rukou pans R. B. v domě
hostince V. F. v Slatinanech. Ostatky ubohé oběti
budou doe 19.t.m. rozsekány a v úterý lé. pros.
do žaludku všech známých k dočasnému odpočinko
uloženy. V. F. hostinský.“ O jek duchaplné po
avání! Je to pokrok? Co?

Kašdému jinému (zvláště PnÍ
kovi), jem prý me klerikálovi! Vilenám
rolník se Zrnětína: Před několika týdny otavilse
u mne jeden snámý druh « mládí, dříve můj věrný
kamarád, ale dnes — velmi bojovný agrárník.
Chtěl se podivati na novou králikárnu, kterou
mám sařítonou dle nejpraktičtějšího vzoru Kále
lova, totiž dyoupatrovou. [ jemu se velice zamlon
vala. Sám se mne ptal, zda-li jsemžádal či dostal
Jakou enbvenci. Na takové nákladné a vzorné za
řízení že bych ji dostati mohl. Nato jsem mu od
pověděl že mě přešla chuť žádati o nějakou sub
venci; žádal jeem snbvenci po dvakráto nekra
vařskou jalovičku, ale mém ji dostávat posud,
kdežto pp. agrárníci dostali sabrence po obakrát.
A to na býčky i na jalovičky. Alo katolický semů
dělec nedostsne ani odpovědi, neřku-li subvence.
A, milení čtenáři, nad jeho odpovědí si odplivnete.
„Milý bracha, víš, co ti škodí? Že jsi se přidržel
kotrbáků, anebo — jak 50 všeobecně tká —
klerikálů; abys pro podruhé věděl, co máš dělati,
tedy ti jsko bývalému snámému pravdu edělím;
my agrárná delegáti jsme sodpovědní va fovelice,

subvence nepříšly vůbec do rukou klerikálů
Tedy abys to dobře věděl, upřímaé ti to povím,
že my delegáti máme přísně nařízeno od ústřední
Jednoty s Praby, abychom bděli nad tím, aby
klerikálové vůbec od dělení kterékoliv anbvence
byli úplně odmrštění. Subvence jest propokro
kové hospodáře a můře ji dostati i šid, socialista
a zvláště agrárník; ledy pošnáváš, Že pro kleri
kále jeat vůbec subvence nepřípustnou a také ne
dosažitelnou.“ Ta ovšem také vskypěla má netr
přlivost. Pravil jsem mn: „Děkuji ti, příteli, sa
vysvětlení, vim velmi dobe, le ne stal veliký
pokrok a še je veliký zálusk peněžnímezí sgrár
piky. Jak jest to divné, slyšíme-li, jak te židé
klaněli zlatému teleti;

denejch“| Divím se Časem velice, čo

BoaátadtKeg a „Gep", A řltapalíagrární straně přistupují lidé neuvů
domělí — ale vědy nejvíce ti, kteří pýchou
kají a kteří mají mělký a prašpatof základ v
boženském přesvědčení! Nedárao jsem byl svěd
kem rozalavy, která se prárě rozvinula pří sejítí
obecního výboru. „Jen aic nedat kněžím od dír
kovních výkonů, jak od pohřbua oddavek|“ Právě
můj soused, kovanýto agrárník, pravil: „Jsou jen
přece ti lidé hloupí a sprostí, še tam ty kožiláše
chodí poslouchat do kostela! Česky se tam ani
nemluví, oni mohou lídem (am madat zlodějů a
volů a žádný s nich nic neví! Já byob do kostela
nešel | nikdy, kdyby pak na mě nenkazovali
přstem 1“ Jiný agrární mudrlant pravil saze, že
jest mu to velice divné, že mohl Pán Ježíš vyu
Čovat takové zástapy lidstva, když prý ani nikde
postudoval. Milení Čtenáři, sde vidíme, že, koma
není sbůry dáno, ve Vraného apatyce nekoupí.

Okresní výbor v Pardubicích uspo
řádal dne 15. t. m. ve „Staré Besedě“ o !/„10. bod.
dopol. poradní schůzi, jejíž předmětem bylo po
jednání: „Nouse o učaě k řemeslům a o hospo
dářnkou čeleď vůbec.“ Na schůzi pozváni byli
svláště starostové z okolních obol, zástapci rol
pictva s živnostenských společenstev. Nedostatek,
pracovních sil, svláště při polmím hospodářství,
počíná býti tak citelný, še příslušní činitelé usi
lojí nalózti nejvhodnější cestu, jsk by Be tátoho
spodáteké miserii ačinila přítrž. V témš poměru,
jako se nedostává čoledi hospodářské, nastopuje
1 nedostatek učňů řemeslných Za tou příčinou
mé smíněný sedostatek v Čechách nabražen býti
objednanými lidmi z ciziny, zvláště ze zemí slo
vanských. V poslední době začíná i velký průmysl
naříkati na tentýš nedostatek.

Utovření nového divadla v Pardu
blelel stalo se dne 11. a 13. t. m. slavnostalce
způsobem. Ku vzácné této slavnosti savítalo maoho
cizích hostí s okolních měst a zvláště z Praby.
Velice pěkné městské divadlo oděno bylo v tyto
dny v háv slavnostní plného lesku. Slavnost za
bájil případnou řečí starosta p. Kuchynka a pro
slovem p. dr. Štolba. Nato ochotníci oehrali dvě
divadelní novinky schválně k tomuto účela sepsané.
Oba kasy sehrali divadelní pardabětí ochotníci vo
lice zdařilo. Drahý den provedena byla Smeta
nova „Hubička“ skoro vesměs silami ochotoickými.
Hadba i zpěv byly při těch nesčíslných obtížích
přímo překvapojící s všeobecně uspokojily. Záslahu
o to mají především hudebně vsdělaní ochotníci,
hudební pardobské sdrušení, pěvecké spolky, jakoš
1 obratné řízení kapelníka Lantnera. Po morém
roce zahájí v novém divadle svoji Činnost diva
delní společnost výcbodočeských měst. Nyní mají
konečné Pardubice důstojný stánek mne, po něsž
tolik let toužily. Jost nyní otázka, budou-li tam
také Pardobice choditi, ak se tam bude pravidelné
hráti.

Zámecký pivovar v Pardubicich
byl zrušen. Místnosti starého tohoto pivovaru
najal od velkoslatku pardabského akciovýpivovar
a zřídil tam svoji sladovou. Tím způsobem exi
staje v Pardnbicích jen jedinýtak zv. perdabický
portér a to pouze v akciovém pivovaru.

Z eosty k protimošcůna jest předmět
sajímavé a poučné předoděky cbralcě snámého
cestovatele dp. Al. Svojsíka, člena Národní rady
české, ústředního výboru Národní jedaoty pošu
mavaké, pořádané sborem pro sřízení české Školy
ve Štikově v sále hotelu „Central“ © Nové Pace
v neděli dne 19. prosince 1909 a sice odpol. ve
3 hod. pro děti, večer v 8 hod. pro dospělé. 0b
sahem této přednáškyjest popis cesty k protinož
cům Sibiří do východní Asis, Japanu, Korei a
Číny, na ostrovy Tichého očesnu, do Australie,
s které se vrátil dp. Al. Svojslt před půl letum.
Přednášky jeho o skušenostech ne tátocestě mají
velkolepý úspěch všade, kdekoliv se ve vlasti naší
ocitne. Jakým úspěchům přednášky tyto 80 til,

o tom svědčí ta okolnost, že po návrata zkrapřednášel v Praze během 6 neděl při vyprodaný
domech dvacetkráte. Denní listy pražské sezuame
naly jako unikum, že na předoášku o témže the
matě byl veliký sál ostrova Žofinského Bentkrát
za sebou do posledního infsta vyprodán. Tento
kráte prováseti bude přednáška svou více než200
světelnými obraty umělecky kolorovanými, z nichž
obrasy s Japonska zbotoveny jeoa od tamních fo
tografů a umělecky kolorovány japonskými dívka
mi. Navštívíme při přednášce té v dacho: v Evropě
Rusko, v Asii Sibiř, Mandžnrsko, Japan, Koreu,
Čína, dále Australii, Cejlon a Saesským průplavem
vrátíme Be spět do vlasti. Bude to nejlevnější 06
stování po světě. Vetupné: do odpol. „dětakého
představení 20 h, na večer křeslo I E, 1. místo
80 b, JI misto60b, kstánímagalerií40bal.
Čustývýtěžekveprospěchvánočnínadílkyv české
škole štikovské.

Z Bělé u Přelouče „Neodv.listům“
do Pardubie. Vaše správa o schůzi zemědělců
vaší obci dno 31. října konaná podévě skutečné
události velmí překrouceně, Nebudeme opakovati,
co jsme pravdivě o této schůzí avé v „Obnově“
referovali. Zdejší nestranné občanstvo tolik úcty a
láskyk pravděmá,abysl učiniloúsadek,kdo

přinesl vdu. Láí slova,še vadp.Thdr
VŘERet,dlíučeu satročení odeazoní y
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dne 5. t. m. sám musil doznati; lží jest tvrzení,
še „ovečky Šalcovy“ t. j. přívrženci strany katol.
lidu, nesmějí sagrárníky seděti, jim pomoci, jich
jeko blísy se chráaiti. Nikdo jich ktomu nenavá
děl. Kdyby byl vsdp. dr. Šalc takto mlavil, jistě
by četní stoupenci agrární strany „s důstojným“
klidem jeho řeč nevyslechli, byli by začali křičeti
bned jako křičeli posději, když náš řečník pana
poslanci Udržaloví žílu zatal. Klid při řeči vsdp.
dra Šulce byl nejlepším důkazem, že nikoho ne
urážel, ale mluvil věoně. Ukázal, proč wečdomělý
český katolík můše politicky být organisován pouse
ve straně katolického lidu a v šádné jiné siraně
politické. vldp. farář Novák z Dobřenic po celon
echůzi ani úst neotevřel, přišel, poslouchal a ode
šel; proč se tedy na něho váš dopisovatel tak
brubě vrhá a po způsobu nenrvalých chasníků
dává na jevo, že se smí Bělé přibližovati „na
dištanc ?“ Jeho působení v Dobřenicích není roz
bíjením společnosti. To říkají pouse ti, kteří zo
bou rádi panský semenec od velkostatku, ač by dle
ovébo vzdělání a svědomí proti přehmatům velko
statku měli se postaviti po bok p. faráři a chrá
niti českoo půdu a českou obec, aby lehkomysl
ným hospodařením nedostávala se do naprosté od
vislosti německého velkostatku. Že velkostatek,
jemuž náleží právo patronátní, na vidp. faráři ve
věcech patronátních vylévá si svou zlost a šikuje
proti němu i obecní představenstvo, které veliko
etatka oddaně ve všem je po vůli, to právě jen
ukazoje, že p. farář rá asi pravdu. Jsouto právě
stoupenci agrární strany, kteří v Dobřenicích na
škodu drobného českého lidu 8velkostatkem drší.
Tolik vime i my v Bělé, ale váš dopisovatel tobo
věděti nechce; jeho nenávist ke katol. knězi jest
větší než zájem národal. Svoroost chceme i my,
ale na sákladě křesťanské pravdy, spravedlnosti a
lásky! Věru jest podivné, jak strana agrární pro
vádí své sliby o záchraně lidí cbudých a utisko
vaných. Pánové se staví po bok bobatého velko
etatku proti chuďasům a jejich ochránci.

Ntudence u Jilemnice. Konečněletoš
ního roku s pomocí Boží ukončili jsme vnitřní 0
pravu a výzdoba cbrámu Páně. Katolíci studenečští
mohou býti brdi na krásný svůj kostelíček, který
nákladem 9099 K 23 h byl opraven. Obnos tento
na cbudou pohorskon vesnici zajisté obrovský —
eebrali si farníci sami mezi Bebon, až na 2000 K,
které věnoval veliký dobrodinec cbrámu Páně, ro
dék stadenecký vldp. Jos. Pršala, c. k. gymn.
prof. v Mladé Boleslavi. Bůh všemohoucí budiž
mu odplatitelem nejštědřejším| Již loni zakoupeno
bylo 14 nových oken železné konstrukce a sice:
osm do chrámu, tři do sakristie a tři do věže.
Letos kostel jednodaše, ale velmi vkusně vyma
Jován. Malbu provedl p. J. Janša, akademický
malíř v Praze. Za svoji svědomitost a soiidaritu
v práci zaslouží si plného uznáoí, upřímného díku
a všestranného doporučení. Dříví na lešení pro
malíte zdarma zapůjčil p. t. p. Jan Hakl, patron
kostela studeneckého, což timto u uctivým díkem
kvitujeme. Opravu oitářů, kazatelny, křížovécesty
proved!vkusnéa důkladněp. J. Mikulecz Hradce
Králové. Novou dlažbu (xylolit), která se zamlouvá

„jednak svým ladným, elegantním zevnějškem,jedaak
svojí teplotou, k úplné spokojenosti položila firma
Všetečka z Prahy za dozoru p. stavitele Černého
z Hradce Králové. Aby vnitř upravená svatyně
tvořila krásný harmonický celek, o to se vzácnou
obětavostí se staral p. J. Němec, architekt a ř:
ditel «. k. odborné školy v Hradci Králové, který
plán ns opravo chráma téměř zdarma vypracoval.
vícekráte osobně do Studence se dostavil, by práce
kostelní přesně dle jeho projekta prováděny byly.
Mimo to věnoval kostelu zdejšímu krásný, draho
cenný dar v podobě umělecky provedeného akkor
dionu. Za veškerou péči: věnovanou kostelíčku na
demu, jakož i za skvostný dar jménem svých vděč
ných osadníků vzdávám tímto p. fiditeli J. Němcovi
nejardečnější dík. Frant. Říb, farář.

Čes. Třebová. „Kdo by to byl řekl!
Toho bych ge byl nikdy nenadál!“ Takové a po
dobné úsudky ozývaly 8e na večer doe 8. pro
since po našem městě. A co se stalo? „Kleriká
lové“ měli schůzi. A, panečku, tentokrát to nebyla
schůzička, ale důkladná schůze. Přes 400 osob
nalezlo místa v prustorném sále p. Hurta, kdež
shromážděným hravě uběhlo skoro půldruhé ho
diny v mlstoosti příjemně vytopené. Při této
echůzi se ukázalo, že nejlépe dopadne to, čeho ge
člověk nejvíce obává. Nebylat schůze projekto
vána, nýbrž sál zadán původně ke konferenci sdru
žení křesť. dělnictva českého a moravského. V pa
slední chvíli konference odřekouta pro nahodilé
překážky, a sál měl zůstat neupotřeben. Kdo zná
naše poměry, kdo ví, jak se mnohdy tísníme
v malé spolkové místnosti, ten pochopí, proč 86
vip. Vala vyjádřil, že schůze za každou cenu být
amal. Po tomto rozhodnatí už nám necbybělo nic
než — řečník. To jest ovšem také jodna bolavá

* etránka v našem blíském i vzdáleném okolí. Není
na koho se obrátit. V rozbodné chvíli jsme si po
myslili: Kdyš vip. Vala neodřeki jindy, snad vy
pomůže i nyní. Ujednáno — vykonáno. Tak i po
slední překážka odstraněna. Pan řečaík referoval
o moderních proudech: Rosebral působení„Volné
myšleoky“ a a ní související pů: „yn Heli

ova“ a na mravní důsledky s tobo ply
noncí. Kamtento moderní proud se přivalí, tam
udfépuje mifavouka založená na Bohu a nastupuje
heslo: Dobré jest to, co jest člověku příjemné.
A tu jsme my katolíci především povoláni, poučiti
naši společnost o lepším. Úspěchu však dosábneme
Jen tehdy, budeme-li vytrvalí a v práci organi
sační náležitě obesnámení. — Po schůzi, jíž před
sedal p. V. Gregar, přiblásilo se několik členů ke
sdražení. — Lví podíl sa zdaru schůze náleží
avolavateli našemu p. Fr. Novotnému, 0 němě
těžko říci, kde jest borlivější, zda v péči o svou
rodina, Či ve složbé Boží, či v činnosti spolkové.
Běh bo posilni! — Po krátké debatě se slovy
díků přítomným a p. řečníkovi rozpustil p. před
seda schůzi. Svítá, svítá — kéž by se rozednilo
docela! Toť úkol náš a té obří práci: Zdař Bůh!

Nasavrky.Dne 9. prosince 1909 byla zda
slavnostní schůze okr. výboru nasavrckého. Před
40 roky slpžil aynější okr. starosta p. Aot. Hájek
slib a od té doby okresu je v čele. V 10 hodiu
byly služby Boží a po aavrácení se do okr. domu
přednesl za okr. zastupitelstvo blahopřání námě
atek okr. ftarosty p. Jos. Salášek, za venkovské
obecní starosty v okresu p. Jos. Pilař z Křižano
vic, pak p. Sommer, vrchoí nadlesní z Libáně, sá
stupce knížete p. Fr. z Auerspergů. Těm odpově
děl vlídně, uznale okr. starosta. Řekl: „Obecní za
stapitelstvo v Seči učinilo mi 3. prosince oslava
5Oletého starostování obecního u nich a nyní mě
sem vypřavilo. Přijímám vše, dobré, pánové, od vás,
ale ne pro sebe, nýbrž pro vás, kteří jete mi byli
po boku. Bez vaší práce a dobroty bych na své
vzdělání a okolnosti nemobl tak dloubo v tak
chudém okresu vám sloužiti. Děkuji vám a jsem
ochoten, čím mobu, i dále pro«pívati.“ | Pak při
stoupili zástupci sousedních okresních výborů, růz
ných odborů z okresu a naposled nesplnoomocnění
soukromníci z různých vrstev. I na baaketa došlo
na ty, kteří nechtěli zůstati pozadn. Celá slavnost
vyzněla krásně.

Miřátky m Habrů. Dne 8. prosince opět
zavítal do okresu našeho p. po.lanec Adam, který
uspořádal odpoledne scbůzi ve Frýdnavě a večer
u nás v Miřátkách. Pan poslanec promlouvá, jak
jest neblahým zjevem tříštění sil v národě Českém
pro zbytečné třenice náboženské, z čehož Němci
ve svůj prospěch těží. Dále promlouvá p. poslanec
o starobním pojištění, o všeob. hlasovacím práva
do sněmu, 0 pojištění proti krupobití, o dani po
pozemkové atd. Řeč jeho na obou místech přijata
s nadšením od přečetných posluchačů z osad až
přes hodinu vzdálených a ode všech projevena p.
poslanci všestranná důvěra jménem voličů ve Frýd
navě sbromážděných p. Fantou a v Miřátkách p.
Nadvorníkem, rolníkem vJiříkově. K záslužné čin
nosti p. poslance gratulojeme; v politickém čes
kém svété vyšinul 8e na veličinu, a kterouž počí
tati 86 musí velice vážně.

(Chotěboř. Koncert koná pěvecko-hudební
čtenářský spolek „Doubraven“ v Chotěboři v pan
ském domě v neděli 19. prosince 1906 v 8 hod.
več. Obsah zpěvní i budební velice vybraný. Za
řízení restaurační. Vstupné za osoba 1 K. Čle
nové „Doubravana“ a jich rodiny za osobu60 h.

Nejlepší cikorka jest
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Jiéím. („Habička“, opera BedřichaSmetany,

opakovaná v Jičíně po tři večery). Celá jičínská
veřejnost — až na několik realistů — byla velmi
příjenně vzrušena z klidu obyčej. života ochotni
ckým provedením Smetanovy „Hubičky.“ Prove
dení celkové bylo krásné a můžeme s klidem pro
nésti, že dlouho již neviděli jeme tolik živého
umění v jičínské Sokolovně, tolik pochopení, lásky
a nadšení pro krásoou bra, davno již neslyšeli
jsme tak bezvadné bráti orchestr „Audeb. Spolka“,
jako ve dnech 8, 9. a 11 prosince t.r. O to vše
má záslabu v pravdě 10teligentní městský kapel
ník a očitel hudby a zpěvu p. Patsch, který hru
scénoval, nastudoval, obsadil silami výbornými.
Povsnesl se na výši uměleckou tím, že Anaží se
vychovávati jičínské obecenstvo vážným zpěvem
a vášoou hudbou a odvrací zvláště náš mladý do
rost od různých obmezených a pitvorných operet
a od šaomařinyjednotlivců a některých divadelaích
kočujících společností, kterých členové získávají si
posluchače ne uměním, ale kultem -obmezenosi a
monstrositou. Škoda, že p. kapetntk Patech ze
svého klidu nepovetal dřív. Moblo býti v budeb
ním světě u vás maohéma zabráněno. Měl pao
Patach dříve ukázati, že v něm nabývá převaby
člověk, který prohlédl různé pobodiné triky a ma
pýry různých nepovolaných (protože polovzděla
ných)očitetů-budsy a spóvu a s nich se vymanil
v charakter čestného ae vědomého umělce, který

má zbystřený sluch nejen pro dissonance životní,
ale nedá se nikým sviklati a avésti na cesty všed
ních hudebníků a skarikovaných zpěváků. Při o
peře účinkovali: alč. Volfová(Vendulka), p. Ph. C.
Handák (Lukáš), slč. Černkovičová (Barča) — náš
nově jmenovaný člen operv „Národutho divadig“,
p. Pb. C. Valoušek (Tomeš), p. Tejčka (Paloucký),
úředník kofžete Paara, slč. Steinfondrová (Mar
tinka), redaktor Hylský (starý pašíř) a p. Zajíček,
knihkupec (strážník). Úsudek ointerpretech před
ních velkých partií v opeře a radostí shrnujeme

ve věta: bylo to umění — umění, k němož venost jičínská bude so vraceti se zálibou a vd
ností ke všem účinkujícím.

Bossah škod, způsobomých zápla
vom ma Heořicku n dary ma postižemé.
C. k. okres. hejtmanství novopacké sestavilo pe
člivě statistiku, týkající se škod způsobených prů
trií mračen na Hořicka a zaslaných darů. Na
soukromém majetka odhadnuta škoda na 787.979 K
36 h, na veřejném 75509 K 20 h. Na silnicích
okresu bořického vyšetřena škoda částkou 12 550 K.
Celková škoda va budovách obnáší 101 79% K, na
cestách a silnicích 44.100 K. Ve prospěch posti
žených chuďasů zasláno c. k. okr. hejtmanství
v N. Pace do 30. listopadu 29088 K 29 bal. a
pro občanetvo třebovětické zvlášť 3797 K 15h.
Pomocnému komité v Třebověticích do 21. listop.
21.143 K 64 b, dp. Panskému, faráři v Hoěvčevsí
968 K 18 h, p. Fr. Kulbáukovi, důvěrníku strany
800. dem. v Třebověticích 90 K 60 h. Mimo to
darováno mnoho šatstva, prádla, obuvi, potravin
atd. z různých stran. Ovšem dary daleko nevy
váží hroznou ztrátu, ale tolik jest patrno, že ži
velní neštěstí zyvolalo mohutný soucit u valných
tisíců šlechetoých srdcí.

„Poněvadž židé stojí v řadách našich
nepřátel, musí býti heslem českého obyva
telstva: Ni jediný haléř židovským obchod
níkům! Jako doupatům morovým vybýbej
te se židovským obchodům! Zradu na svém
národě páše každý křesťan, když kupuje
u žida!“

Z interpelace poslance V. Mysliv
ce, Sachla a soudruhů, podané v
poslední schůzi rady říšské r. 1908
v zasedání předvánočním.

Poučení o výměněkolkových známekemise
1898 za příčinou vydání nových známek kolkových
dnem 1. ledna 1910. Počínejíc 1. lednem 1910,
dány budou do prodeje nové zaámky kolkové.
Známky kolkové vydány budou v 27 kategoriích
(a to v 16 kategoriích haléřových a L1 korunových)
po 1. 2, 4, 10, 14, 20, 24, 25, 26, 30, 38, 40 50,
64, 72 a 88 h a1, 2, 3,4, 6,6, 7, 8, 10,20a
50 E. Kolkové známky r. 1898 vydané, nyní v 0
běhu jsoucí, vzaty budou dne 31. března 1910
scela z prodeje. Kdo by po tomto dni známek
kolkových z užívání vzatých apotřebil, pokládán
bude tak, jako by neučinil dosti povinnosti kol
kové zákonem ustanovené, a vzejde mu z tobo
škoda podle poplatkového zákona 8 tím spojená.
Kolkové známky z obéhu vzaté, kterých nebylo
všito, budou se od 1. března až včetně do 31.
května 1910 u skladoích a prodejních úřadů kol
kových za nové známky kolkové zdarma vymě
čoveti, šetříc při tom zákonných ustanovení a
předpisů. Příslušná podání stran jsou kolka prosta.

Odporučajeme vřele vyšlý katolickýka
lendář kapesní „KřesťanskýOrganisátor“, jenž jest
pro každého oašeho příslušníka atrany velenutnoa
pomůckou. Články jsou od nejlepších organisátorů
katolických. Úprava velice vkusná, takže při levné
c.ně 70 h (v tuctu) možno každéma si jej obsta
rati. Jednotlivý exemplář poštou i s nástěnuým
obrasem Sv. Otce za 1 K. Objednávky přijímá
p. Jos. Polák v Hradci Králové, Adalbertinum
aneb Biskupská knibtiskárna v Hradci Králové.

Každá praktická hospodyně bude nyní
vařit jen dle

Úsporné kuchařky
Anuše Kejřové, která právě v pode
psaném nakladatelství vyšls. Kniha tato
je dílo umělecké, poněvadž za nynější
drahoty vařit

g levně a
© chutně o
je opravdu uměním; cena kniby je 2 K,
vázané K 250, poštou o 30 hvíce. Na
skladě v každém knikupectví, zejména
v nakladatelství Bohdana ©Melichara



Besídka.
Lišky Samsonovy.

Bylo, nebylo. Byl jednou jeden národ a
ten úpěl v porobě. Země, jemu kdysi zaslíbená,
mlékem a etrdím oplývavěí, byla již ou dobro
vyssáta; bylo třeba nové země zaslíbené, bylo
třeba nového vysaávání. I uspesli se starší lida,
by národ svázal race své a vydal se do světa,
leč ne najednou a jedním směrem, nýbrž
v partách a do všech úhlů světa hledat, kde
by se dalo co dělat. Disciplína byla v národě
tom. I vyšlo se; Šli a pořád šli, až jedna ta
ková parta přešla moobo krajů, waooho řek a
došla až do jedné země vsedm a sedmdesátém
kraji. Byly to Čechy. I zde oplývala ta krásná
země mlékem a strdím a měla přednost, že jí
dosud nikdo nevyssál.

Ráno bylo, když vystoupil vůdce party
Se svými věrnými na horu Říp a rozhlížel se
S ní na všecky strany. Krásný ráj ta oa pohled
jevil se lačným zrakům jeho. Přicházel až
2 dálného východu, spatřil cestou hezké věci,
ale tak tučného soasta, jaké leželo pod nohama

" jeho, dosud nespatřil. Není diva, že zmocnilo
se bo nadšení a že vvolal: „Země Česká —
domov můj“

Souhlasné mračení ozvalo se celým davem.
Leč vůdce pokynul — nastalo ticho — a prc=
mlovil: „Bratří, jsme lišky Samsonovy! Ahle,
pod námi pule nových Filištinských. My se
šehneme je chvosty svými a zlatem svým. Ty
širé lány — kam oko sahá — budou naše a
našich dětí. Přestává vandrování, přestává sedm
let bubených, a nastává nesčetný počet let
aas tučných. My, teď krávy hubené, pozříme
dole tam ty tučné Úlištinské — ale, než je
shltneme, dřív je vydojíme! Nepůjdeme na ty
dole tam aui 8 troubou, ba ani 8 mečem, tím
již dávno vlásti neumíme, ale půjdeme proti
Dim 8e svým zlatem, kšeftem a rozamem. My
je koupíme!“

„Koopíme, ule až boudou v konkorse“,
zvolali všichni jednohlasně; a když se atišili,
mlavil vůdce dál: „Máme maooho peněz, ale
budeme míti tisíckrát více. Rozejděme se jeden
každý z nás do větší osady. V každé obci
budiž náš důvěrník. Ten bude míti k obvodu
každé osady v rukou klíč — ilíč zlatý, jemuž
však nenstapojí poměry vždy a všude, třeba
se tak stávalo pravidelně, Proto zachárejte
s klíčem tím útisně a opatroě. Ze vsí půjdeme
do měst, získáme půdu ve výborech, zabní
zdíme Se v zastopiteletvích, navážeme styky
v landtéga a pak půjdeme na rajchsrát. Půj
číme, kde třeba, ovšem vždy šikovně 4 na
hodné procento, strbneme na sebe tisk — a
pak jsme pány situace a království našeho ne
bude konce. Lišky, buďte vlastenci! Inserujte
v Národní Politice, Národních, Cepau — vůbec
kde můžete; kapovati ty listy nemusíte, leda
pro oko. Když se zmátnete již a předplatíte
na čtvrt roku Zlatou Prahu, aohoďte hezky
s důružem na vlastenecký buben, aby ozvěna
se nesla co nejdál. Dle potřebí buďte Mlado,
buďte Staro, třeba i zelení, ale en gros dr*te
se 80c. demokraty! Domabuďte věrní tradicím
svým, čtěte a podporajte Prager Tagblatt, Bo
hemii, třeba i Kubův Montegsblatt, Leč va
rujte se, byste do nich nebalili koření a šafrán.
Buďte mazaní!

Pobleďte kolem! Co ves — to štíhlá bílá
věž — a pod kuždou tvrz — to fara jest. Tvrze
ty jak skála. Leč i skála se rozpádává a časem
roste naděje. Proti té skále buď váš útok
vedeu pílí mravenčí. Tóžký a nemožný byl by
váš výpad, kdybychom na štěstí neměli vý
tečného prostředku — injekce protiklerikální.
Každý máte v ranci lahvičku i 8 návodem.
Osvědčený prostředek ten možno u každého
důvěrníka v každém množství zdarma dostati.
Stačí zcela malá dávka; do koho se vstřebá,
toho se zmocní faror Antiklerikální — bude
jako dasem posedlý. Tedy opatrně, při tom

spadno a rychle provádějte tyto injekce na
kůži filištinských. Ostatně záře zlata osvítí vám
všude i nejtajnější poměry. Naši r genti napřed
poslaní zjedoají vám potřebné správy. Dovíte
se i toho, co 80 nestalo, a jen etáti mohlo, neb
mělo. Naše kšeftovnost je zárukou, že kotlina
tato opanojeme. Pracujme en gros, en detail,
ak se dá, ale dřina pnechejme tam těm dole.

. Bodeme mít dostup všude, zmůžeme vše, co
budeme chtíti, a nepřítel proti nám ničeho ne

řídí, zejména upotřebíte-li všude hojně in
ekocí.Jakmile osláébne mrtvá ruka, nastanou

vám pravé žně. Tedy dítky, jménem aatikle
rikáloím vsbůra na Alištínské! ©Dělme a pe
oojme! Antiklerikalismno je naše znamesí,
v tom svítěsíme!*

Zvítěsíme!“ svolali a povstali. A ho
zosběhiy se lišky do vsí, měst, mií, bojají

slatem, licbrou, — ale nejvíov svými lojekoemi...

O00D0000
wwwVánoční
knižní dárky
E nakoupíte nejvýhodněji Ji
BIB a vždyvše jen JE

na skladě
ve východočeském knihkupectví

L. Jolmana
v Hradoi EKrálové.

gaP* Zásilky na venek franko
při zaslání peněz předem. - 
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Kulturní hlídka,
Hudba vánoční v minulém století

© půlnoční,
Vspomíná V. S. Libčanský,

Telefon č. 17.

OOO0000

V první polovici minulého století velice se
těšívali koláturníci vápenští na půlooční služby
Boží. Na kruchtě provozovala se slavně česká
pastorální mše. Tenkráte byla vápenská kapela
daleko v okolí proslavena. Starý ačitel byl mistrem
v hudbě; zvláště vynikal ve hře na varhany, tak
že býval od svých pánů bratrů v okolí zvác na
pouti, aby jim zabral na varhany. Učitelovic Ce
cílka mívala hlásek jako zvonky, synové jeho byli
též dobrými zpěváky. Jebo bratr, starovodský
učitel, přicházíval o svátcích do Vápna, aby při
spěl dotvrditi kostelní muziku, jsa dobrým hou
slistou. [ tamní pan epomocník Dufek co dobrý
hudebník na kruchtě ae osvědčoval. Proto není
divo, že prostory kostelíka vápenského bývaly o
svátcích věřícími přeplněny.

Přehlížeje v tyto dny staré budebniby, přišel
jsem na oou figurálol pastorálku a dle melodie i
textu, kterou teta Cecilie, jsouc již v starších le
tech, mi jako malému chlapci z paměti předzpí
vávala, poznal jsem, že jest to ona pastorální mše,
která ve Vápně a snad i v jiných českých far
nostech o půlnoční bývala provozována. Má název:
„Pastorální česká mše pro 4 zpěvy C, A, T, B,
2 housle, violu a violoo, 4 clarinetty mut. C, C,
G, F, 2 dlariny do C, 2 horoy do A, tromba
basso D, flétna solo a varhany golo.“ Na jedaom
listu jest poznamenáno, že „auctorem“ jest Ryba
(český učitel, který několik mší, cffertorií a gra
duale složil). Skladatel textu byl asi neznámý
samoak, jehož verše prozrazují nevšední porog
amění pro potřebnou dramatičnost a lehký, přiro
zený rhytmický spád slov, určených pro hudeb
ního komponistu. K vůli zajímavosti podávám text
té mše, neměně ničeho v pravopige ani v rozdé
lovaclch znaménkách. U každého jednotlivého od
dílu skladby uvádím tempo, toninu a takt, jakož
i hlas, pro který jest text psán.

Kyrie.

Allegretto do A dur */, takt.

(Varhany hrají 19 taktů předehru pastorální. Jen Tenor
o Basa zpívají).

Tenore: Hoj místře
vstaň bystře
vsh.édní na jssnost
nebes na Švarnost
krásu ublídáš
v tento noční čas.
Hvěsdy jsou jiš krásnější
obloba teď jaenější
měsíc krásně plápolé
světjí ním sed stodola
denice jiš vychází
u hojů ozve zvěř
ovrlinkáním přelíbím

roslíhápid a mesihryse koř. (0 taktů .
Slyším sa horou tam svak
moldánkový jemný hlak. (6 taktů)
Eihle! slyšíš

mistřealyě?dudlován
líbé hraní
jak to avučí
krásně hučí
honem vataž místře

problední 2
byste (84 taktů dohry)

Basso: Nu, na, proč mi nedáš
v spaní pokoje!
proč mne nyní lekáš?
řekni co to je?
celý den jsem v práci byl
až do pota lopotil
a ta když mém odpočinout
ty mne nedáš apátí
řekni, řekgi 00 pak předce
má to snamenati?

Allegretto: A dur /,.
(Varhany 8 taktů předehry).

Tenor i Base: Co jest to, 00 jest sa líbé hraní
nebeský tof jest zpěv a plesání

Tenor: toho já a'zším dnes celou noc
Bass: tof musí znamenat velmi moo.
T: proto jsem tě probadil

abys slyšel braní
B: jsem rád des mne probadil

k toma podívání.
T. 4 B: Bez všeho bonem prodlení

běžme tam kde to líbě zní
této noci přepodívne
všecko všudy, jest jak ve dne
jsk vše padá líbé v uši
jsk vše pronikuje duši.

(Varhany 8 taktů preluduje).
Zas to hučí
mile zvučí
pojďme tam s0 podivat
nechtějme dýl prodlévat.

(Verbany 14 taktě dobry)

Gloria.

Andante do J dur, takt */,,

Sláva budiž Bohu velikému
aAltom: pokoj lido všemu pokornéma

neb se narodil Spasitel
všeho avěta Vykapitel.

Allegretto 3/,.

Vsťaňte rychle pastýřové
srdce věrného
zanechte vše sprostáčkové
srdce dobrého
pojďte k Betlému
pánu věraému,
ublídáte tam světlo nebeské
Syna Bužíko v podstatě lidské
to vám zde zvěstujem
nad tím ae radojem.
Voteňte rychle běšte k Betlemu
J šiěku teď narozenémo.
Co jest to?
kdo jest to?
Co to slyším sa hlas
jenžto volá na nás
A ble, všscko všudy jasno
vše seckrásné třpítí
neobyčejným způsobem
obloha se svítí
to musí něco snamenat
musím bned stádo domů bnát
sbudím svou chosu
eby té krásy posorovala
a psk se mnou šla k Betlema
jak jsem slyšel
s obloby když hlas vyšel!

Týs hlasy:

Andante molto, E dar */,.

Alt a Tenor | To jest jasnost skvostná
Solo: to jest noc milostná

hvězdičky krásně plépolají
krásní to nové ze všech stran

se roalíhaj
Ó vy krásné neboss ují
proč se dnes šiechtíte
proč se dnes tak přeslavně
uad námi třpitíte
Betlem stojí jsk v obmj
co to má spamenat
jenom hratře tem vsblední
pojď se tam podiva |

(Hudba 7 taktů dobry).

Allegro do A dur /,

Bratři mojil
Oo pak chceš?
vám svěstaji
jen pověs
še jsem slyšel « nebo blas
s to v tento noční čas
še se nerodil
ověta Mosiaš. —
Alleluja Alleluje
obvalme Boha velkého
Alleluja Alleluja
otéme Boha dobrého.
Pojďme tam pojďee tamdítě uvítati

fsaěmi hadbami vychvalovati
hu sprostým srdcemdíky vadávatí

slevně hlačněspívat dítě vítati,
Pojďme tam pojďme tam dítě vítatí
jema díky vzdávati
AMoloja Allebuje
Chvelme Boha dobrého
Alleloja Alleluja
chvalme Boha mocného
ctémeBoha dobrého.



Evangelium.

Alegretto do C dur, */,. (7 taktů předehra).

Sopr: Vahoru bratři jenom
čerstvě vatavojte
k Botlemu se semnou
honem vydejte
pospíchám teď zvěstovat
velíkou radost
nolenujte jenom vstát
spatříte jasnost
která Betlem osvěcuje
oslé nebe okrášluje
vetaňte v rychlosti
pojďte k Betlema
noviňátkoví
dnes zrozenému.

:Kdo pskse narodil pově nám:)

de pak je? kde pak je?Mesiáš dnes přišel k nám
vsteňte pojďce se mnoa tam
kdo ce zjevil nám
světa věcho Mesiáš
vykupitel náš
vstoňme bežme tam
kde se sjevil nám
avěta Meciáď
Vykupitel náš.
Jate všickni připravení?
Jine jeme
na costu přistrojení?

T.: Jáěme!
Mosíte teď semnou jit
k místu jístě svatému
hleďte bratři pospíšit
Krista narozenému.

> M o

DPDPE

(Dokonč.)

Také národní církev.
At prý Be čeští katolíci odtrhnou od Vati

kánu, ať si církev řídí národ sám! Tak křičí do
světa lidé, kteří buď prosrazují úžasnou ignoranci
anebo se snaží křesťanství vybubiti. Jak to vy
hlíželo v národní církví husitské? Ožebračení hu
sjtětí kněží stali se ubohými otroky zbohatlých
kollátorů — zvláště šlechty, která páchala krvavé
hříchy na lidských právech kněžetva i lidu. Lidé
obmezení netrápí se otázkou, kdo všecko může
representovati národ a při té repregentaci církvi
poroučet. V novém věku by byla neobmezenou
paní kněžstva šlechta, po ní by natili kaóze k „ry
símu křesťanství“ (a zvláště k obětavosti! !) He
roldové, pak Klofáč se sociál. demokraty a — ko
nečně nyní agrární dietářští zemani. A Že by se
svobodě kočžstva nyní líp nevedlo než za doby
husitské, to každý ubodne z pánovitosti a nafouk
lébo komanda agrárních zemanů nynějších. I žid
by velmi mnoho do církevních záležitostí našich
mluvil. — Popatřte jen na Uhry! Maďaři také
ze všech sil s6 snaží, aby učinili za vydatné pod
pory volnomyšienkářských židů z církve katolické
církev „národní“. A už jsou hodně daleko. Na
kterého kněze má na Slovácku pifku žid, bned
pracuje složitý stroj k pronásledování nebožáka.
Litají přísné fermany i do residencí biskupských
a ubohý kněz je bnán s místa na místo jako beťar.
Těm kněžím, kteří se zapomenou nad svou krví,
kteří opouštějí lid od Boha svěřený, aby poklon
kovali židům, vede se tam ovšem velice dobře.
Poučné obrásky ze „znárodnělé“ církve přinášejí
dne 10. t. m. „L'udové Noviny“:

„Riekli ti, máš sa organizovat proti nepria
telom církve. Pýtaj sa ich, ktorí sú to, kde sá?
A oni ti zase pošepkajů, že „židis a liberáli“. Ja
tomu neverim a ty, ladu mój, tiež never. Posri
len na volby. V pezinskom okrese išli všetci židia
a liberáli 8 našimi katolickými farármi hlasovat na
„katolického“ kandidáta. V trenčisnskej, liptovekej
stolici sů naši velební páni nejlepší pusipajtáší 80
šidmi, notármi a slůžnovcami. Mój miestny kato
lický pán farár každodenne odpoludňa hraje 40
židmi a notárom karty, pán rechtor im kibicuje.
Ako sa máme proti pusipajtášom my organisovat?
To by bola uráška, u preto nedávaj koranku na
orgenizáciu nipcvečíku.

Máme 8a vraj aj vo verejnom živote kre
stanskej pravdy zastat a dla tej jednat.

Náš miestoy páu farár eště nikdy nekúpil
nič od našého krestanského obchodníka, všetko
lea od židov, a sůsedný pánko, bár je tam kre
sťanský potravný spolok, ani za halier v ňom ne
kupuje, všetko len u Mórica. Mali eme kaplána
horlivého, chcel nám založiť spolek, na žiadost
našeho pána notára náš pán biskup ho bneď pro
sadil na maďarská stanicu. Ty ale len bojuj a
dávaj korunky a choď na offere pre nípcvečík a
šajtočík.“ — | Ergo — atkvostná národní církev
Ba postopu! Zatáčejí s ní volnomyšlenkářští židé
jen což! A u nás? Již mají také peněz dost, aby
za pomoci pokrokářů mohli připravované národní
oírkvi poroučeti. Soc. dem. s pokrokáři a všemi
volnými myaliteli by židům drželi při té „refor
maci“ palec hned. Dočkali bychom se itakové
chvíle, že by spoutaný kněz právě v „národní“
olrkvi nemohl nic prospěšného pro lid dě
lati. A proto ve jménu náboženské s sociální svo
body pryč od takového znárodnění'

Tiché Jubileum.
Literární a řečnická Jednota bohboslovcůkrá

Jovéhradeckých, která nese jméno kněze-vlastence
V. B. Třebízského, jest prvním sdrušením bobo
slovců v Čechách a jistě jedním s nejstarších po

doboých útvarů, jejichž členy jsou posluchači
vysokoškolští. Plných 30 let jiš tiše působí v se
mináři i mimo seminář od 2. února 1879, majíc
sa předmět své Činnosti nejen podporovati členy
své ve snabách po vzdělání všeobecném, theolo

pokém a národním, nýbrž podporovati také círevní a národní podniky.
Zda měli zakladatelé její Fr. Kamarýt, vy

nější farář na Hrádku u Vlašimě, zesnulý spiso
vatel a farář skuhrovský Fr. Košťál a Váci. Dvo
řáček, farář nížkovský, na mysli, že dílo jejich
bude se moci pochlubiti takovou činností, jakou
bonositi se nemůše moohý z našich „vlasteneckých“
spolků ? Sotva.

Většina koěžstva oaší dioecese byla jejím
členem a počátek činnosti mnohých zdatných pra
covníků na poli sociálním má původ svůj v práci
pro zdar Jednoty v semináti

Předoáškami boboslovců i pozvaných řečníků,
sřizováním odborových kroužků, odebíráním časo
pisů a novin, knihovnou a pořádáním oslsv mužů
o Církev a vlast zasloužilých enažila se Jednota
povznésti, poučovati své členy a býti pro jejich
budoucí život významným činitelem. Proto těšila
se vždy pozornosti a přízni představených semi
náře i jiných vážných mužů

Když oslavovala desítiletí svého působení,
mohla 8e jiš pocblubiti, že přispěla 2000 K na
národní i církevní podaixy, že osvědčila ee uži
tečným činitelem várodním zákládáním koihoven.
V roce 1883 byl totiž založen odbor pro jejich
ztizování, aby se českému lidu dostalo dobré
četby. Během 26 let zřízeny byly asi 98 knihovny,
£ nichž maohé byly vyměněuy. Na penězích bylo
tomato účelu věnováno dachovenstvem a bohoslovci
okrouble $600© K. R. 1893/4 vyslovil sl. výbor
Ú. M Školské bohoslovcům potěšení, že může
jméno jejich zazpamenati mezi přátely Matice
nejzasloužilejší. Na 4000 K již U. M. Š pro
střednictvím Jedooty bylo darováno, takže jeme
několikanásobnými jejími členy skutečnými a no
vého diplomu členství zakládajícího se nám dostane.
Na garanční fond výstuvy národopisoé upsáno bylo
249 K a exposice umístěná v oddělení akademic
kém odměněna byla bronzovou medailí s diplo
mem. Toto uznání, jakož i předešlé jest Jednotě
jistě chloubou a ctí. Jednota naše jest zakl. čle
nem Vlasti a splácí vklady Matici Opavské a
Matici České Od r. 1884 posílány byly snad
každoročně příspěvky na vánoční nadílku dětem
školy matiční v Trutnově. I na žádosti z jiných
matičních škol býval brán zřetel.

Nelze zde uváděti všechny sbírky a pří
spěvky na Časopisy, na účely národní a církevní,
mimo svrchu vzpomenuté, ale tolk |se říci, že
obnos 4000 K oení přehnaným. Naše domácí
koihovna vyžádala si nejméně náklad 5000 K.

Takovým směrem brala se Jednota v uply
nulém třicítiletí. Diky buďtež vzdány všem, kdož
v činnosti její ji bleděli povznésti ať slovy či
hmotnou pomocí. Bůb odměň jim obětavost jejich!
Kéž i v budoucnosti ploí Jednota zdárně úkol
svůj v semináři i mimo seminář, aby i léta bu
doucí byla léty činnosti! Neposkvrněná Panno,
pros za nás, aby Bůh nám avého požehnání udě
loval! Václav Fiedler, boboslovec a t č.jednatel.

Kulturní jiskry.
Učenec odpovídá volným myslite

las. Kam až může sahati zášť proti víře Kri
stově, patrno z toho, jak někteří nadmoderní lidé
(zvláště v Anglii) velebí bezátěšný, zoufalý bud
dhismas i nad křesťanství a snaží se zaváděti jebo
idey na místo zásad křesťanských. Anglie tvrdila
o sobě, že do temnot indických chce vnášeti světlo.
A zatím někteří fanatikové angličtí přijímají ochotně
— tmu. U nás jest zajímavá podívaná na lidi,
kteří násilným překrucováním dějin a zřetelných
pojmů v potu tváři snaží ue dokazovati, že kře
sťauství vzniklo z buddhismu. Křesťanství, šířící
naukou o vzkříšení jas, posvátnou radost a mocnou
naději — z pochmurného učení! Proslulý učenec
dr. Ebers proslulými výzkomy v Egyptě učinil
své jméno světoznámým. I u nás jeho spisy bor
livě se čton. Najednou roznesla se o něm ten
denční, nepoctivá zpráva, že odpadl k buddhismu.
Když se o té lži dr. Ebers dověděl, napsal paní
E. Resslové do Cbicaga toto: „Jest pravda, že
sbledávám v buddhismu mnohou pravdivou akrá
snou myšlenku, ale tobo jsem velmi dalek, abych
tato soustavu i jen doporučoval. Zdá se mi, že
to, co křesťanstvím zoveme, leccos v sebe pojalo,
co nikterak se neshoduje s úmyslem jeho zakla
datele, a má tudíž reformy velice zapotřebí; to
váak nikterak 8e netýče osoby Ježíše Krista, jenš
jest mi nejvýš milováníhodným. Syn panny, naro
zený v jeslích, ten, jemuž v tvář plvali a jejš
ukřižovali, o kolik vzácnějším jest on obtíšeným
a nhněteným, než onen prino filosof indický! Kdo
zůstavil nám lásku vroucnější a blašenější než
ten, jenž sám láska jest a ji prvý světu daroval
Než přišel on, láska člověka obmezila se na jebo
národ, jeho stát, jeho rod a některé vyvolené, ale
Kristus přinesl světu velikou tu lásku, která ob
jímá lidstvo celé. Nikdy nedovedl bych Krista se
uříci, neboť jej miluji, a oo to dozajista ví. Nikoli,
vážená přítelkyně — nestal jsem se buddhistou;
křesťanem zůstanu až do konce, a taki dítky své

chci vycbovati. Vyučují je s touž opravdovostí,
s jakou matka má jedinému svému synu tyto
pravdy větěpovala, abych totiž miloval toho Sva
tého. A moje vroucně křesťanská choť stojí mi
v tom ohledu po boku. Arciť pak jsem nocen pe
divnou onu poridačka (o jeho přestupu k bud
dbismu —r.), která v Americe vznikla, problásiti
sa bezdůvodnou a osvědčiti Vašemu lidu, že ni
čebo nejsem více dalek, jako toho, že bych se
bodlal zpronevěřiti Kristu, připojuje se ku lite
rémukoli jinému náboženství. Vy, cténá přítelkyně,
se mi zavděčíte, sdělíte-li svým krajanům, že sů
stanu, čím jsem vždy byl —křesťanem. Přesvěd
čení moje zakládá se na vážném přemýšlení a
zvláště na zevní i voitřní zkušenosti, ne čež mohu
spolebnouti. Maoho jsem miloval, mnoho snášel a
mnoho pracoval“ Nad tímto problášením Eber
sovým by se měli vážně zamysliti voloomyšlen
káři čeští, jestliže to myslí 8 „vědeckými názory“
opravdově, poctivě. Ebere totiž sná buddbismos
daleko dokonaleji než všichni čeští volní myslitelé
dohromady. Kd> cbce z různých tendenčních pam
fletů za katdou cenu sumírovat „věda“ protikře
stanskou, ten ovšem bude vždycky hlucbýma ale
pým k varovným hlasům vážných badatelů, kteří
v pracné a poctivé vědě zešedivěli.

Práve katolíků francouzských ma
sebeobranu usnává neklerikáloí„HlasNároda“
dne 11. t. m., který píše: „Fr.ncie chystá se
k volebnímu zápasu. Je přirozeno, že katolická
Francie nemíní se mu vybýbati ve chvíli, kdy
židovako-radikálně-aocialistická sněmovna dávno již
od hesla odloky církve od atáto přešla k proná
aledování kočžstva a všech církevních inatitucí
vůbec. Nancy, Toulous a Remeš budou asi hlav
nimi středisky organisace katolického volebního
sápasu a v Paříži, smíme-li věřit pověstem, má
býti úřad nancis opět obsazen a sice Vanutellim.
Svobodu a volnost milující Francie ku podiva ne
rada vidí tuto pobotovost katolických voličů a
volá již nyní v „Radicelu“ po policii proti „ma
cbioacím kardinálů“, jež přiodívá k svým účelům
zbrojí royalistickou.“ Co zbylo francouzskýmzed
nářům z hesla rovnosti a volnosti vůči církvi? Ti
lidé, kteří dříve přímo fanaticky žádali svobodu
pro sebe, žalují francouzskon hierarchii u soudu
proto, že duchovní hodnostáři odvážili se problá
siti, jaká četba, jaké vzdělavací knihy 86 bodí pro
katolickou mládež.

Zpátečníci. Nemůže-lipozérskýakademik
studis dokončiti, nebo dostane-li výpověď z úřsdu
pro neschopnost, pasuje se sám za pokrokového
žurnalistu a karatele celého národa, tvrdí o sobě,
že jest schopen šířiti vyšší oavěto, kterou sotva
dovede chápati universitní professor. A takový
jun — jek 80 samo sebou rozumí — apílá i kato
kům učeným tmářů. A jak si počínají „tmáři“?
Na české université v Praze byl za doktora práv
promován dp. Jos. Choc, kaplan £ Jelen, jenž
zprvu byl odborným učitelem na košikářské škole.
Soukromě studoval gymoasiam a stal se pak ně
zem. Studoval však dále a dosáb! hodnosti doktora
práv. Tedy prostý katolík, sám ns sebe odkázaný,
železnou pílí dosáhl vysokého stupně učenosti.

Dvě cesty filosofie. Masaryka Machar
až jsou s filosofií nad katolickou církví hotovi.
Masaryk studoval dějiny trochu, Machar sem tam
něco pocbytil z historických — pomluv, co se mu
hodilo k ukojení jízlivosti. Tak se dělá věda, ta
kovými „vědeckými“ sloupy se podepirají mo
derní zásady. Leč jinde zase vidíme opak. Slo
vatoý učenec Maning začal pilně stadovati kato
lickou teologii a historii za tím účelem, aby
dokázal světu neužitečnost církve katolické, aby
odňvodnil snahy protiřímské. Leč — čím dále
studoval, tím více jeho srdce loulo ke katolické
církvi, až konečně k velikému úžasusvých roz
kolnických aouvěrců vrátil se do církve katolické,
k jejiž cti a slávě borlivě do smrti pracoval. Vy
konal obrovskou práci netoliko náboženekou, ale
i sociální, tak že sami angličtí rozkolníci vyslo
vují jeho jméno s velikým respektem. — Á v mi
nulých dnech stal se případ ještě zajímavější.
Professor dějepisu dr. Ravile, člen filosofické fa
kulty protestantské university v Halle, stal Be
katolíkem. Ačkoli na univsrsitě té vyučují pouze
docenti protestantětí, ačkoli ačený Ruvile dobře
znal dějiny církve, jak ji protestantětí historikové
Mět,ačkoli prokázal daleko větší znalost dějin než
Masaryk, přece dal přednost působení církve ka
tolické před skatky a vývojem církve protestant
ské. Ovšem že jeho rozbodoutí v době, kdy církev
i « krubů nniversitních jest soustavné napadána,
způsobilo v Německa veliké vzrušení. Jda za
pravdou, nijak se nelekl učenec trpasličích pře
zdívek „tmář“, „spátečník“. Z jeho póra vyjde
nyní kniba pod titulem: „Zpět ke katolické církvi I“
Ten spis ovšem volní myslitelé šířiti nebudou, ale
bodou dále bezmyšlenkovitě papouškovati po za
rytých pamfletářích, že katolicismus jest „překo
neným stanoviskem“.

Věda a umění.
Z říše esperanta. Abyčtenářinašiměli

jakýs obraz o činnosti kongresův esperaatekých,
jmenovitě pokud se týká zálošitostí katolických,
reprodakojeme tato dle „Espero Katolika“ program
pátého světového sjezdu esperastekého v Barce
loně:



4. září. Vítací schůze v místnostech spolku
Joventud katolika“; řečnili opat Richardson a

Šéfredaktor Colss. — 5. září. Služby Boží v bo
stele „la Casa de Coritad“; kázal esperantsky
opat Ricbardson s udělil papežské požehnání; od
bývány dětské bry v sirotčinci. — Přijmatí dra.
Zamenbofa v paláci krásných omění. V témže pa
láci generální schůze kongresu. Schůze kněží
esperaatistův a katolického komitétu. — 7. září.
Dopoledne generální schůze. Večer schůze kato
lická v „Joventud katol“ Čtení dopisu katolického
kněze Dombrovského z Litvy. Návrh na založení
„Světového katolického sdružení esperantského!
Návrh přijat — 8. září. Svátek Narození Panny
Marie. Složby B ží v kostele „la Casa de Caritad“,
při nichž budbou a zpěvem se vyznamenali ba
rooka a baron de Ménil. Kázaní kapucína otce
Basilia. horlivého esperantisty Spolek „Červeného
kříže“ experimentoval pomocí esperanta pod ve
deoím generala Priou. Večer „květinové hry“
v barse. © 9. h dině velký propagační meeting
v „Joventud kat lika“. Rečnili : Richu.dson, Colas,
Koll, Lliro, Tacher. — 9 zátí. Roz'ičné stavovské
schůze. Vycházka va vrch Tibidabo. — 10. září
Smutečoí služby Boží za zesoulé eaperantisty.
Káza! esperantský Rev. Tacher. Nato oficielnf
schůze „světového katolického sdružení esperant
ského. Zpráva z různých zemí o propagaci «8pe
ranta. — 131.září. Bohoslužby v kostele „N S-ino
de la Merced“. Odchod mnobých katol. sjezdovců
na Montserrat. — 12 září. V klášteře montserrat
ském služby Boží. Esperantsky kázal farář M.
Lliro. Slavnostní posvécení esperantského praporu,
určeného k poutido Lurd. Rovoěž posvěcen prapor
esperantské katolické skupiny barcelonské. Řečnil
šéfredaktor Colae. Procházka pobořím. Návrat
domů. „Esp. K.“

ŽáložnavHradciKrálové
úrokuje vklady 4"/, až 4'/,"/, dle výpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Hospodářská hlídka.
Rozdělení erárních otrub. Jako vle

tech minalých, budon i v období 1909—1910 (od
prosince 1909 do května 1910) prodávány erární
otruby v © a k. voj. zásobárnách v Praze, Plzoi,
Josetově, Terezíně a Hradci Králové pouze oněm
refisktantůw, kteří se vykáží cer'ifikátem zeměděl.
rady. Proto vyzývají ae hospod. spolky (družetva),
které by na nákup reflektovaly, aby svou přillášku
do konce prosince 1909 podaly. Čes. odbor zeměd.
rady rozdělí otruby, pokud zásoba stačí, přihlá
šeným spolkům a vydá jim certifikáty, které budon
legitimací u aprávy voj. zásobáren. Jinak jest
uzavření koupě soukromou věcí spolků a zásobá
ren. Ceny otrub posad oznámeny nebyly; roz
hodně však cena bade nižší než bursovní. Více
než 100 g nebude v žádoém případu jednotlivému
spolku dáno.

Nabvemcování mákupu lněného se
mseme. Český odbor zeměd. rady pro král. České
bodlá též na jaře 1910 podporovati nákup dobrábo
lněného semene (původního pernavského, v pří
padech odůvodaěných i jinébo. Podpory adtleny
budou pouze členům hospod. spolků a dražatev;
žádosti nechť podávají pouze spolky neb družstva,
nechť však v žádostech udají, pro které členy 0
podpora žádají. Podpory povolovány budou asi ve
výší 13—15 K na jednu tunku ; výše podpory bude
různá dle celkového počtu subvencovaných tunek
v okresu a dle různé výše dopravného. Žádosti,
opatřené dobrozdáním okresního delegáta zeměd.
rady, podány buďtež nejdéle do konce prosince
1909.

Vývozratouského cukra do Indie
v poslední době značně vzrostl. Nejvíce se ovšem
dováží do Indie třtinový cukr z Javy a sv. Mo
řice, v řepném však už pět let je Rakousko Da
prvním místě. V posledních dvou letech pak klesl
dovoz z ostutních zemí tak, že vůbec nepadá na
váhu. Roku 1907—1908 bylo z Rakouska dove
seno do Indie 730.000 ctů. (po 50 kg.), r. 1908—
1909 pak 1918 ctů., z ostatních států skorem nic.

Peří = drůbeže všeliké, a nejenom
s bus, dobře ae hodí do peřin a podušek. Nevy
hazojme tedy peří ze slepic, holabů, kuřat, krůt
atd., nýbrž pečlivě je sbírejme, vysušme, v zimě
oderme a k další potřebě uložme v číšce vzdašné,
anebo prodejme. Sami-li takové peří neceníme,

* dejme aloapoň slažkám, aby si pořídily bez ná
kladu vlastní peřiny.

Ovesná sláma hodí se ze všechdrahů
ebilní slámy nejlépe ke krmení dobytka, ovšem
je-li zdráva a byla-li pošata náležité zralá. Obsa
buje hojnost bílkovin a dobytek ji velice rád po
šírá; zejména hodí se ku krmení dojnic. Čepem
mlácená je cennější než mlácená strojem. Je-li aně
tivá neb rezivá, může se krmiti jen v podoběspa
řené řezanky. Ovesná sláma jako krmivo jest
Jepší než ječná.

Jetelové seno ko krmení drůbeže
připravuje se následovně: Seno musí Bepředevším
rosřesati na velmi drobopkou řezanka. Nato ves
meme 2 díly této řezanky a 1 dí) šrotu neb
mouky. Řezanka jetelová se nyní vaří, aby nále
žitě změkla. Potom se šrot neb mouka 8 avařenou
řesankoa smísí a směs nechá se přes noc státi.
Ráno jest píce hotová, příjemné voní po čerstvém
jeteli a drůbež, stará i mladá, ji bltavě žere. Při
vaření řezanky jetelové musí Be vzíti doatatek
vody, aby byla směs dostatek promočená; neboť
vezme-li se málo vody. zůstane píce ve velkých
kusech a drůbež ji ráda nežere. Kuřátka rostou
rycble po takovéto pící, ale neztloustoou, ani sle
pice, které po ní piluč nesou.

Ovocné skvraey z rakou nejlépevypereme
v podmáslí.

Myšt v přibyteích jscu velkou ostudou
Nejspíše je zapudíme divokým beřmánkem, jehož
myši nesnesou. Také karhol myši z příbytků za
puzuje.

Zavěsíme-lí březovou| větvičku
v místnosti na stropu, sletí se na ni na večer
všechny mouchy, které můžeme pohodlně zničiti.

Včelí tmel hodíme-li na rozpálená kamna,
vyvine vůni po celém pokoji. Vůně ta je velmi
zdravá a příjemná.

Velmi dobrý tmel na rozsediinyshboto
viti možno z tvarobu a nehašeného vápna. Na
škrabme nehašeného vápna do rozdrobeného tva
robu; mícháním utvořme kaši, kterou ibned sku
lipy umažeme. Musime ale pracovati rychle, po
něvadž massa ihned kamení.

PATRIA

Geskoslovanská záložna VPraze

Z X7 ZXx a

přijímá
wklady c. 1., úrokbezvýpovědi,

„ 49% „ 8 30denní výpovědí,
„ 9/9% „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky

cenné papíry. Zvenkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které
zašlou 8e na požádání. — Záložna pod
Jéhá povinné revisí Jednoty záložen. <

7 7 9 7 %

KARR OAN ESRZÁKAZ Š $ SVŠ
ekk ji. HALE

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Český

slovník bobovědný. Pořádají dr. J. Tumpach adr.
A. Podlaba. Sešit 5. za 1:40 K. — Vzdělavací
knibovoy katolické sv. 47., aešit 1.: Dr. Jar. Se
dláčka Biblické zprávy v různém světle. Kaiba
východu H-breů z Egypta. Za 50 hal. -- Rajská
Zabrádka. Časopis pro mládež. Roč. 19, č. 2. Vy
chází 1Okrát za rok redakcí V. Spačka a J. Bar
toné. Roč. předpl. 160 K. — Český jinocb. Čano
pis pro mládež doapělejší. Řídí V. Můller. Vychází
desetkrát ročně.Roč. 16., čis. 2. Sešit za 10 hal.
— Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idef ná
boženských v čes. školství Řídí V. Špaček Roč.
B.,čís.24 Vychází dvakrát měsíčně zu roční před
platné 7 K. 5 přílohami: „Obrana“ pravdy křest.
ve veřejbém životě a zvláštní oddělenou přílohou:
„Rodinné vychování“, jiš řídí J. Šauer z Augen
burgu. Roč. X., čís. 10. Tato vychází desetkrát
za rok za roční předpil. 4 K.

Z nakladatelství R. Prombergra v Olo
mouci. Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Řídí F.
Jirásko v N. Městě n. M. Roč. 17., č. 1, Celoroční
předpl. 7 K. — Knihovna „Kaszatele“ č. 29.: „Ká
zaní sváteční“ Sedesát fečí duchovních na zasvě
cené svátky církevního roku 8 přídsvkem kázaní
příležitostných. Napeel V. Kubíček. Cena 3-30 K.
— Moravsko-slezská kronika. Močník 20., av. 2.:
Myrta. Román z jižní Moravy. Napsal F. Novák.
Za 1 K. Sv.3. a 4.: Dílo saně a jiná prósa. Na
psal V.K.Jeřábek. Za2K. Celý ročník „Moravako
slezské kroniky“ obsaboje vždy 6 svasků za roč.
předpl. 3 K.

Spisy Raisovy. Sv. VI. Za světem. Sešit
48. a av. VILSirotek. Seš. 44. až 46. po 32 bal.
Spisy ty jsou všeho doporučení hodné.

za výhodných podmínek,
prodává u kupoje z

I

ž
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Melicharův výkvět světových literatur.
Podává Ot. Šimek. Seš. 1—7. Ed. de Goncourt:
Miláček. Sešit za 18 bal, Nákladem B. Molichara
v Hradci Král.

Dekret sv. římské Kongregace koncilu
ze dne 20. prosince 1905 o každodenním sv. při
jímání. Napsal P. F. Žák, T. J. v Praze. Nákla
dem vlastním.

O školních spořitelnách. Napsal A. To
mánek, místoředitel chrudimské apořitelay. Náklu
dem Východočes. odboru Spolku úřadníků českých
spořitelen. Spisek 3

Eva. Měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu
se zřetelem k ženské otázce. Vede a vydává B.
Konařík v Prostějově. Vychází měsíčně za ročaí
předpl. 3 K. Roč. 6., čls. 8.—10. .

Husitství ve světle pravdy. VydáváTis
ková liga v Praze. Řídí dr. R. Horský. Roč. VL,
čís. 3 —4.: Co nám prospěl Hus a co Žižka? U
važuje dr. K L. Řebák. Za 80 al.

Pod praporem královny nebes. Napsal
P. Leopold Škarek T.J.— Velmi praktická knížka,
zasluhující hojného rozáítení| Je určena nejen za
příračku Mariánských dražin, ale též má dířiti o
nich známost. Obojímu účelu v plné míře vybo
vuje. V prvé její části opinovatel zajímavé líčI zá
elužnou činnost českých Družin v dobách minu
lých: vdruhé a třetí seznamuje Čtenáře se stano
vami a pobožnostmi družinskými. Zvláště důležitá
je část další, obsabující řadu praktických pokynů
pro život 38 písní vyplňoje posední oddíl. | Nej
lepším doporačením je, že prvé vydání bylo v krát
kám čase úplaě rozebráno. Cena druhého značně
rozšířeného vydání stanovena co nejmírnéji. Vkas
ně vázaný výtisk o 266 stranách stojí 1 s poštovní
zásilkou K 125 Při větší objednávce sleva Ob
jednávky vyřizuje Mariánská Dračina na Velebradě.
Morava.

mmm Kupte si za K 170 důkladný splé mmm
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.
Objednávky vyřizuje Bísk. knih''shárna v Hradci Králové

Nádherné dary!
Madonny a Krista

8 vůbec veškeré drahy

obrazů, zrcadel
a rámců,
jakož i nejrůznější

umělecké výrobky
doporačoje levně

závod umělecký a pepírnický

Jos. Kieslicha
v Hradoi EKrálové.

Vlastní dílna Da sarámcování.
Obrovský výběr dopisnio

a všeho zboší papírnického.
Chrslně snáný domácí výrobní pramen odMa



Doporučujeme

Šeob. úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
1 (proti Graodhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

== za 4400 až 59%
úrok a to dle výpovědi.

PEP“ Složní lístky na požádání zdarma.

Uhlí nejlepšíjakosti

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému © ducho
veustvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kaszatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zbotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

>

státní medailie z výstavy v Pardabicích.

SMP*Závod založen r. 1898. Z

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

40 jakovýtečné
kid kapesní hodinky

o všechdruhůa soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, máramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinářv Rychnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

X
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ÉJan Horák,*
$ soukenník Ý

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci

š vlněnýchláteksvé vlastní výroby, jakož i tu-i cizo
vw

Cetná uznání zvláštěz krubů:cle
== důst. duchovenstva svědčí o poctivé 05

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

veWelejemneélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Veledůstojnému
duchovenstvu a

úřadům dovoluje si depo
rmělii veškeré kostelní nádoby a

cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
avícny, lampy, kaditelnice, kropenky

A církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u

še v Rychnově nad Kněžnou x

6 nejnovějších druhů pravých

zemských.

sluze mého ryze křesťanského závodu za

g zkoušku.

GEDCB3X GB3X663X 683 X

slavným patronátním

nácini a to: monstrance, kalichy,

atd. své vlastní výroby, předpisům

v ohni zlatí a stříbří nebo proti do

kázku franko bez závsznosti koupě.
Vše se posílá posvěcení. Práce ruční.

Sklad veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako : řetězů
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. :: Notářské

prsteny, tabaiěrky, jídelnínáčinízestříbrapravého
i čínského vždy na skladě.

Steré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a cizeleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

(Gasolinové lampy
„lideal'“

svítivosti 75—100 norm. svíček

oč oč

darší nábyiek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrněšíy.

LY. Skuherský, Hradec Králové,

v odborném osvětlovacím a elektro
technickém závodě

Josef Ježel=
w Hradci Králové naproti Grandhotelu.

cenzíky sdorme.

Žárováuna pao kasolia i plynvelmílevná.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

© stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

p t d.? idem,
VII. o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně
Na uňčsku zasílá

se vše franco.

Nábytek z ohýbaného dřeva.(O
Židle z ohýb. dřeva Křeslu houpací

h . od.. . K20-—
v E Mno Křesla ku psanívách o od.. . K 9

Stojanya věšáky KřeslaMBe
z obýbaného Sedátka na šroubu

dřeva od K 0— od . . KI2—

a jiné, v nejmodernějším provedení

SW“a © cenách nejlevnějších "0%
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

-ARO ACAL SG O

> Kuptes WW
důležitý spie:

KAREL WV,
OTEC VLASTI.

Cena 32 hal. Při bromadných objednávkách
větší slevy.

Objednávky vyfizoje

administrace „Časových Úvah“ v Hradci Král.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenaíky, rospočty, vsory a hotové sbo.
k výběru franko.

Adresování všdy dodlovné se vyprošaje.



Veškeré ebehody v Hradci Královévdan
. „Nového roku“ po celý denzůstanou uzavřeny.*

Exokační dražba domů v Hradei
Králové konána byla dae 20. t. m. u c. k. okr.
soudo v Hradci Král. Právovárečný dům čp. 122
se šahradou v Hradci Kr. vydražila městská obec
královábradecká a dům čp. 295 v Hradci Králová
vydražil p. Pavel Beyer, majitel kuncessované iu
formační kanceláře v Hradci Králové.

Sáložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
ukoačil doem 16. pros. zvýšení avého akciového

s výsledkem opravdu stkvělým, neboťvyložený po
čet 10.000 kusů byl nejen upsáv, nýbrž u 2.217
kasů přepsán, takže aebode mužoo neakcionářům
přidělití ploý počet akcií. Milerádi zaznamenáváme
tento výsledek, který arědčí nejlépe o tom, jaké
důvěře ústav se těší Ustav zvyšuje své reservní
foudy o ca K300.000, a bude míti nyol k dispo
pici celkem K 37.000000 provozovacího kapitálu.
Dnem 1. ledna zahájí filiálka v Prase svoji čin
nost v budově Obchodní a živnostenské komory
na Josefském náměstí.

Ze Záložny v Hradel Králevé senám
sděluje: Jednota záložen v Čechách, na Moravé a
ve Slessku v Praze, jakošto ústředí českoslovun

ských záložen, založila k uctění památky zakladatele
českých záložen Fraot Simáčka podpůrný foad ve
výši K 10.000 ku podpoře enaživých příslušoíků
stavu živnostenského. za účelem jich odborného
vsdělání. Požitky tohoto fondu obnášejí K 20—
100 a udělují se za účelem návštěvy tazemských
odborných výstav, mistrovských a odboroých kursů.
O stipendium toto může se ucházeti jak uamo
statný živnostník, tak živoosteoský pomocník a
mají přednost členové záložen. Oudílení stipandil
rozboduje správa fondu ($ 9.) na základě návrhů,
k jichž podávání jsou oprávněca Feditelatva pro
zvelebování živností, technologických průmyslových
musel neb jiných institucí, stedujících tytéž účely,
zřízených v zemích koruny České, jakož i ředitel
stvs. oněch v Čechách, va Moravě a ve Slezsku
zřízených českých škol odborných a průmys'ových,
které pořádají odborné kursy pro samostatné živ
nostoíky a živoostenské pomocníky. Navržení mo
bou býti živnostníci neb živnostenětí pomocaíci,
kteří podobný kurs odbyli aneb kteří se k návštěvě
kursn přihlásili platně, prokázavše aplnění všech
podmínek pro návštěva kursn. Bližší vysvětlení
mileráda podá Záložoa v Hradci Králové, Malé
náměstí č. 117.

Věcobocná úvěrní společnost zapsané
společenstvo s ruč. obmes. v HradciKrálové, po
dává naledující výkaz: za měsíc listopad bylo vlo
ženo na vkladní knížky a běžoý účet K 79.20219.
vybráno K23.13584 Na zápůjčky v témže měnící
splaceno K 113 9393-43, půjčeno K 12765059. Učet
členských podílů koncem listopadu vykazoval K
111.955. — Společnost zavedla pro místof obchod
níky a živaostníky kontokcrrentní úvěry pro ty,
kteří své běžné tržby u apolečnosti na běžný účet
okládají, sniž by takovýto účastník musel býti
členem epolečnusti na Čež zvláště zmíněné kruby
uposorňujeme.

Dobročinná sbírka veprospěch prů
trží mračen stišených ma Heřicku. Ve
prospěch průtrží mračen postižených na Hořicko
věnovala obec Jenikovice z vlastních 'prostředků
20 K a obec Černilov zaslala 120 K, k oimě
přispěly obec Černilov z obecní pokladny 60 K,
pojišťovací ústav proti oboi a občanské záložna
v Černilově po 20 K a abírka mezi členy před
stavenstva a některými členy výboru obecního 30
K. K tomu dřívějších 228732 K. celkem 2427 K
32 h. — Hebrané obnosy zaslány byly c. k. 0
kresnímu hejtmanství v Nové Pace a šlechetným
dárcům vzdávají Se jménem poatitených srdečné
díky. C. k. okresní bejtmanství v Hradci Králové.

Nevý Hradec Králové. Váncůníslav
nost stromiová konána byla ve čtvrtek dne 16.
prosince o 9. bod. odpoledne v místnostech opa
trovny ctih. školských sester v Nosém Hradci Kr.
Program by! peatrý a bobatý: zpěvy, deklamace,
vánoční bra „Od jeslíček září jáska.“ Dítky držely
Be statečně. Bvědčilo to o nemalé píli a snaze je
Jieb učitelek — sestřiček, kteréž starají se pečlivá
o to, aby se 90 dítkám v opatrovně dostalo i na

„dilky vásoční. Návštěva letošní slavnosti byla ve
liká a celý program byl voeděli dne 20. prosince
ta veliké účasti obecenstva opakován. Čtibodné
sestry zaslohují všebo uznání za uspořádání tak
miláho pobavení.

Misto duchovního správce v král.
zem. donucovací pracovně vPardubicích
uprázdailo se neočekávaně odchodem dp. OLHrašky
de Bohnic. Zemský výbor král. Českého vypisoje
konkurs na toto místo s ročaí remunerací 1000 K

". 4 paušál oa povozy200 K. Poněvadě celá povin
nost duchovního správce bude záležeti výhradně re

Hoptení měe sv. a odpoledního požehnání o nedéJich a svátcích, hodí se toto místo pro kněze de
Acienta, majícího skrovnou ponsičku. Jest to místo
pro kočze chodého, jemuž každý dobře situo
vemý spolubratr zajisté bratraky ustoupí. Zomeký
výborabiskopskékonsistořeprokážískatekdobrý
-« milosrdaý, udělili zmíněné místo kněsi nejpo
"řebnájšímu, bez ohledu mavěk a jiné podebné

Několikpomněnok na čerstvý rovHarrachův. se nám: Jeko budovanení
vybudována ihned, nýbrž ponenáhla, tak ani ide
diní ta daše neobjevila se hnei v plné kráse, ale
pečlivou seberýchovou ku své kráse se vyvinovala
u dospívala. Z kladem krásného jebo charaktera
byla veliká skromooat, která nad žádného člověka
se nevynášeja. Bjl do očí čím dál více tento rya
jeho povahy, nakloňující mu srdce všech, 6 nimiž
mu stýkatí se bylo. — Byl mužem práce, plbý
Čennosti. Známo jest o něm, Že časně vetával a

činnost jedoak v řízení statků, kde téměř až do
posledka svého divota osobaě o všech důležitěj
ších věcech rozhodoval. jednak ve vyřizování pře
moobých záležitostí veřejných i apolkových. Ne
vybýbal se žádné činnosti af ve věcech hospo
dátakých, kusturajch neb) vlasteneckých. dávaje
všade příklad oaděsní, pracovitosti a sebezapfení.
Vynikal neobyčejovu pamětí, která v úžas přivá
děla jebo úředníky, když mlavil u věcech dávno
jit v archivu uložených. Je-li v práci život, tož
žil, žil po celý dlonbý věk plnou Gioností boha
tébo svého ducha. — Byl milovalkem epravedlo>ati
zrovna tak jako atřídmosti, spokojuje se nejprost
ším jídlem a nápojem, tak že by to mnobého
z kruhů jen prostředně zámožných z míry přivá
dělo. Přísný sám k sobě, dovedl pro jiaé obětovati
tisíce a dobročinnost jebo sa celý život apočtěna
i miliony by vyváčila. — Zamiloval si český lid
a pro jeho povznesení nebyla mu žádné námaha
ani obéť těžkou. Nebylo vlasteneckého a kultor
ního podoiku za celou tu dobu, aby při něm ne
bylo jméno Harrachovo buď jako mecenáše neb
obětavého pracovoíka. Zvláště však se zapsal do
Brdce národa pro činnost a obětavost, a jakou se
ujal Čechů vídeňských. Oa byl daší a středem i

ke i podporovatelemvšeho, co Beproechy vídeňské podnikalo, at ve školství ať v boho
službách ať ve spolcích. Nemůže otec dítěti pro
bazovati větších služsb než on Čechům vídeňským.
8 nimi trpěl, a ními ae radoval a již amrt v sobě
nesa účastníl ss radosti jejich při svěcení čeakého
kostela. — K podivaubodné této čínoosti vlaste
necké pozaamenati dlažno, že innost ta nebyla
mu chvilkovým sportem, nebyla mu honbou za
popolaritou a časným prospěchem Celý národ
brzo to vycítil, če činnost ta p'yne z poctivého,
spravedlivého srdce a te by Harrach nepřestal
býti rlastencem upřímným i kdyby 6e setkal sne
uznáním ba i nevděkem, ja..ž sem tam se i přihodilo.
Obrat tohoto tak harmonicky zladěného dachs
nebyl by úplný, kdyby nobyl: připomenuto, že to
byl duch emicentné oábužepský, katolický, plný
živé víry, která přepiaté nikde novystapovala, ale
která byla jeho duši potřebou tak jako dychání
plicím, která ji sjemňovala, k činnosti a oběta
vosti pobádala která ji pomobla vytvořiti takovou,
jskou byla — ušlechtiluu a krásaon. — Uvádíme
příklady na pohled nepatrné, ale přece významně
charakterigující jebo zbožné prdce. Dostal telegram
o snámé události v Černové na Slovensku, jak
bylo střeleno do lidu. Neobyčejně byl rozčilen,
zbledl a nemoba dobře mluriti, jen vyrazil slova:
„To jeon rány na církev. Ti to zas vykořistí.“
Jako když zablýckne; ale z několika téch slov je
zřejmo, jak s církví 8e radoval itrpěl, jak jí mi
loval. — Dojemný výjev ee přihodil, když po o
peraci a přestálé nemoci na poděkování Bohu ty
konal av. zpověď. Nyní se jednalo o přijetí Nejav.
Svátosti. Byl ještě aláb a do kaple bylo potřeba
sestoupiti po více schodech. Zámecký kaplan se
nabídl, že mu Télo Páně vpokoji podá. A tu zase
— jako když zablýskne — nkázila ve jeho živá
víra — ve slovech: „Pán Ježíš takovou cestu za
mne vykonal, nyní mne uzdravil — to by byla
pěkná vděčnost, abych těch několik schodů nešel
za ním“ — Takový byl Harrach. Povaha vznešená,
ucelená, v níž živá dětinná víra pojí ae s lidu
milnosti a poctivým, účinným vlastensotvím. Jedao
proniká druhé a doplňuje i uceloje a troří pod
statu ušleobtilé té postavy. Pomník živý má v erdci
českého národa, pomník tím vzácnější, že si ho
sám zbadoval. Slávu nebledal, ale sláva Šla za
ním. — Světlo věčné ať mu avitl!

Chrasteske. Eatolíci, aa palubu a na
stráž! Nastává výsnemný den katolický, tolik nám
drbaý, ale křesťanská víra jest v našem kraji obro
žená. Nepřátelé nás všude saplevují čtvavým
tiskem. Agrárníci v té příčině předčí i aociál. de
mokraty. Bnaží se zastaviti vývoj našeho hnutí
různými úskoky. Hledí nás rogzraziti. Pávi ti si
ovšem rádi potrpí na prondslsdování jiných lidí a
ua kašení práce strany jinak vmýšlejicí, protože
málo co kloudného a prospěšného dovedou avésti.
Proč raději nevěno veliký evůj „důvtip“ na
dobré skoncování krise fepifské, proč sepomněli
ne Práškovu srádu a pořád se snažili osnačovati
ta trádce nás? — Po obcích vykládají své veliké
Tozumy avlášíě páni agráraíci: Vála a Motyčka
s Rosic,mlynář Kratochvíl « Chacholic a Hrdlička
s Reatok.Radíme jim, aby reformovanon morálku
Bgrármickou, v jejíž praktikování se vyzoamonali
Prášek, Udržel a Zásvorka, nechali jem pro sobe.
Také by měl každý agrárník pamatorati, še není
radao ohoditi na slunce a máslem ca hlavě. Jen
mefte, pánové, tlustými košťaty hodně před pra
bem agrárním. Tam máte celé kupy neodklizeného
umeti, Ač se v něm neuduslte! Politika
podobá se sktachovanému mlýsu. Prášek už v oba

domlel a teď v něm málo dobré mouky namelou
hlásící se agrároí mládkové. Povinností dobrých
katolíků jest sterati se o největší rozšíření kato
liekého tisku, pod jehož důvodnými žalobami ae
s velkým apíláním avijejí agrární dietáři a soc.
demokratičtí demagogové. Tisk jest mocnější nad
veiké armády; a jelikož náš tisk nemůže čekati
podporu od židovských insertů, mají jej ze všech
sil podporovati právě kruhy křesťanské, jež jsou
naším tiskem hájeny. Musímebýti křestacy prakti
ckými. Uspořádejte o vánocích ma všech stranách
horlivon agitaci pro katolické časopiseotvo! Vědyť
k tiskové agitaci aneužívají našich katolických
svátků právě nejsilněji strany protikřesťanaké.
Václave svatý, vévodo Čechů, s námi buď v boji,
k slávě veď avě syny! Věrní avé víře, do sled
ního decho hájit chcem práva české domoviny.
Václave svatý. chraň nás v těžké pouti, nám ni
bad oacím nedej zabynouti!

Ohrascé. Bolná rána stihla proslalého lékaře
p. dra Karla J. Schmoagra úmrtím jeho vážené
choti pí Anny Scbmoegrové, roz. Klesaloré, která
zesnulev Pávu dae I8.t.m uvěku 65 let. Zpráva
o této bolestné ztrátě přijata od širé veřejnosti
s hlubokým Boncitem.

Čslav. (Di radio). Poslednívečerypředvánoční sesony věnovány byly reprise „Nory“ a
„Právofmu zástapci.“ V prvá hře objevil ae u nás
vzácný bost, slč. Suchánkova z Národolho divadla,
čímž ovšem 'bra získula mocné přitažlivosti, Obe
censtvu dostalo ae jemoého požitku a naším p. t.
členům ochotnické jednoty odlesku bouřlivých sym
patií, jimié amělkyné byla obsypána. Drahé bře,
veselohře Molaárově, neschází na působivých mo
mentech. Naše předaí síly daly ai také záležeti,
aby posluchači došli co nejsrdečnější vábavy a
bojný potlesk byl jim odměnou. A tak možno ú
braem říci, še podzimní dezona letošalho roka
bylacelkemvelmiuspokojivá«škuroblídství,které
si malovalo úpadek jedaoty na jaře, vyšlo úplně
zklamáno. Kmitnuvší as nové síly dávají naději,
še život 1 rozkvět naší jednoty jest zajištěn. A
bude-li sladěna ukvapeně vyvolavá disbarmonie
8 novou divadelní kapelou, lze se na jarní sezonu
ploýmprávem těšiti. — Koncert „Hlaholu“
na paměť 26 výročí amrti Bedřicha Smetany a 5.
výročí úmrtí Dvořákova vyzněl zcela zdařile. Ob
zvláště libila se obecenstvu alč. B. Ptáčníkova a
p. filosof J. Kondratický. Pí. Mína Kesslerová u
kázale, že pověst ji předcházející nepřehání, jest
opravdovou omělkyní. Zpěvní čísla p. MUDra.
Kesslera a budeboí p. O.Fotga-ra nalezly n našich
budbymilovných gonrmacdů vdáčného přijetí. Vi
děla-li přísná kritika kde jakých nedopatření, třeba
uvážiti, že není to tak svadné vybrati řadu čísel,
aby so všem zamlouvala a při slabším obsazení
také porfektně byla přednesena. Platí to mužskému
sboru, při němž jisté p. sbormistr nejtíše pociťuje
uodostatek tenorů. Aleta ani nejlepší vůle nióeho
nesvede Po koncertě sešli se účastníci k přátelské
zábavě v místnostech čtenářské Begedy. Myellme,
Že věsk naprosto nebylo třeba výročí úmrtí našich
mistrů skončiti — tancem — Osvětový svaz
založil v mianlých dnech u nás vzdělavací odbor
pro okres čáslavský, Do přípravošbo komitétu zro
leni byli zástupcové aamosprávy, učitelstva a sboru
professorakého. Řešoík zPraby p. učitel Moravec
krásně promluvil v úkolech tohoto nového vzděla
vacíbo střediska, kúčasti sváni byli sástupci všech
politických stran bez rozdílu a proto podivným do
jmem působí, když v referátu o schůzi této čteme
v čáslavském listě, že tento nový odbor bude po
čátkem skče „pro paralysování Ččianosti černých
rukou“Pékoýzačátek!—Přede dvěmalety
srušený cukrovar Srmy Schoellera spol.
dostal nové majitele. Koupen byl komanditní spo
lečností Blasa a Bondy, která má v sousedatví jeho
lihovar. Koupě tato způsobiladosti blakoi v obec
ním sastupitelstvu; byloť vytýkáno, že mělo kou
piti ten objekt uěsto. Myslíme, že mělo-li se proti
komo ostří žalob obrátiti, byla to německá Brma
Soboellerova. Město jí přinášelo od počstku tolik
obětí, vytěšila tu tolik peněz, že byla to její
mravní povinnost městu vstříc vyjíti. Nevyšla-li,
jest to jevom zástopcům města dobrým poučeaím
pro budoucnost — Přednáška p. dra V. Sixty
„K severnímu a jičoímu pólu“, která měla býti
konána v neděli 19. proa odpoledne, byla odložena
na ueurčito, v poslední chvíli, kdy Četné obecen
stvo 8e brnulo v prostory Dusfkova divadla. Tech
nická překáška všecko pokazila a pořadatelstva
spůsobila snačoou mrzutost, borlivým posluchačům
pak nemálo zlosti, zvláště tém z venkova.

Čáslavsko. V posledním člsle „Volné
Myšleaky“ jakýsi J. Nevole v článků „povášlivé
přísnaky“ rozkatil se na klerikaliamos, jehož roz
mach prý v celém bývalém kraji čáslavském jest
přímo ostudným a v případě voleb mohl by býti
osudoým. Jako každý saslepený pokrokář bije hla
va nehlava, jen aby své fanatické tlosti ulevil!
Ptáme se pisatele této zbrirlé stati, který pak fa
rář v orginijaci iaDÝ sotročuje malorolojky, který
2 téch boj.vných kaplenů a katechetů politicky
a organisnčně působících má tím šikovný plástík
k zakrytí arých nočních tvalek za pitkou, kasba
nem a amástěrkami? Víte, umrarněný pokrokavý —

pisateli, jak ne takovému vědomě nesprávnás 6%
spůsobu pezeí říka? Nechtěl byste no vpláe zdrží“
dívati do sreadla vy a vaši monposci? Jedi ěg



kde jsvu pijani, karbaníci a zástirkáři, jest to
v řadách volných myšlenkářů, tak že již oba pojemy
ty takřka srostly dobromady, jak totaké náš venkov
oprávně prohlédl. S díky kvitujeme, že nzoáváte
náš tisk za nejnebezpečnější zbraň a volamneproto

kevjem našim přátelům,Abyčabolicý tisk co nejvíce bířilí a proloĎe vás, ; myšlenkáře, pvlášté
o hostincích mrsí, aby jej tam co nejhojmějí a

všude vykládali. Co Be týče poměrů v městě Čás
lavi, doufáme, že se dostane pisateli odbytí od

tamtad. Chceme jenom ukázati na surovost, jíž
se pisatel dopustil ba katolické mládeži, která
prý „aranžuje výlety, poutě, slavnosti a večírky,
které muzikami, pitkami a tělesným posnáním
koačí a tak mládeži k zapovězenému ovoci pohu
dině a často pomáhá.“ Jeat viděti, kolem čeho 86
smyaly pisatelovy stále tcčí. Jsme jisti, že si to
mládež 8 volnomyšlenkáři vypořádá sama. Na po
dobné oactiutrbače ge na venku v rukavičkách
nechodí, na ty se rukavice svleknou.

Hdo roneštvává českou omemělnu
tratnovskom | Věru těžké okamžiky prožívá
naše menšina. Když už se zdálo, že se Němci
epřátelili s myšlenkou dobrébo soužití s českými
občany! Na tom má zásluha naše veled. kněžetvo,
které mírní každou nacionální vášeň. — Leč do
vod se aklidňojích vplula náble bitevní loď, která
čeří hladinu divými manévry a působí krutý
Svár mezi těmi, kteří mají státi jako pevná bradba
proti mocným nepřátelům. Jeou to světlonoší
s „Volné Myšlenky“, kteří nemohou snésti zdravý
a avorný vývoj menšiny. Ti lidé vědí dobře, jak
volnomyšlenkářští židé Be stací proti Českým sua
hám, vědí, jak Četaí volní myšlenkáři němečtí
surově urážejí náš národ. A místo co by ty atla
čovatele oapomenuli, podporují jejich zhoubné
dílo, řadíce se v nenávisti protikřesťanské 8 nimi
do jednoho šiku. Olupováni jsme o tu víra, která
byla největším pokladem a útěchou oašim před
kům v dobách uejstrastnějších. Krade se uám idea
Boha, tapeno jest kněžetvo ómahem. Hlas varu
jíelch zaniká v bcuři fanatických blaeů. Jen mezi
návětěvníky naší kapličky vidíme ještě pravé za
nícení; tam dostává se nám týdně duchovní po
sily. Leč volnomyšlenkáři i tu mají každého na
mašce. Běda, vidí-li některého národního fankci
onáře účastniti se služeb Božích! A počínají si
bodně rafinovaně. Pleton ae do záležitostí církov
ních, žádají s velikým křikem věci, o Diché za
tím dobře vědí, že pro nás dosažitelny nejsou.
Ale oni takovým mazaným způsobem chtějí po
drážditi Němce proti katolickým Čechům, aby se
nám ještě hůře vedlo. Hodně saadno stávají 8e

pulárními — ale velice těžký účet musíme za
tu slávu platiti my. — Sotva se první krise po
někud překonala, už tu začíná fanatisovat volno
myslitelský lístek, vydávaný v Úpici. Jest věru
zvláštní, že právě naše menšina mé tak veliké štěstí
na takové „menšinové obhájce“, kteří pod pláští
kem mendinových snah nám berou ta víru. která
nám jest útěchou a posilou v nesnadném menáino
vém boji. „Věstník vzdělavacího sb.ra a VIL sboru
N. J. S.“ jest řízen bezkonfesením realistou a dů
věrníkem „V. M.“ p. Vlčkem, úředníkem mémecké
báňské společnosti v Mal ©Svutoňovicích, která
k českému lidu jeví příliš málo lásky. Jen ať si
bledí pilně svého úřadu a poučuje horlivě avé
německé pány o právech českých menšin! Jádro
toho časopisu nutí až příliš, abychom my katolíci
povstali na sebeobranu jako jeden maž. Máme si
pechati všecko líbit? Náboženství Kristovo dává
doši klid a soulad, volaomyšlenkářští ageati však
Bijí rozervanost a ováry. Myalilo se 1 počátku, že
ten list bude a nás potírati jedoo palčivé volno
myšlenkářeké zlo, a proto i my jsme mu poskytli
podpora. Leč teď jeme se dožili odměny ' Již první

„číslo Be hemží volnomyšlenkářsko-usurpatorskými,
spupnými pokusy 0 tdolání našeho náboženského
citu. lsraelité ověcm z toho mají radost. „Učitelé,
pojďte k nám“, láká „V. M.“ Nu — chtějí-li pá
nové ještě takto rašiti shodu Českých inteligentů
8 menšinovým lidem, pak necht védí, že 60 bu
deme brániti se vší energií. A teď mají na volno
myšlenkářekou činnost ještě přieplvati korporace,
Jako oa př. N. J. 8.1 Jestliže však obnos připo
mebatý jest fondem menšinovým a pro men
šinové potřeby, pak žádáme rozhodně « rázně,
aby část toho fondu byla věnována ihned ve
prospěch české kaple v Tratnově. Nestane-li 80
tak, pak voláme k ústř. výbora N. J. S., který
nájemným přispívá, aby problásil ten v.loomyšlen
kářský list za osobní orgán p. Vlčka, který ahce
hodně lacino došplbati se k významným národním
fankcím. Všdyť žádal plné moci ode všech odborů
N. J S., aby mohl při valné hromadě mluviti za
všecky odbory. Zatím ho věsk nikdo neozoává a
beskvafesijního vůdce mechceme. Či sa má ztoho
foadu zaplatiti Macharovi za přednášku, ktorá se
u más připravovala? „Aťsi to jen poplatí němečtí
šidé, ti mají na takové kratochvíle pe
Katolíci čeští, na atrář, na obranu! Čím báslivěji
se budeme v koutě krěiti, tím více poroste samělost
nepřátel! Do boje zveme všecky lidi dobré vůle,
kteří dobře vědí, jakou jest nám duchovní a ná

posilou česká kaple. Pan Vlček na schůzi
spolků 38. m. m. jinak mluvil, než jak

potomjednalvesvémlistě. Protinámmástále
ubraň vstýčeou, ale Sivotopis generála „Volné

dra. Bartoška nám nevyloší. Mnsímo
proti takovým dobrodisečkům vystoupiti veřejně.
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Různé zprávy.
Buďme pamětiiv! svých povinmostí

v době přítomné ! Necht každý náš přítelna
aklooko tohoto roku zmužile se odhodlá k šíření
a utvrzování křesťaoských zásad dle nejvyšší mož
nosti ! Zvlášťvhodným prostředkem k posile ducha
náboženského jest tisk —tato velmo:, jejíž obros
ský desab nemůže podceňovati žádný rozamný člo
věk. Kdokoli chce býti řádným členem některé
společnosti, nemůže 8e spokojiti poubým oneplod
ným sympatisováním se spolučleny; jest jeho veli
kou povinností Činoé podporovati rozvoj takového
sdružení. A jestliže naši protivníci 8 bor.ivostí
přímo fanatickou rozšiřují tiskopisy šalebné, jizlivé,
brubé, má tím větdí povinnost katolík šířiti tisk
odrážející nespravedlivé rány. V době, kdy samu
osnešenou osobu Kristovu pohasují blátem podpla
cení šiváči, kdyse vyhlašuje scela olevřenýboj křes
fanskému násoru vůbec, nenalezne naprosto omluvy
katolík takový, který skládá race v kllo. Zvláště
ti, kteří mají státi na přední stráži, oeospravediní
se žádovu vytáčkou, jestliže nečinoé bledí na 0
hlupování lidu spoustou tiskopisů orotikře-tanských
a štvavými přednáškami, Zde kritické okolnosti
hřímají do duše zcela jasně: „Proti slovu slovo,
proti tiaku tisk!“ Jinak lidé oejhodnější podlehají
častým nárazem nepřátelských vln veliké nákaze.
Aněco aspoň proti rmutnému přívalu dělati míše
kašdý. Máme zkušenosti, že na mnobýchmístech
lidé zcela prostí získali si značných záslah rozší
řením katolického tiska Co teprve může dělati
všecko v tom směru intelligent! Kdyby kašdý od
běratel „Obnovy“ sáskal pouse dva nové předplati
tele, med by byl počet odběratelů trojnásobný. Ne
dalo by to zajisté žádné zvláštní námaby a každý
takový náš borlivý přítel posloažil by tím jen sám
sobě. „Obnova“ není podoikem výdělečným; tudíž
při valném rozmoožení odběratelů ihned zvětší svůj
rossah, sdokonalí a rosšíří svůj obsah. Toho ge
jeví stále větší potřeba za soustavného příboje ne
přátelského vichra. — Politické dražatvo tiskové
snaží se, seč slly jeho stačí. Záleží tedy n+ čte
nářstvu, aby dobré snaby v zájmu vlastním hor
livě podporovalo. Sobe nepatrnější služb čka čte
nářova může velmi moobo prospěti. Z kapek
stávají se veliké řeky a četné malé podpory jsou
dobromady velikou mocí, obrovským pokladem. —
Nikdo se neodkasuí ma lidí jiné! ©Kašdý plň po
einmosti s ocholou osobně! A nelze-li jinak, může
každý aspoň náš tisk ústně známým odporačovati
nebo nám oznamovati adressy, oa něž by se mobla
„Obnova“ zaslati na ukázka 8 pravděpodobným
úspěchem.Předem ovšem každý muví vy
plmíti povlanosti nejbilšší, nejmuleha

„Nechť všichni dlušníciooo bes odkladu nedoplatky sa „Ubmovu“, „Casové Úvahy"
a jiné tiskopisy drušstva. Kdo odkládá, lehce sa
pomene. I ten, kdo dluží nepatrný obnos, račiš
zaslati ihned. Právě proto, že na př. „Cas. Úvahy“
jsou tolik levné, má každý zaplatiti bos meškání
a nemá zvyšovati úlraty a práci nakladatelstva
čekáním na upomínku. Přikládáme k dnešnímu

oákladuo„ononn eložnílístky n oby bylyvyplněnyjiš př novýmrobem. Kdo zaplatí pot
ději, zaviní obtížnější celoroční súčtování. Kdokoli
již zaplatil, nechť složní lístek uschová k výplatě
posdější. Děkujeme jiš předem všechněm velectě
ným přátelům, kteří naši smařnou prosbu bese

všeho prodlení již před přeje rokem vyplaí.eme šťastné, spokoVšemu milému čtenářsívu

Jené svátky. xPa ká české kollej v Římě.Bpo
těšením u jsem 24. listopadu | re Vateriaadu,
že za celý sdařilý průběh slavnosti ZÓletého ja
bilea pap. čeaké kolleje sluší děkovati p. t. vadpp.

Uraům představeným | nynějším, a nenéed dbohoslovcům Josefa Cibulkovi,fiditeli káru a Janu

T-isovi, ceremonáři. Také Jeho Eg. p kardioál
Merry del Val dal ai slavití po zadienci u
sv. Otce dp. Cibulka a druhéhodiecesána králo
věbradeckého Oldřicba Svobodu, skladatele“ by
may „Oremas pro Pontifice nostru Pio“ — Dae
18. t. m. v basilice Lateránské vysvěcen již na
kněze milý jáhen náš královéhradecký dp. Josef
Cibulka od Jeho Ew. p. kard. Resp'ghi, generál
ního vikáře av. Otce Pia X. První mši sv. obě
toval 19. t m. v kollejaím chrámu Páně. Ač da
leko vzdálen od milené vlasti, v den primice se
zdálo, že jest v kroužka svých nejmilejiích. Vždyt
přišla si pro požehnání i sestřička novosvěcence,
v Pánu zesnulou matku zastupoval vidp. vicerek
tor Dr. Jan Dvořák (boden zajiscé jména matky
— kolleje),přiobětinejav.aotcovskoupečlivostí“
doprovázel novosvěcence vsdp. Magar. Solieri,
rektor kolleje, kněze diecésní a býv. spoluchovance
zastupoval Dr. Jan Sobota. kaplao kukleoský t.
č. konviktor Aoimy. Ostatní spolubratří přistoupili
všichni ke stolu Páně, při čem zapéna nová
saladba ctib. p. Oldřicha Svobody, prodchnutá
vskutku citem andélským „Cor Jesu corporissi
mum“ © Nescbázcli ani ostataí pp. dachovní
v Římě dlící na př. P. Hadeček C. SB. R., P.
Iguác O. P. s milým průvodcem poutníků cth.
br. Slovákem Aloisem Kotačkou a j Rodinné bo
stiny súčastnil se též zvláštů všem wlý býv.
rektor a přítel kolleje vsdp. Mgr. Lova, kanov
ník sv-Petrský, Magr Rolla, řidjtel siztineké ka
pelly, P. šlechtic Lassberg a j. Důkazem pravé
lásky bratreké byly s nadáením předaesené básné
skladatelů — bohoslovců královéhradeckých : české,
německé a latinské, jakož i večerní zdařilá aka
demie. — Vyhovujeme rádi skromné prosbě nad
šeného nového kněze a modlíme se, aby nejen
oběť jeho a naše, nýbrž i celý život jeho a náš
stal se příjemným u Boha Otce Všemohoucího!

K defrandaci učitele Stalíka vo
Velkém Bora. „Hlas Lida“ píše: Ve středu
dne 8. prosince konala se schůze členů „Spofite.
níbo »«záložního spolka pro Velký Bor a vkolí.“.
Jednalo se o tom, kterak provésti započatou Sa
naci záložny. Členové upssli již vše, až oa 5000
K, které se nemohou Aehnati, poněvadž někteří
členové aechtějí dobrovolně ničím přispěti na Sa
paci a druzí již více dáti oemohou. „Ustřední
Jednota“ hraje podivaou hru se spolkem. Vysílá
delegáty u ti radí: „Jen to všecko upište a my
pak, svolí-li k tomu výbor, také pomůžeme. Nč
čím přispěti oyní, je proti stanovám.“ Děkujeme
za tu radu. Každý přece ví, še až se členové za
schodek zaručí, putom není třeba pomoci druhého.
Jak jsou ti páni v „Ú. J.“ bdělí atanov! A přece
ge dnes všeobecně ví, že v „Ú. J.“ nad 35 stanov
přivřely ae oči nejednou. V „Hlasu Lidu“ ze
dne 7. prosince správaě bylo napsáno, že „U. J.“
m4 také vinu na defraudaci ve Velkém Boru, že
se nepostaralu, aby jednou chycevý pokladník
defraudant byl odstraněn Jsme opravdu dychtivi,
jak se „U. J.“ zachová. Na konec nezbude, nežli
aby členové ještě těch 5000 K rozebrali a pánům
s „Ú. J.“ řekli: „Páni, mějte ae rádi a baďte
„bez nás“ zdrávi |"

A zase nová zpromověra v domá
emosti pokrokářského měltele. „Čech“
18 t m. píše: V Huštěnovicích u Uh. Hradišté
byla dne 14. prosince vzata do vyšetřovací vazby
u krajského souda v Uh. Hradišti choť taměj
šího nadačitele a poštmistrová O'ga Chlapfková
pro zpronevěru v úřadě. Revidenti zjistili dosad
zpronevěru na 20.000 K. Podvodné manipulace
prováděla paní nadačitelová již po delší dobu.
Při první revisi před rokem sbledány nepořádky
a zjištěn schodek, než věc utatlána. Chlapíková
zadržovala si anaoity bypotečaí bance jednotli
vými dlužaíky zasílané. Klín vytloakala pak klí
nem. Tak z Hoštěnovic do Braa potřebovaly
splátky k dopravě 198, 492, 230, 208 a 131
dod. Mimo to na obálce hypoteční banky, jež
byla opatřena rasitkero ze dae L. prosince 1908
a již doručila paní pvětmistrová teprve po roce,
jednodaše z 1908 udělala inkoustem 1909. Na
podvod se přišlo, když přijel do místol Raiffei
senky rerisor. Reifeisenka vykazovala zaslaných
8000 K ústředí již ekorem před rokem, revisor
z ústředí však představenstvu oznámil, že v ú
středí neobdrželi ničeho. Mimo to na četné dluá
níky byly hypoteční bankou vedeny exekuce.
Paní poštmistrová vždy den před dražbou splátku
poslale a tak exekuce byla zastavena. Nodudile
OhMapíkhlásil se všdy kpobrobářskéstraně a vebou icípohrokubylajehomandelka—
defraudantka. V sousedních Babicích ve opět dle
našich zpráv cosi nepříjemoého pro pokrokové a
sociálně-demokratické agráraí panstvo chystá. Ne
opomeneme o tom, až to propukne, podati zprávu.
Jako sajímavost uvádíme, že p. oadačitel Chle
pík, velký pokrokář, když viděl, že je zle, obrá-
til se o pomoc na různé knóse. Není nám zaámi
dal-li se oěkdo napálit|

Z maďarského ráje. Něsterélisty uvá-.
dějí, proč nynější uherská vládanemůfe se dostat

k urovnání sápletek. Pány Weckerla asoudrabynedrží dle zprávy té na ministerských křesle
politické motivy, nýbrá důvody čistě obchodní.
Lidé, kteří znají dobře poměry, praví, še odroka
1867 do roku 1907, tedy sa čtyřicet let, nevydělalí
uherští politikové tolik, co sa posl o půltře



tlbo roku. Ateď se vypravaje: Ministerský předseda dr. Al. Weckerle bylz doma bese jmění, se
ženou vyšenil nanejvýš 300.000 K. Nymí se oce
huje jmění Weckerlovo na Ď až 6 milionů K. Jak
ktomo Weckerle přišel? Loni uváděno bylo jméno
„Weckerle“ v obchodní spojení se stavbou dělni
ckých domků v Budapešti 8 rospočtem na 6 mili
onů. Tehdy restaurovala se finančně jako zpro
středkovatelka koupě pozemků také jistá dáma
z polosvěta. — Pro Frant Košuta bledali agenti,
než ve stal ministrer, stále úvěr na lichvářském
trbu. To od jeho jmenování ministrem přestalo.
Státní sekretář v ministerstva obchodu Šsterenyi
(žid Stern), který řídí obcbodyministrů, byl z domu
vemajetný. Teď se jeho jmění páčí na půldruba
milionu. Stačí!

Zajímavá statistika. Nařízenídekretu
„Ne temere“, aby80 poznamenávalyzdavky také
v matrice křestní, ukazuje v jednotlivých faroo
steob, zvláště v krajinách chudších. jak veliké
procento mladých lidí zakládá svoji domácnost
jinde, než ve evém domově. Je sice známo, že
z krajin výhradně rolnických a k tomu chudších
mizí obyvateletvo bodně — to ukazoje vždy po
10 letech sčítání lidu — ale dle dekreta „Ne te
mere“ lze buď konstatovati jak ubývá z těch
krajů mladých lidí, kteří zakládají Jinde nové do
mácnosti. Na př. z jedné farnosti horské s 3000
duší bylo od velkonoc 1908 do konce roku zda
vek jinde (ale ne následkem delegace, nýbrž v ci
zině e pro cision) 24, a roku 1909 do dneška 26
— Bude tedy tato statistika církevní jednou dů
ležitou pomůckou kulturní.

Odpor proti šidám — vojenským
lékařům. V sezení vojenské komise říšské da

pravice, aby vojenští lékaři židi vyloučení byli
z armády jak v době míru tak i za války. Ná
sledkem toho nebudou židé připuštění k medi
cinskému studiu na wjemské lékařské fakultě. —
Je vidět, že Rasko provádí očistu od svých „přá
tel“ důsledně a že není nikterak spátečaické, jak
by všechny liberální hsty tak rády chtěly všemu
světu namlavit!

Parlamentní idylka. „Hlas“napsalo
noční schůzi sněmovní z 16. t. m.: Sněmovna po
dobale se doešní noci válečnému ležení, když nad
ulm noc rozestře avé perutě. Na lavicích v ku
loárech leželi ospalí poslanci, rovněž tak v polo
tmavých klubovních smích. Spali „v pohotovosti“,
připravení jsouce goskočiti na první signál, který
dal posl Choc na trubku neb Buříval na řeb
tačku, se svých nepobodlných improvisovaných
Jdžek. Vrcbní stavební rada Gfiother klidně pro
cházel se na chodbách sněmovních s velkým pol
štářem pod paží a v plstěných pantoflích. Z jedné
výborové místnosti utvořena byla kavárna. Done
seno pivo a kára a najednou k „vyjesnění sítu
ace“ objevily se Ds seleném stolko taroky. A
svorné utvořilo se z německých nacionálů, něm.
radikálů, něm. křest sociálů a oc. demokratů
pět skupio hráčů a „kibiců.“ V saloně předsedy
dra Pattaie také nebylo zle. Baron Chiari, mi
pistr Weiskirehner, dr. Glombiňski a polský mi
pistr krajan Dolemba osvěžovali se tam £ „brůsy
dne.“ Tak „pracoje“ se v parlamentě — za doby
boční obstrakce.

Pečet posluchačů na české vysoké
škole technické v Praze — přesto, še sří
zena byla v r. 1899—1900 drabá česká technika
v Brně, skoro se ztrojnásobil a dostoupil čísla
3024. Vedle Čecbů zapsáni tu jsou letos: 4 Slováci,
81 Poláků, 27 Slovinců, 87 Srbo-Chorvatů, 26 Rost
a 5l Bulharů. Pozorohodným jest, že počet poslu
chačů naší techniky dosábl člela posluchačů navětě
vujicích teobniku vídeňskou, ostatní technické školy
rakouské v tomto obledu daleko za sebou pone

chávaje.
Nejsmutmější vánoce. Vyhasléa mrtvé

oči chudých, slepých dívek radosti Vánoc neuzří;
jen váš, šlechetní dobrodiuci, dárek je v jejich
věčné tmě potěší. Pošlete jej — třebas i sebe
menší — těmto nejnešťastnéjším s nešťastných do
„Útulny slepých dívek“, Praba—Kampa, nebo do
administrace t. |.

Na ochrana dítek. Česká zemskákomise
pro ochranu dítek a péči o mládež přijímá nesnc
nymní udání o nelidském nakládání dětmi, činí
nutná další opatření, jmenovitě podniká — pře
ovědčí-lise, že se odání zakládá na pravdě—po
třebnéúřadníkrokykzáchraněnešťastnéhodítěte
a k potrestání nelidských rodičů, aniž by osoba,
jež pravdivé udání činí, se musela obávati něja

dob nepříjemnosti, četných pocbůzek k úřadům.(Česká zemská komite pr. ochranu dítek v Prase
III., Letenská ul. č. 4.)

Americký stademt. Jako v mnobémo
hledu jeví se v Americe pravý opak k poměrům

"evropským, lak svláště v žívoté studentů ameri
okých a evropských je zarážející rozdíl. Americký
stádent nenavléká si rokaviček ani „neplaušuje“
dlý81-A900© prázdvinách a nemaše šlšku, nehraje
kuželky, aňi neprotedí celé day U karet, ofbrě
navlékne si tak zvané „modráky“ t.j. modré plá
t3ké kalboty jako mívají a -s£k strojních,a jdě'na
výklělok, aby rdíičům dlevil atičbo vůbec otůák sí

žnil. Vyvážení blíny, káceníotyttét, uavíěřškí
volovoda a: ji zaměstnání není ničím
neůstojsýni pro paza studenta.Tak jedem morsyM

ský abitarient, který právě letos byl vysvěcen na
kněze, každé prázdniny dostal od města Cleve
lasda prácí ve veřejných sadech: přistřiboval keře,
salíval trávu, přihlížel k détem na veřejném hříšti
atd. za dva a půl doll. denně a z tobo si pak při
lepšoval po celý rok. Jako doklad studentských
poměrů utůjš zde výkaz, který uveřejnili studenti
university cbicagské sami: Osmset padesát stu
dentů chicagské university, kteří pracovali odpo
ledne a večer loni, aby si vydělali něco na výlohy
s návštěvou university spojené, vydělali dohromady
62.285 marek Dotyčoí studenti pracovali: při ob
sluze hostí v restaurantech. obstarávali parní to
pení, mylinádobía drhli podlahy,ošetřovalistarce,
uváděli obecenstvo v divadlech, roznášeli plakáty,
prodávali zboží v obchodech. Poslubové v restau
rantech vydělali nejvíce a sice 22.382 marsk. Stu
denti zastávali též úřady volebních úředníků v čet
ných procinktech a vydělali tím 920 marek. Zoačný
obnos vydělali studenti také k lektováním starých
dluhů. Toť se rozumí, že u svých kolegů se ani
o žádnou kolekci nepokusili. Bylo by to marné.

Jak spoříme. Za první čtvrtletí r. 1909
prokouřili jsme v Čechách 28,611.660 K. Na Mo
ravě 8539.824 K. Ve Slesku 3,780.232 K. Je
oprávněná naděje, že v dalších čtvrtletích méně
jsme neprokouřili, tudíž za tento rok do větru
pustíme v Čechách jenom 114046640 K. A pak
naříkáme na zlé časy! Zemský rozpočet vykazuje
schodek neubražený přes Z2 mil K. Kdybychom
v Čechách měli dosti silné vůle a kouření obme
zilí oa pětiou, úsporami tím získanými bychom
ubradili celý schodek v zemském rozpočtu. A
kdybychom 8e na rok zřekli kouření, mohli by
chom si za uspořené penize zregulovat mnohé
řeky. A což bychom si mohli zřídit průmyslových
závodů za ty peníze, jež rok vedle roku v Ze
mích českých prokonříme.

Zvléštností Prahy je plreňský„Restau
rant Korynta“ na Staroměstském náměstí, proti
radnici. Restaurant tento je jediný svého drubu
v Praze, kde nalezne každý vše dle přání svého;
může zajíti do „Pu7ního sanatoria“, lidové restau
race nebo do místoaatí zařízených s úplným
komfortem. všude obdrží nejvybranější jídla a ná
poje za ceny nejnižší až d> nejvyšších Dopornču
jeme návštěvníkům Prahy.

Praví francouzští klerikálové. Proč
nechce zednářská vláda francouzská uzavříti Lurdy,
ač oa jiných místech netrpí ani náboženské vyu
čování? Vposledních deseti letech přijelo do Lurd
2866 zvláštních vlaků 6 53.986 nemocnými a 3049
lékaři, ostatofch poutníků a jejich průvodců nečíta
jíc; touto dopravou samy dráby vydělaly přes 26
milionů franků. Jako dráhy. obchoduje také dobře
správa pošt: počet známek, prodaný v Lurdech,
jde ročně do milionů ©Jak vysoký je tento počet
(číslice není udána) a jak rychle stoupá, viděti
z udaného rozdíla: r. 1908 bylo zoámek prodáno
o 110.000 víc neš rok před tím. Ročně (1908)se
odbaduje počet poatníků nemocných na 10.000,
všech poutníků na dva a půl milionu; léčebných
ponoření do zázračné vody bylo z1 rok 131.961,
zvláštních vlaků za rok 1908 bylo 602. opatrov
níků nemocných zaměstnává správa 5646. Máíslon
ženo 94500; přijímání avátosti oltářní 1 160.400.
Město Lurdy má na potravní dani z poutolků
sisk 195000 franků. Celkový přínos peněz od
poutníků do Francie se odhaduje na 50—60 mi
lionů fraaků ročně. — Todíž „protiklerikální“
byrokrati francousští dobře vyčihali, kdy je pro
kapsu dobře státi se nedůsledným. Ačkoli se da
šují, že přejí každému náboženskou svobodu, vy
masují jméno Kristovo, jméno Botí z koib. Na
drohé straně pustě se posmívají Lurdům, jako
místu největších pověr. Leč — pronásledujíce samo
jméno Boží a vybánějíce jeptišky docela i z ne
mocnic, „místu pověr“ neubližují, aby ge neseschly
jejich příjmy. Věru vybarvení klerikálové, kteří
z velikých davů poutnických těší horlivěji než
Jidáš z peněz apoštolů!

Listovní doprava v době vánoční a
moveroční. Při velikém návalu zásilek jmeno
vitě v době vánoční a novoroční jest nezbytně
třeba, aby veškeré listovní sésilky, znějící do
větších měst, obsabovaly vedle úplaébo a správ
nébo jména příjemcova též okres (čtvrt). ulici,
číslo domu a případně tét bližší údaj bytu. Na
zásilkách do Vídně adresovaných třeba mimo měst
ský okres udati též dotyčný doručovací okres a to
v podobě zlomku, jebož římskou číslicí oapsaný
čítatel značí městský okres, arabskou číslicí psavý
jmenovatel pak dotyčný poštovní okres doručovací
(Vídeňl/1. atd) Dále 89 p.t.obecenstvo dátklivé
žádá, aby za účelem usnadnění manipulace nena
lepovalo snámky na zadol straně dop'su, nýbrž na
straně adresní ato pokud možná uakoře v pravém
robu. Llstky, jichž přední strana kolmou čarou
rosdělena jest ve dvě polovice, mohou obsabovati
písemná sdělení jak na zadní otremě tak sa levé
polovině přední stravy. Ustanovení to platí pro
dopravu tuzemskou i pro atyk Se vŘEMi ZEMĚMÍ
světového apolko poštovního.Na tištěných vzít
kách, lístcích vánóčních a novoročních, sasílaných
sa povjšítí sazby pro táskoplsy, jest dovoleto mimo
adresu „odetfiatelova a jeho stav připojiti ještě
blahopřání, poděkování a jiné dodáky zdvetilostní,

vpěti slovech,neb obyčejnými

novení platí pouze pro řečené druby tiokopisů a
nelze je rozšiťovati na tiskopisy vůbec. Voškeří
p. t. obchodníci, majitelé firem a závodů, zejména
nakladatelé se žádají, aby kalendáře, novoroční
blahopřání a pod. nepodávali najednou a bezpro
středné před novým rokem, nýbrž aby zásilky ty
odevzdávali poště k dopravé po částkách a to po
kud možno co nejdříve, poněvadě při nahromadění
podobných zásilek v posledních dnech roku jak
poštovní doprava tak doračování ve značné míře
se otětuje.

(Zasláno.)
Ve'ectěcému Pánu,

panu Hamuši C. Bartikovi, podnikateli staveb
v Hradci Králové.

Prohlašuji Vám tímto vořejně, že veškeré zprávy,
ješ o Vás váš bývalý účetní Karel Badinský, bytem
na Prag. Předměstí,po Hradci Králové u různých do
davatelů a pp. stavebníků rozšiřoval ato ne podkladě
dopisů mých, nezakládají se nikterak na pravdě a čá
dám Vás tímto, abyste mi odpustil, že jsem so tím
Vašíoti dotknal; znám Vás co muže rystho, čestného
obarsktera, který nerorným bojem, vedeným s kle
denskými pp.staviteli, £a součinnosti Prašeko-šele
zářské společnosti, stavební výlakou v r. 1908 o celý
majetek přišel.

Jsem kdykoliv ochoten Vám přispěti, aby indi
vidus, která podobným způsobem sákořaicky s podle
jes ze msty Vás špiní, soudně byle stíhána aveškeru
koprespondenci ve věci této dóm Vám k disposici ku
dalším krokům soudním, je) proti p. Karlu Badin
skému podniknete, jakmile mi dopisy ty od soudu
vydány budou.

V Kladně, dae 18. prosince 1909.

JUDr. R. Seidl, Jindř. Bůrgel,
svědkové.

E*rohlášení.
Tímto prohlašuji penu Hanuši C. Bartíkovi, pod

nikateli staveb v Hradci Králové, ž» ss soublaeujsho
omožněn mi byl prodej společné naší parostrojní Ci
heloy v Kladně, še podmíoky prodeje cihelny pro
pana Hanuše Bartíka vypadly tek nepřísnivě, še ze
zsoačnéhokapitéla, který p. Henuš Bartík do podniku
botově vložil, nesbylo mu k dobírání ničeho.

Jelikož pak já sám hotovým kapitálem jsem se
nesúčastnil, pouse v zástavu dal domy ové na Kladně
a v Prase, na kterých simaltásně kapitál na stavbu
cihelny poožitý byl pojištěn, jeem panu Hanuli Bar
tíkovi díky zavázán, že k prodeji ovolil.

Na Kladaě, 18. prosince 1909.

JUDr. R. Neldi, Jiadf. Bůrgel,
svědkové.ll...

Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný

svátku, jakou asi přineseš na

„Obnovu“ splátku?V, 2,
Továrna na cottagová americká =

KARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kdrát 15 «. — Praha,
Ferdinandova tř. 45. —,
Vídež-VII., Mariahilferstr.

Filip Bíl.

|. P. T. dachovenstvuzvláštnívýhody. E

Doporučujivřelooblíbenoupíseňvánošní:

„Pojďte všichni kjesličkám,“
Sepsal P. Florian Březina O. S. Fr.

Průvod varhan agů J. A. Wůinecho ochotně aaěle
aa :

- Josef Špáta,
knihařstvíajobehodpapírem vBronovějů. =
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nejlepší při cenách nojpříznivějších dodává

cíe. král. dvorní a komorní fotograf

JA F. LANGHANS
um Hradec Králové, Adalbertinum.sm

Velké obrazy od 10 korun. výše.

Skupiny rodinné.
Skapiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

Kožichy
pánské i dámské, cestovní a hospodářské, i levné

pro kočí.

Kožešiny
limee, štoly, šály, rukávníky v nejnovějších fago
nách od nejlevnějších do nejvzácnějších, v největ

ším výběru doporučuje

František Beran,
vlastní výroba kožešnického zboží

© Hradec Králové, ©

Žakety kožešinové
nejmodernějších vzorů pařížských dle míry se

shotovují.

INemoderní kožešiny na
Bové vzory předělávám solid. a levně.

Zároveň

klobouky a čepice
Jsom stále na skladě.

Kávu praženou
m m
BÍ "+zdravotnímstrojiSN pravý B

Ceylon < velmisilnéchuti
1 kgza 3-50 K vyplacenědo každé sta

nice doporoučí milovníkům černé

kávy křesťanská odborná tirma a

Marie Katiák v České Skalici

Voledůstojnémuduchovenstvu!
Dříve, než mové

úhrámové jesle
dopište si o bvsplatný rozpočet a vzorky utěšeně

se rosvijející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Xutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje.

:

X
KOXOMOKOKOKOKOKOO

Nejižitéčnější|Vánoční (da
„str.92

dostatilze1kusza3hal.—50knsů

zalK

wbiskupskéknihtiskárně

vHradciKrálové. šicí“siroje
„plout lze:vevšéchnašich.krámech,
; HRADEC KRÁLOVÉ
A Jiříkova tř. 270.M

„.. letasi táto :

(dleOrd.listuč.3

Služebnívýkaz

jakopřílohakžádostio

MAKROKDDOK

„ Rozšiřujte

Časové Úvahy. -©

Ň ádherné dary! GeskoslovanskázáložnaVpraze
Spálená:ul. č. ©.Madonny a Krista i

a vůbecveškerédrahy přijímá

obrazů, zrcadel vklady pa4,9, úrokbezvýpovědi,
a rámců « 4%% m830dennívýpovědí,

3 „ 4/94 „ S60denní výpovědí
jakož i nejrůznější

umělecké výrobky“ a poskytuje
ně hodných podmínek

doporučojelevně zápůjčky prodáváa kapele s
závod umělecký a papírnický cenné papíry. Zvenkovamožnočiniti

vklady složnímilisty pošt. spořitelny, kteréo o

j 0 S, K j e S l í G h a zašlunsenapožádání.—Záložnapod
léhá povinné iss Jednoty záložen.v Hradci EKrálové. P TOPS

Vlastní dílna na zarámcovácí.
Obrovský výběr dopisnio

a všeho zboží papírnického.
Chvalně známý domácí výrobní pramen vd

r. 1891.

= ějele,objednáte-liulnéné“
átkyplátna,Stíny Kurynaroby,SAZNĚOAdi

Tkakovské výrobní společenstvo VZÁJENUÝOSTvHRONOVÉ%

Český lidovýpodnik-Vzorky zdarmaifranko-:DD OCI O, a a
ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA |

PRAHAFR KŘIŽÍKkan
TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY

V HRADCI KRALOVÉ
a PALACKÉHOTR.C. 359, VEDLE GRANDHOTELU.zem

Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pohom veške

rých závodů průmyslových.

a„Aa

Sposlolní instalace chrámů,Illuminačníosvětleníoltářů s j.p.

“
u u Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické,ventilátory,jakož U

i veškeré přístroje,obloukové lampy vlastního systému atd. ——Skladosvětlovacíchtělesainstallačníhomateriálu.
a G o 0 a epro elektrárnu,provádí

. a bedon 0 ADÁ rlzní MLve
tm: Projekty arozpočtyna požádání©wmmmmmemm mh

L )
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Stkvělá náplň proroctví Danielova,
Prorok Daniel napsal: „Léta prvního Da

ria syna Asvérova z semene médekého, kterýž
panoval nad královstvím chaldejským: léta
prvního kralováuí jeho já Daniel porozaměl
jsem v koibách počtu let, o němž se stala řeč
Hospodinova k Jeremiášovi proroku, že se
dokoná zpaštění Jerusalema za sec mdesáte let.
A obrátil jsem tvář svoo ku Pána Boha svému,
modle se a pokorně prose v postech, v žízní
a v popeli ... A když jsem ještě mlavil a
modlil-se a vyznával hříchy své i bříchy lido
israelského a prostíral prosby své před obli
čejem Boha svého, za horu svatou Boba svého:
ještě jsem já mlavil na modlitbě, a aj muž
Gabriel, kteréhož jsem byl viděl u vidění na
počátku, rychle letě dotekl se mne a mlavil
mi a řekl:

Danieli, nyní jeem vyšel, abych tě naučil
a abys rozuměl. Od počátka proseb tvých
vyšla jest řeč: a já jsem přišel abych ti ozná
mil, neboť mož žádostí jsi; protož ty pozoruj
řeči mé a rozaměj vidění toru. Sedmdesáte té
hodnů ukráceno jest nad lidem tvým a mad městem
svatým tvým, aby 8e skonalo přestoupení a
konec vzal břích a shlazena byla nepravost a
přivedena byla spravedlnost věčná a se
naplnilo vidění i prorochví a pomasán byl Svatý
svatých

Věz tedy a pozoraj: od vyjití řeči, aby
zase vzdělán byl Jerusalem, ač do Krista vé
vody, téhodnů sedm atéhodnůšedesát a dvabudou:
a zase vzdělána bade ulice a zdi v úzkosti
časů. A po léhodnech šedesáti a dvou sabií bude
Kristus: a nebude lid jeho, kterýž bo zapře.
A město i svstyni rozmece lid s vóvodoo, kterýž
přijde: a kovec jeho pohuhení, a po konci boje
uložené spuštění. Utvrdí pak smlovon mnobým
jedním téhodnem: 4 v polovici téhodne pře
stane oběť a obětování; a bade v chrámě c
havnost zpoštění: a až do skonání a konce
trvati bude zpuštění.“

Ejble proroctví velevýznamné, tak jasné,
předpovídající s plnou jistotou dobu umučení
Ježíšova, osud Kristův, lidu židovského a Je
rosalema! Aby pak zvláště toto věkopamátné
proroctví mělo lidstvo stále na pilném zřeteli,
přičiňojí se k slovům prorockým důrazuá při
pomenatí: „Pozoruj — rozuměj — věz tedy a
pororuj — nyní jsem vyšel, abych tě oaačil
a abys rozaměl“ a pod. Takové širší slovní
úvody vyskytají se v Písmu vědy tehdy, kdy
se sděluje néco zvlášť důležitého. Veliký, za
picený vlastenec Daniel vyprosil si to vý
zpamné, podrobné sdělení dojímavou, srdce
Jomnou prosbou, provázenou skatky kajícími,
upřímcým doznáním hříchů svých 1 lidu iera
elského. Na počátku určuje přesně dobu, kdy
„porozuměl v knihách počtu let, o němž se
stala řeč Hospodinova k Jeremiášovi proroko.“

Poblédněme na to předpovědění shora o
tištěné blíže. Zcela rozhodně jest mestánské;
vysvítá to z pojmenování, poněvadě ten, jehož
příchod 8e oznamuje, nazývá se Svatý svatých;
tak vznečený tital nikdy v Písmo se nepři
kládá pouhému smrtelnému člověku. Zřejmo
to dále £ prorokovaných skutků, které Svatý
svatých vykoná ; jím bade skonáno přestoupení,
konec vesme hřích, shlazena bude nepravost,
přivedena bode spravedlnost věčná, naplněno
bude vidění a proroctví. Toto všecko vykonati
nemohl a nemůže nikdo jiný než Vykupitel.

Prorok předpovídá přesně 1. doba pří
chodu Vykopitelova, 2. jeho život, 8. čas jeho
smrti, 4. dobu vystavění a zániku Jerusalema
a 5. završení lidu israelského. To všecko mé
se státi během 70 „téhodnů.“ Každý zajisté
usná a všichni ti, kteří četli slova Danielova,
dobře věděli, še k věcem tak velikým nestačí
70 týdoů po 7 daech. Za doba asi 17 měsíců
naprosto všecko to, oo vypočítáno, státi se ne
může K tomu jest potřebí doby mnohonásobně
delší. Věděli tadíž leraelité, jak rozaměti týdau
v tomto případě. Kdyby se snad byli domní

vaji, še rozamí Daniel týdny obyčejné, bylby s m jeho prřorootví jako my
vyloučili s posvátných kočh ihned po 17 měsí“

cích, kdy předpověděná lbůta by byla dle do
mnění jejich končila zcela na plano. Leč o
Israelitů bylo zcela běžným zvykem nazývati
týdnem i sedmiletí. Na př. v III. knize Mojží
šově (25, 8) čteme: „Sečieš také nobš sedm
tébodnů let, to jest sedmkrát sedm,ježto spolu
činí čtyřicet devět let“ Tedy byli [sraelité
zcel oprávněni ve emyslu Písma rozaměti
týdny po sedmi letech, čili dobu 4% let.

Důležitá jest otázka, od které doby máme
tyto roky počítati. Prorok praví: „Od vyjití
řeči, aby zase vzdělán byl Jerasalem, až do
Krista vévody téhodnů sedm u téhoinů šedesát
a dva badoo.“ Máme tedy začít počítati od
nějakého rozkazu týkajícího se města Jerasa
Jema. Jsoa takové rozkazy čtyry: první od
Cyra z r. 538 nebo 536 před Kr. (1 Esdr. I,
2); drubý od Daria Hystaspa r. 518 (1 Esdr.
6, 1). třetí od Artaxerza Longimana roku
sedmého, čili z r. 467 (1 Esdr. 7, 22) a čtvrtý
od téhož krále z roku dvacátého jeho vlády,
totiž z r. 454 (2. Esdr. 2, 2). Jest třeba rosu
měti lento roskas poslední, neboť jem v lom jest
řeč o stavběbrana hradeb. A prorok Daniel praví
výslovně: „Zase vaděláma bude ulice a sdi v ús
kosti časů.“ Jest sice pravdou, že Artaxerxes
Loogimanus zučal samostatně vládnooti r. 465;
ale Daniel, který ua jeho dvoře žil, sajisté po
čítal létu jeho království od té doby, kdy se mu
dostalo titulu královského -- a to bylo dvamáctého
roku panování Xerxova, čili roku 473 nebo 474,
kdy se Xerxes připravoval na známou výprava
proti Řekům a proto přijal spoiavladaře. Pak
20. rok kralování Artaxerra Loogimana jest
454. před Kristem. Počítáme-li pak od toho
roku 7 a 62 týdny po sedmi letech, obdržíme
483 roky a tento rok 483. od 454. před Kr. je
rok 30. po Kristova narození. A Kristas sku
tečně veřejně vystoupil, čili vůdcem, vévodou
se stal v 30. roce věku svého.

Po týdnech šedesáti a dvou měl hýti dle
proroctví Kristos zabit, lid ho měl sapříti, tak
se také stalo.

V polovici následojícího týdne měly pře
stati oběti a obětování; a skotečně, když Kri
stas pro tříletém vyučování, tedy v polovici
týdne 70. byl asmrcen, když se obětoval na
kříži, přestaly oběti starozákonní. Později při
táhl „lid s vévodon“, totiž Římanéa zejména
r. 70. Titas; tento „lid s vévodou“ dobyl o ve
likonocích města Jerusalema; a jakkoli Titus
přikázal přísně vojínům, aby nádherného chrá
ma šetřili, byl přece chrám spálen, že z něho
nezůstal kámen na kameni. Tak se vyplnilo
proroctví Danielovo i Kristovo, Lid židovský
rozptýlen pak do celého světa a jakkoli má
velké bohatství, nemá krále, nemá chrámu ani
oběti, nemá vlasti. — Tak ae důležité proro
ctví Danilovo naplnilo a naplňaje dosud.

Nyní, kdy zakroělé mozečky tolik se snaží
překracovati jednu z nejvážnějších dějiných
pravd drzým tvrzením, že jest Kristus jen „o80
bou legendární“, potřebí jest se vším důrazem
poukazovati zvláště na proroctví Danielovo, o
něž si rozbili hlavy nejbystřejší naši protiv
níci umělým překracováním letopočtu, Ihaním
o proroctví Danielova atd.

Starý Zákon jest pln stkvělých proroctví
o Svatém svatých; předpovědi jsou tak význa
mné a orčité, še z nich lze aložiti životopis
Ježíšův, i kdyby zprávy 'ovangelistů neexisto
valy. Lid israelský velmi dobře poohopoval
řeči avatých věštců, střežil je jako poklad nej
vzácnější, o čemž dávají svědectví soačasní
spisovatelé pohaoští. Kdyby sladké zvěstí apo
štolů o naplnění řečí prorockých jen v malíč
kostech byly mylné, bývali by s nimi fanatičtí
farizeové krátce hotovi. Málokdo tak nenáviděl
křesťany jako zatvrselí „šidé, kteří se pokřtíti
nedali. tHašv jimi lomcoval při vspomínce, že
vyplailo se proroctví Kristovo o zkáze jim
drahého Jerusslema. Proto po svém rozptýlení
štvali pobanské vladaře proti křesťanům, ale
neopovášili se dokazovati, še apoštolé a jejich

řátelé šíří o Krista bezpodetatné geody Voiké drama golgotaké, skutky Kristovy aš
iš dobře snaly tisícea tisíce očitých svědků.

dyš sv. Štěpánjim do duše zabřměl a pou

/mserty se počítají levně.
Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročník XV.

kazoval na skutečnosti, které sami dobře znali,
nepončovali ho zatvrzelci nějakými důkazyo
pravém opa“.a, ale zacpali si uši a prolili ne
vioova krev statečného milovolka pravdy. A
boed potom tolik. tisíců obětovalo své životy
za „legendárního Krista“ ! Což byši i učení f
losofové, vstapující do církve, tak. vošetilí,
aby se dali voditi na jatky pro nějakou „soba
legendární“, o jejíž jsoucnost a skutcích Se
důkladné nepřesvédčili? A zvláště v kulturní
době, kdy g)|gotská tr+godie se odehrála v ze
mi podřízené vzdělanému uárodu řimskéimo a
kontrolované 1 spravované +1 inteligsntů řím
ského národa! Právé v té době legendy atrácely
ma své cent, racionalismus filosofů je podroboval
vážné kritice. A na ramech legend pobanských
že by najednou tak neočekávaně získala víra
legenda jiná, nedokázaná, odporající tradicím
a zásadám římských olčsnů? Tu by bývalo
šáleno celé vzdělané Středomnoří, což jest na
prosto nemožao.

A ke všemu slyšíme trpaslíčí skřek, to
že prý Čechové mají také svon podobnou le
gendo o rytířích Blanických, Němci o Barba
rosovi! Neřekne se ovšum při tom, že tukové
legendy nemínili opravdově ani ti, kteří je vy
myslili a kteří je první slyšeli. V době, kdy
pohádky byly tolik vítané, přirozeně lidé vla
stenecky cítící skládali též pohádky k povzbu
zení dacha vl:steneckého! Sem také náleží
proroctví kněžny libaše, atd. A teď srovná
vati takové báje s přesnými proroctvími o
Kristo, pod nimiž se právě první majitelé
Písma avívejí, o jichž velikém významu sami
pohané se rozepisovaii! Židé zbožuí, kteří si
nedali zakrýti zdravý rozhled f:rizejsxým fa
natismem, také příchod Kristav čekali přesně
v tom čase, o kterém mluvil Daaiel. Proto na
př. stařičký Simeon sám věřil pevně, že ještě
zde na zemi spatří Světlo národů.

Proroctví, jež vála tehdy celým vzděla
vým světem — jen klamným bajkami! Snad
by byli židé ve své zášti i některá proroctví
mesiánská a zvláště Dunielovo z bibie vyloa
čili — kdyby se zatím nebyla stala tatáž pc
evátná kniha majetkem národů jiných. Leč
[sraelité jsva nuceni uchovávati a čísti dále
ty koiby, které mlaví výrazně proti nim.

Když zazářila hvězda nad Božským děckem,
hoed se roziasnilo vše:hném těm, kteří pro
roctví Danielovo znali. Toto podrobné, epc
chální proroctví stojí nepohnutě a hrdě jako
ocelová hradba proti komickým boachačkám
a prskavkám moderních trpaslíků, Thersitů a
Herostratů. Čím více snaží se moderní fana
tikové zabláceným podpatkem roacho Kristovo
potřísoiti, tím postava Kristova jeví 80 v záři
jasnější, tím vznešený Ježíš nkazoje se nám
ve světle velobnějším.

Ano — narodil se Očekávaný, Žádaný,
Světlo k zjevení pohanům,k slávě lidu israel
ského, k potěše všeoh strádajících. Narodil se
a nasil požehnání do všech končin světa. Že
bnána budiž ona chvíle velepamátné, kdy an
dělé zapěli: Pokoj lidem dobré vůle!

Pohřeb hr, Jana Harracha.
Pohřební den šlechetného českého kava

líra byl důkazem, jaké vrouof lásce a vděčnosti
těšil se zesnulý u všech vrstev českého národa.
Obrovský počet vynikajících representantů čes
kého národa shromáždil se u rakvo hraběte
mecenáše. Hodnostáři církevní i světští sešli se
v neobvyklém počtu, aby utvořili u rakve čestný
průvod, který se rozvinul dne 17. t m. v Branné
u Jilemnice. Mimo mnohé jiné vynikající muže
byli zde: nejv. zem. maršálek prino Ferdinand
z Lobkowitz, Ferdinand Zdeněk kníže z Lob
kowitz, Fr. princ z Lobkowitz, bar. Hildprant,
dr. Lad. Pinkas, pražský starosta dr. Groš, za
Museum král. Českého a Matioi českou Jeho
Exo. nejd. biskup dr. Josef Doubrava, dr. Váol.
Řezníček, posl. Hucl, za Ivovskou polytechniku
roť Láska, za sokolské jednoty pražské Cirkl a
arl, za Malostranskou Besedu měst. radní



Brož, za Jednotu nár. soc. živnostníků Zadák
z Nuslí, faráři Svěc, Kašpárek a j., za Vývozní
spolek předseda Votruba, za Jednotu českých
lesníků inž. Josef Blažek z Plzně, zástupci o
zbrojených měšť. sborů pražských atd. atd.

„ U kostela byli uvítání příchozí od hrabat
J. Otty a Arnošta z Harrachu. Zatím co v ko
stele se shromáždili hr. Mensdorf, za Hradec
Králové posl. dr. Ulrich a cís. rada Pilnáček,
správce jilemnického okr. hejtmanství Šlechta,
okr. soudce dr. Pardus, okr. výbor nechanický,
městské zastupitelstvo nechanické, mnoho ji
ných zástupců zeměpanských i samosprávných
úřadů, úřednictvo harrachovských panství atd.

Když rodina zesnulého a smuteční hosté
zaujali místa kolem katafalku, přistoupil Jeho
Exc. nejdp. biskup dr. Doubrava za assištence
místního faráře dp Stříbrného a patronátního
duchovenstva k oltáři kdež sloužil rekviem.
Při rekviem zapěl řízením p. učitele Matějky
místní pěvecký kroužek tklivě a mistrně něko
lik smutečních sborů.

Po mši sv. přistoupil nejdp. biskup ke
katafalku a za hlubokého ticha promluvil u ve
likém pohnutí tato slova:

„Jan hrabě Harrach! Z tisícerých úst zní
v těchto dnech jméno toto po vlastech našich
i v dalekých krajích za pomezím českým, a
k němu pojí se vzpomínky, do nichž nesčíslná
srdce skládají vroucí hold hluboké úcty, tklivé
vděčnosti,opravdovélásky...

Zde odpočívá, jehož jméno velebeno, zde
odpočívá, jehož památka požehnána: Štít před
rakví hlásá prostě jméno, rod a úmrtí, však
srdce naše ohlasem obecného soudu přičiňují
k nápisu, že tu bohatýr vznešený rodem,
duchem, srdcem.

O něm v jedné z posmrtných vzpomínek
pověděno bylo: Hvězda, jež zářila na obzoru
našem, zhasla... Ano byl hvězdou; paprsky
její zářily v kruh rodinného života, v zákoutí
bídy a bolesti, ale též na kolbiště zápasův a
snah v životě veřejném. V rodině hřála jeho
manželská a otcovská láska, v řadách nuzných
těšila jeho dobročinnost, ve veřejném životě
uchvacovala jeho věrnost k císaři a králi a
oddanost k drahé vlasti a národu.

Hvězda čerpá paprsky své ze zdroje světla;
i zesnulého zářivá vznešenost měla svůj zdroj:
lásku k Bohu, vlasti a králi. Kdož by neznal,
jak mocně působila v životě hraběte Harracha
vzpruba lásky k širší i užší vlasti a Jeho
Veličenstvu císaři a králi; kdož. s ním sblížen
jsa, nepoznal, kterak ušlechtilost svoji živil
z lásky k Bohu!? Sám tobo tklivý doklad mám:
Touhou zvěčnělého bylo dosíci dovolení, aby
v kapli zámecké na Hrádku chovati se směla
Svátost Nejsvětější. Když k mému zadání do
volení došlo, napsal mi dne 28. července 1909
list, v němž jsou tato vroucí slova: „Dle sdělení
ráčil Svatý Otee milostivě dovoliti, aby v mé
zámecké kapli Nejsvětější Svátost Oltářní uscho
vávána býti mohla . ©.Mám velikou radost a
vážím sobě nade vše jiné, že svátostný Spasitel
v domě mém dnem i nocí přebývá; Bůh sám

to odměň, ... že mně j mé rodině návštěvyNejsvětější Svátosti tak jsou usnadněny.“
Kladu tento květ vzpomínky na rakev

vznešeného kmeta, jenž ve své lásce k Bohu
svítí v temné doby naše jako zářný maják, a
plamenným písmem píše doklad, že v srdci
ušlechtilém vedle opravdové vzdělanosti a nej
vroucnější lásky k vlasti i národu dosti místa
má též živá víra a láska Boží...

Byl hvězdou, a hvězda — shasla! Ne —
neshasla, spíše říci jest: zašla; sešla jen s očí,
zapadla za obzor vezdejšího života, nesešla však
s mysli... Připadají mi tu slova Senecova:
„Mors ex natura omnibus aegualis, oblivione
apud posteros aut gloria distinguitur“ — smrt,
jež po přirozenosti všem jest stejným údělem,
liší se v potomstvu buď zapoměním aneb
slavnou pamětí.

Po přirozenosti i vznešenému kmetu smrt
stala se stejným údělem; však není pochyby,
jak bude v potomstvu: nepropadne zapomnění,
ale vzpomínána bude slavnou pamětí. Srdce
rodiny ni srdce národa nevyhostí paměť jeho;
a kdyby, co pravdě přímo nepodobno, stalo se
přece skutkem a památka šlechetného Jana
hraběte Harracha vlnami věků splachnuta byla
V propast zapomnění, nezahyne: „Zdali může
Žena zapomenouti se nad dítětem svým ....?
a byť ona se zapomenula, já se nezapomenu
nad tebou“, tak druhdy zaslíbil Hospodin Bůh
ústy prorokovými lidu svému (Isaiaš 49. 15.)

A mně v této chvíli připadá, jako by
prohlašoval Hospodin: „Zda může rodina zapo
menouti se nad dobrým otcem svým a vlast
nad svým věrným synem: a kdyby zapomenula
se ona, já se nezapontenu!“

Ano Howpodin Bůh nezapomene se: Jak
věříce doufáme, ověnčil skráně zvěčněláho
behatýra korunou slávy a v raku jeho dal
pébmu vítězství v říši nadhvěvdné, kde lask

koruna na skráních šlechetného Jana zHarrach
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stkvíti se bude na věky a palma v ruce jeho
neuvadne nikdy! —

Nato hnul se obrovský průvod k mausoleu
za zvuků smutečního pochodu Chopinova. Za
rakví kráčeli chovanci Harrachovského ohudo
bince, učitelstvo se školní mládeží, sokolské
jednoty, hasičské, spolek ostrostřelecký z Ji
lemnice, vysloužilecké spolky, katolické spolky
atd. Za nimi následovalo na 40 duchovních
s J. E. nejdp. biskupem dr. Doubravou v čele;
za nimi lesnický personál nesl četné nádherné
věnce. Roníce slzy, skládali lesníci rakev 8 no
sítek a nesli ji do krásného románského mau
solea. Když spouštěna rakev do hrobky, ozývaly
se rány z hrmoždířů.

Tak uloženy tělesné ostatky vzácného,
velikého Čecha za nelíčeného smutku a pláče
velikého davu. Bůh odměň horlivému služeb
níku svému stonásobně!

V „zklerikalisovaném““ Rakousku
židům mejvětší svoboda — kře

stanům pouta.
Machar zcela svobodně může hlásati, že

kočz musí ze školy ven, že katolíci mají býti
postaveni mimo všechny zákony jako Škodná
zvěř. Radé listy štvou proti katolictvu jako
zběsilé, arážejí náboženský cit náš tiskootím
vejsorovějších karrikatar. Leč — opovažte se
říci o židovi čistou pravdol Hued jest list
skonfiskován. Konfiskoje se i tehdy, kdy se
židovské působení dost málo kritisoje. Posl.
V. Myslivec a soudrazi podali v té příčině dne
20. říjoa ve sněmovně interpellaci na ministra
spravedlnosti. Myslivec citoval předem neskov
fiskované sprosté věty, obsažené v Macharově
čítance o Krista Pána, a pokračoval: Zcela jinak
počtoají si úřady, když běží o židy. Ta až
úzkostlivě dbají úřady ochrany Židovstva.
Zvláště tiskové úřady v Praze. Každá sebe ne
vinočjší zpráva o řádění židovských pijavic,
každá, v mezích střízlivosti se pobybojíci věcná
kritika bez milosti propadá konfiskaci.

Co se v Praze konfiskuje?
Jako doklad toho uvádíme zde konfiskaci

pražského denníku „Čech“, zabaveného dne 2.
srpna pro následující správa:

„Od Orlíka. — Židovská rozpínavost v ně
kterých vesnicích kraje našeho nezná mezí.
Dnes sice již ve všech krajích země české snaží
se křesťanští hospodáři býti nápomocnými 0
pětoě křesťanskýmsnaživcůmk zavedení ot
chodu, ale a nás dosud probuzení nenastalo.
Pohleďme jen na vesnice Lašovice, Předbořice,
Chrást, Kovářov, Planvn a jiné, i doznáme
smutného závěru. Židovské rodioy přišly sem
před časy chudé, a dnes? Jsou pány sitoace.
Lašovický Freumuth sice zemřel, ale za to
jiní soověrci jeho se tu rozmnožili v okolí
jako písek. Čím to, že pánů židů zde přibývá?
Není to vinou rolníků samých?

V poslední době jistý (jindy bobatý) sta
tek v Předbořicích, nad kterým ve již svašuje
Damoklův meč jedině vinou nesvědomitých
vyssavačův, je smutným důkazem tvrzení na
šebo. A kněz, obklopen jsa všaodo jen židov
skými obchodníky, nucen je ze skrovných
příjmů svých (několika to stovek za rok) vět
šino dáti židům za předražené zboží.

Křostana v obci není. Páni šidi však ob
chodojí i s dobytkem, jsou někde namnoze je
dinými dodavateli masa atd.

A ten lid to ví, ale nevschopí se. Není
prozíravý. Kdy prohlédne? Pamatujme na sebe
a Dezaprodávejme své statky nikomu a nikdy!
Silná vůle mnoho zmůže. Podporojme snahy
křesťanskýcn obchodníkův. Ceny jinde levné
jsou jen zdánlivě nižší! Probuďte se, houpo
dářové, dříve, než bude — pozdé |“

Jak posuzuje talmud křesťany.

Kde je tu jaké křivdění židům, kde jaké
popuzování proti nim? Zpráva tato je tak
věcná, mírná, že je přímo u úžasem, jsk mohla
tiskovými úřady býti zabavena. A přece se tak
stalo. Následkem takovéto praxe tiskových ú
řadů jest ovšem lid a jeho tiskový tlamočník
bezbranný. Žid lid podvádí, vysaává, šidí, obrádá,
s usedlosti po sděděné a 1 sa krušných
dobrobotyzachovanévyhání,a kdyšna tytopo

měry křesťanský list ukáše, je sabavem.Což tisko
vým úřadům uení známo, jak zhoubnými zá
sadami se židé řídí? Neví, še podle šidavského
talmudu veškerem majetek světa patří židům a je
si dudlš šid s toho dádné svědomí nedělá,

křesťanao majstek jeho připraví? Nenítiskovým
úřadům známou, Je šid dle talmudu břestana ani
sa člověka nopovašuje, jako na svíře naň s0 dévé
a také mandelství hřesťaná na stejný stupaé s
spojeném svířat staví P

Ano, židovstvo právě pro zásady tohsadu
jest nebezpečné společnosti křesťanské, jakoby

p u tygr nebezpečnýmibyli, kdybys klecečni veně u más mohli se pobybtvati. Tisk



křesťanský má dokonce povinnost, oa nebe
zpočí toto poukazovati. Když mu všsk tiskové
úřady i ve věcné a nevinoé kritice překážejí
a napořád vše, co šidům nepodkuořoje,konf
skejí, jak teprve může na zlořády židů volně
poskasovati?

Sebeobrana křesťanů.

Tiskové úřady se mýlí, pali se domnívají,
že touto persekocí tisků křesťanského, touto
protekci, židovstva poskytovanou, lidu kře
sťanskéma lásku a dotu k židovským vyssava
telům vnatí. Pravý opak se docílí. Lid ae bez
tobo does již domnívá, še úřady proto tak
tidům straní, že jsou od nich boď oplaceny
nebo na nich jinak finaočně závisly. Domn'nka
tato straněním didům 8u jen posiluje a kdyby
to mělo ebodit tak dále, může se svadno
státi, že lid sáhne k gebeobraně a židy ztrostá
sám. A bylo by se tumu cu diviti? Žid šidí
křesťanský lid hmotné, vybáví z usedlosti,
svléká někdy i z posledol huleny a k toma
všema náboženské olty jehu uráží.

Co je výše zmíněný Machar jiného, než
židovský úředník, oajatec, který v zájmu 8
soad i žoldu židovatva tak hanebné tapí Krista,
zakladatele křesťanství, jej? předkové dneš
nich tidů na kříž přibilil Židé také rouhavé a
štvavé protibřesťanskésp:sy Macharovy nejvíce šíří,
doporučují, schůse s přednáškamé Macharovými po
řádají a pro ně stmničné agitují.

Nebude se proto čemu diviti, když kc
nečně lid křesťanský, bmotně i kultorné židy
ubíjený a Šizený, obrátí se místo proti leda
jakéma Macbarovi proti těm, kdož nitky všeho
v rokou drží, proti židům.
, Jeme dalecí nějakého podněcování proti
židům, vecháme je žíti v pokoji, zanechají-li
šisenl křesťanů a topení křesťanské víry. Dokud
to obé však badou provádět, ani sebe větší
persekoce 8e strany státních, zvláště tiskových
úřadů nepřinotí křesťany k mičení. A židům
může se to jednou špatně vyplatit. V Roskn
také lid dlouho trpěl, ale když už řádění ži
dovatva nemohl snésti a státní úřady byly ne
čiony, sáhl lid k zoufalé sebeobraně. A po
mohlo to.

Vzbladem k uvedenému táží se podepsaní:
Al. Jak vysvětli Vaše Excellence tiskc

vými úřady nepověímoulé úžasné tapení nábu
ženství a jebo zakladate/e Jošíše Krista?

2. Hodlá-li Vaše Excellence i nadále tr
pěti, aby jakákoli věcná a spravedlivá kritika
o řádění židovstva byla potlačována ?“

Obrana.
Odpověď venkova agrárním „spasi

telům" řepařstye. Tedy za vládního pro
atřednictví došlo k pevné dohodě agrárních
vůdců řepařstva 8 cukrovary. Leč samy řepař
ské organieace hlasitě projevují nelibost nad
tou neprospěšnon smloovon a většinou žádají
na cakrovarech zvýšení ceny. Začalo to na
Kutnohorsko, kdež přátelé prodali řepa cukro
varu ovčářskému za cena 0 60 hal. vyšší.
Tento příklad napodoben i jinde. A překva
pené cukrovary ? Usnesly se, že už sgenerály
nikdy vyjednávati nebudou, protože smlonva
ee nedodržaje. Teď vidí generálové, od nichž
vojsko prohá, že o boji řepařském peal katc
lický tisk přes všecky agrární výpady úplně
sprárně.

„Lddovým Prondům “ Na Vašeubohé
floskule o dp. Blahovi konetatojeme krátce:
1. Lbali jete, že vedl ablrku kněz, o němě neni
delší dobu nic elyšeti, 2. lbali jste, že dosáhly
obnosu 30.000 zl., 3. vypustili jste bezchara
kterní lež, jako by katolíci přeadetíralisbírky
na „Komenského“, aby peněz sebraných zne
ažili pro účely vlastní. Nic jste z těchto na
šich výtek novyvrátili, ale přece chcete potu
piti právě muže ty, kteří se vyčerpávali 5tě
drostí k českým Jidem vídeňským.

Politický přehled.
Boj 9 obstrukcí. Vídeňská poslaneckásaně

morna bylo minulý týdendivadlem, jehoš aoad
dosad svět neviděl. parlementem tisicové
zástapy bouřlivědemonstrovaly proti obatrukol,
Jisdní polícle obklíčila parlament ba ochranu

. před bouřícími Báeiopy a uvnitř sněmovna vee v noci na válečné noze. Čeští poslanci
agrární odůvodňovali svoje obstrakční pilné
návrhy, každý aš několik hodin — poslaneo
Kotlář mlovil téměř 121/,hod. — ale proti — 
obstrakční eněmovníci byli pohotově a pilné |
návrhy zamítali jeden po, drobém. K toma
a galerie bylo uěkolikráte zabonřenodo aně
movay, obsirukčalcí urášení, tak Ze galerie
masela býti několikrát vyklizesa. Všecko c
brátilo se proti obe kteroe se obyptali
adolati trvalou schůzí, třeba aš do Nového ,

roku. Pojské lidové strana ne usuegla, Že a0
nosúčastal potírání obstrakco. A onjedsou agrár.
pilná návrhy odvolali.

Nemadálé obrat. Schůze sněmovní trvala
už 86 hodin, tolik ae zápasilo « obstrakcí,
zdélo se, že jediným východiskem je uzavření
nebo rozpuštění sněmovny,a najedooa obstrukce
povalena samými obstrakčníky. Z řad Slovan
ské jednoty vyšel totiž návrh Slovince dra.
Kreka, pozměněný návrhem dra. Kramáře a
soudruhů ua změnu jednacího řádu ve Sně
movně, jímá se předeedovi sněmovny především
dává moc t. zv. pilné návrby odstavit aš na
konec schůze, po projednání řádaého denního
pořádku a tím znemežnít duchaprázdnoatech
oickon ob-trokci, a poslanec hrubým způsobem
porašající důstojnost sněmovny, neb který od
peruje opatřením předsedovým ausb předsedu
urazí, může býti předsedou zo sněmovny vý
Joučen až na tři dny. Tento návrh na povaleul
obstrakce spůsobil v první chvíli velikou ne
důvěru, prý to snad pasť na Němce, ale brzy
pro návrh na měna jednacího řádu bylizl
skéni soc. demokratí, Poláci, něm.křest. 80
ciálové, se Slovranskon jednotou většina to
oejen pro pilnost potřebná, většina ne pouze
dvoutřeticová, nýbrž tříčtvrtinová. 315 proti
91 hlasům schválena pilnost návrha Krekova—
Krarářova i ve třetím čtení. V debatě meri
toroí poměr blasů klesl při provokačním ná
vrba Weidanh: frově, aby němčina byla pro
blášena za jedině příjostova jednací řečřlšské
rady. Ač všeci Němci pro návrh Weideuhvfrův
blspovali, dosábl jen 134 hlaaĎ, proti němčině
bylo 267 hlasů, tedy třetina proti dvěma tře
tinám. Návrh Weidenhcfrův cedokášai nic ji
ného, než fe Němci ve skutečnosti jsva v Ra
kousku a tedy i v parlamenté menšinou, Ně
mečtí liberálové a radikálové si také olevili
tím, že po tomto výsledko hlasování sněmovna
demonstrativně opastili. Při obojím hlasování
dle jmen bylo zajímavo hlasování mivistrů
poslancůdr. Dolemby,dr. Weiskirchneraadr.
Suhbreinere. Schreiner mě) tolik nevmalenosti,
že na lavici ministerské hlasoval proti pilnosti
návrhu protiobstrokčního, tedy ministr blaso
val pro obstrakci. Toto hlasování vyvolalo ná
Javicích slovanských velikou bonři nevole.
Ministři dr. Dalemba a dr. Weiskirchner
blasovali rovněž proti obstrakci; při oávrha
Weidenhofrově blasoval dr. Dolemba proti,
dr. Schreiner orŠem zase pro oěmčinu, ale
Weiskirchner se taktně | blasování| adržel.
— Zákon o změně jednacího řáda sněmovny
byl již panskoo sněmovnou schválen a dostal
i elsařskon sankci. Česká veřejnost zatím aevi,
co si o náhlé změně v parlamentě má pomyslit.
Zdá se však převládat míněvi, že se stala
chyba. Agrárníci 80 „vyznamenali“

ý výbor poslanecké snémovny
schválil 20. t. m. prozatímně rozpočet 26 proti
18 blasům. Tento výsledek nelze však nikte
rak považovati za úspěch viády nebo dnešní
většiny. Neboť zástapcové většiny až na posl.
Stapiňského byli do jednoho na místě, a pro
rozpočet ve výboře hlasovali i něm. radiká
lové, kdežto na straně oposiční byly četné
mezery. Bar. Bienerth se v rozpočtovém vý
bora hájil proti předhůzkám, že jeví nepřů
telství k parlamentu. Bránil se i proti výtkám,
že jeho vláda jest protislovanská a přiznal
politickým stranám právo připraviti cestu ko
sestavení kabinetu.

Krise v Uhrách. Nyní vatonpil do po
předí br. Kbueo-Hederváry a Lokáce, které
eplnaomocnilak sestavení nového ministerstva
koruna; ale nedaří ee jim. Zatím zanedá uher
ský sněm, kdež příjat návrh Hollův, aby je'
váno bylo o adrese k cisaři v záležitosti samo
statné baaky uberské.

Změna na trůně belgickém. Tóletý král Le
opold dotrpěl. Nový král belgický Albert I.
(jest nepřímým dědicem trůno) aložil již pří=
caho na ústava a chce býti panovníkem přísně
ústavním. Cílem jeho prý bude, aby dělnictva
prospěl. Bocialistická strana rádu by vyvolala
boat republikánské, ale není naděje, že by Be
Jí to podařilo, ježto nový král jest n dělniotva
oblíben. Zesnalý král Leopold II. nesúčastnil
se činně ani v politice domácí ani v sahra
niční ; vše ponechával ministerstvu e sněmovně.
Milostné pletuy a vlastní obohacování byly
jeho snad jediným cílem. Na své dcery známou
rozmařílou Louisu a Štěpánku, hraběnka Lo
nayovon zanevřel, naposled i ns nejmladší svo
bodnou dceru Klementinu a věnoval se baronce
Vaughanové.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nov. Hradec Král Katolickájednota

koné vneděli dne 2. ledna 1010o6. bod. odp.

důvěrnou schůzi vo npokových mlstnostech „uDušků.“ Přednášeti bude p. A.Kořínek s Hradce

Králové. Po předmášee koná co přálalský večíreksa apoludčinkování nám všem známých cil.
nové katolické jednoty se žádají, aby se rnejhoj

cějiu P$ to dostavili a také jiné bosty s seboupřivedli. ŽduřBah!
Černilov. Minuiouneděli přednášeljv Jed.

poté naší vel. p. Jan L. Petrásek. Mluvil p velmi
zajímavém předměté: „Katolíci a Jejich nepřáteié.“
Velice případaě rozdělil lidutro ve člyři tébory a
probíral dovedně a přesvédčivé čimaost jejich
vzhledem ku katolíkům. Mnozí jasně počašípo
anávati tejemnon a dosud jimi netušenou pýsob
nost zdáalivých svých přátel. Témář 2 hodiny
trvala přednáška, ale sdála se býti krátkou. Dlgabý
potlesk odměnil po zásluze osvědčeného řečníka.
Těšíme se na brzkog přednáška vel. páne. Na
závěr poukázal p. předseda, kterak katolíci vůči
úporným srým nepřátelům si počínati mají: pra
cujme a hleďme se brániti! Na to učinil zmínku
o novém uúsšen sdružení „Orla-Brynychu“, jejě
odporačil co nejvtelejí a Uterý také přede všechny
snaby odpůrců těší se co největší přízni a den ke
dni se utěšené rozšituje. Zdat Bóh!

Ruaiřlec. Dne 36. £ m. pořádá sdružení
křest dělniotva v měst. hotelu spolkovou schůzi,
ns níž přednášeti bude dp. Fr. Novotný, kaplan
z Holoblav. Začátek o 3: hod. odpol. Jsme nejen
přesvědčení, že členové adružení v p'ném počtu
ge dostaví, ale žádáme i horlivé členy katolického
spolku u avé přátely, aby 80 schůze súčastniii.
Jak sdružení tak i katol. spolek maj! stejný cíl,
proto jest třeba vzájemné podpory. Půme tedy
ochotně a svědomitě povinnosti, které nynější pro
ticáboženská doba nám ukládá. — Nemilým nedo
patřením nebyla uvedena mesi účinkojícímí v di
vadelní hře „Amazonky“ slč. Šanderova. Doplňu
jíce proto zprávu o Ččinrosti našich ochotniků,
vzdáváme alč. Šanderové, bterá ve všech předata
veních spolkem pořádaných účinkovala, zasloužené

diky. Zdař Bůbl
Dvůr Králové m. L. Místní organisace

české mládeže křesťansko=gociální pro Dvůr Král.
a okolí svolala na neděli dne 19. prosince důvěr
nou scbůzi do Hankora domu, na které promlavil
vadp. dr. Fr. Šule, prof. z Hradce Král., „Můžení
český člověk býti člověkem římekým“ Již dávno
neslyšeli jeme tak poutavé a přesvědčivé před
vášky| Pan přednášející v řečí téměř dvě hodiny
trvající krásně, na základě dějin vysvětlil, že český
člověk může býti dobře i člověkem římským. Dě
kujeme p. professorovi za tato poncavou přednášku,
s přáním. aby dobrotivý Bůh jej ještě dioaho z8
cboval, a aby k aám zase brzy zavítal!

Javornice. Dne 5, tm.konala místní or
gauisace katol. lidu členskou schůzi, při ktoré se
odbývala ustavující valná hromada odbočiy bo
epodářského adružení. Dp. farář vo své zahajovací
teči zu přítomnosti 70 členů poukázal, proč kato
llei ae nynl organisnjí a jak natným jeat adražo
vání zemědělců v ohledu oárodohospodářském,
maji-li se domoci lepších poměrů. Pak mluvil
velmi horlivý organisátor dp. Jonef Novotný, kaplan
z Kostelce n 6. Mlavil o důležtostí odboček
bospodářských, vyložil část programu katol. strany
a povzbuzoval k statečnému projevování nábožen.
přesvědčení. Velmi vbodným, na mnobých místech
bumoristickým způsobem vyvrátil námitky od ae
přátel nám činěné, Řeč vyslechnuta s velikým Bon
blasem přítomných a přihlásilo se nových 20 členů.
Odbočka čítá 45 členů, kterýžto počet se zajisté
brzy zvýší. Dp. řečníkovi děkojeme za ochotu,
s jakou za tak nepříznivého počasí k nám zavítal.
Na vyzvání přítomného p. starosty hasič sboru
v Botlemě učiněna abírka, která vynesla K 8-00
ve prospěch tamního sboru hasičského.

Ronov nad Donbravem. Sdruženímlá
deže s katolickým epolkem „Rovnost“ sehraly dne
19. prosince divadelní hro „Cesty Boží jsou nevy
spytatelny“, čí „Pasačka z Lurd.“ Můžeme směle
říci, že brou tou dosábly účinkující slečny pravého
rekordu jak v provedení tek i po stránce finanční.
Bylo nám líto, že jsme při takovém návalu nemohli
rosšiřiti mistnosti p. Vávry o několik metrů jak
na délku tak i na šířka. Dějem proplétá se boj
moderního pobanetví, které nověří v zázraky, 80
světem věřícím. Vedle venkovských zbošných a
upřímných doší vystupují ta násory novodobé in
teligence, která popírá vše nadpřirozené a holdaje
pouze hmoté. Vedie prosté Bernadetty, která tak
přirozeně brale, vystopuje kněžna protinábožensky
sfanatisovacá, jež podávala e úplným porozuměním
sobé svěřený úkol. Celé bře dodávala zvláštního
rásu šafářka, pro nič vybraná úloba byla jako
stvořená. Tato byla ve svém živlu. 9 pravou in
teligenci všily se do svých rolí dcery kuěžninyse
svoji vychoratolkou Mínoa a sousedkou Barborou.
Velmi rostomile počínali si nejmladší členové scény.
Velebný zjev dívky představující Panou Marii pů
vobíl dojmem uchvacujícím. K zvýšení efektu pů
sobily svrchovanou měrou kostymy vypůjčené od
Army Hynek Frýda z Prahy. Tak pečlivá nastado
vaná hra ctěnými olečnami zasluhuje všeobecné

veřejné valy. Zvláštaího díka zaslohujíp. Em.
Oulek, učitel a nennsvný režisér p. Aut. Bareš,
kteří zhotovili se vzácným vkusem jeskyní k sje
vení se Peony Marie, kterášlo sjevení jsouc

vázeno bengálama světlam magaoslovýmLacie
čarokrásně, noheaky. Vzdáráme všem ct. Bacím slečnám vosměn upřímné saplst Pás Báhl

Nemenšídikypat p. * p J. Averori, J. Srobodovi,J. Úrbanovia A.Karabáčhovi,členém
spolřa „Rormogt“, kteří borlivě působili při pro
měnách a uvádění hostů. Zdař Bůh!



Hrochův Týmee. (První důvěrná schůze
sdružené katolické mládeže.) Třetí neděle adventní
milou vzpomínku zanechala v mysli mládeže ne
jenom farnosti brochovo-týnecké, nýbrž i jiných
osad, jelikož v ten den dvorana restaurace zdej
šího cukrovaru do posledního místa byla naplněna
těmi, kteří byli dychtivi, aby vyslechli přednášku
p. Kaňoarka o nutoosti organisace katolické mlá
deže. Již před 3. hodinou valily se přečetné zá
stopy do dvorány, tak že o 3. hod. byla dvorana
přepločná. Rázem 3 bodiny schůze zahájena a po
zvolení předsednictva uděleno slovo p. referentovi,
který v řeči dvě hodiny trvající a častějším po
tleskem přerušované úkol avůj nadšenými slovy
provedl. Dovodil, že organisace jest potřebí z 0
hledu náboženského, v.asteneckého a hospodář
ského. Po přednášce, která bonřlivým souhlasem
byla odměněna, na důkaz, že posluchači a vývody
referentovými soublasí. přihlásil ge ke slovu pan
Kubelka, sgrárník ze Slatinan. Hleděl vývody řeč
níkovy oslabiti, útoče na aristokracii a hierarchii,
vyzývaje a zapřisáhaje přítomné, aby všichni vatou
pili do organisace řepařské. Poslední šlágr si ne
chal ke kooci, totiž Svatováclavskou a Drozda a
skončil promluvu slovy: V prácí a vědění jest naše
spasení.“ Trefně odbyl vývody jebo p. Kaňourek
a za jednu záložou Svatováclavskou připomenul p.
Kobelkovi jedenáct záložen nesvatováclavských,
nýbrž agrárních. Po p. Kubelkovi přihlásil se ku
slovu ještě vlp. Beoeš, kaplan chrastecký, který
svým známým způsobem š,rýmovným zrovna po
sluchače elektrisoval, tek že se poučili i pobavili.
Plsní „Kde domov můj“ schůze tato byla skonče
na. Budiž podotknnto, že my mladíci, kteří jsme
byli vzadu, nemálo jsme byli roztrpčení tím, jak
se tam choval jeden ze zdejších ačitelů, který
svým chováním budil takovou pozornost, že, jak
sám 8e veřejně přiznal, mnozí se naň obraceli a
jema se smáli. Nemobl si to vysvětliti a prosil o
vysvětlení. Bude mu v příští schůzi dáno, nenau
čí-li se do té doby pravidlům zdvořilosti. Ku
konci sluší díky vzdáti zdejšímu kaplanovi vlp. F.
Houdkovi, který organisaci založil a o její rozší
ření a upevnění vší soahou dbá. My katoličtí mlá
denci těšíme Be, že i nadále neostene v práci,
aby po prvé schůzi velmi zdařilé následovala
echůze veřejná, a aby nadšení nebylo podobno
ohni ze slámy, který, eotvaže vsplanul, již také
zhasne. Další práci kóž dá Páu Bůh svého po
žehnání|

Nevý Dvůr u Čáslavě. OdbočkyVěevdb.
sdružení křesť. dělnictva a Sdružení českých křest.
zemědělců v Novém Dvoře uspořádaly v neděli
19. t. m. veřejnou spolkovou scbůzi, na které věcně
promlovil dp. F. Jukl, tajemník zemského svazu
z Praby. Jelikož drahý p. řečník Adámek z Voj
těcbova za organ. rolnickou pro svoji vážnou cho
roba dostaviti se nemobl, probral tudíž dp. Jakl
otázku dělnickou i rolnickou. Žel však, že vzhledem
k odměřenosti času musil svoji přednášku poněkud
gkrátiti. Docela věcně promluvil též p. Jan Kutí
lek, rol. syn ze Sobolusk, o pokroku ve vědě ho
apodátské. Odblasována též resoluce na obbájení
katol. náboženství oproti Macharovi. Při schůzi
této pak vybráno bylo p. Frant, Doležalem, rolní
kem z Podhofan, 13 K 14 h, kteréž zaslány jsou
na zřízení učitelského katolického ústavu v Praze.
Děkujeme všem dobrodincům, kteří tento šlechet
ný podnik jakýmkoliv způsobem podpořili. Srdeč
ný dík též vzdáváme p. J. Polákovi, rol. z Rašov,
za laskavé přivezení a odvezení p. řečníka, což
při tak velké vzdálenosti s velikou námahou a
obětavostí spojeno bylo. Jedno však by u pp. řeč
níků býti nemělo, to jest odměřenost času. Tím
schůze pozbývají velmi mnoho z toho, k čemu
právě sloužiti mají.

Zdařilá konforonce křesí. dělnictva
v Čes. Třebové. Trvalou památkoua světlým
bodem sůstane pro kat. hnutí na Čes. Třebovaku
19. prosinec t r. Snad samým řízením Prozřetel
mesti se stalo, že město aaše vyvoleno sa místo
důležité akce, že právě u nás skutkem se stala
voliká myš'enka, ješ od mnoha let zaměstnávala
vážné pracoraíky na polí oprav sociálních. Dane

D67
Nákrosy a rozpočty

doporučení vld. duchovních.

Založeno r. 1800.

19. prosince 1909 podepsána na konferenci kat.
dělnictva vzájemná dohoda a společný postup
všech sdružení zemí korany BSv.-Václavskéi obo
jích Rakous, zvláště organisací vídeňskýeb, za něž
mlavčími byli zástapcové z Moravy. Oko jasněji
se nám zalesklo, srdce prudčeji zabušilo při po
hledu na avornou práci zástopců všech koruoních
zemí. Kéž by na toto pole nedostal se koukol
zmatku! Však nač ta pochybnost? Vždyť nestaví
se na vetchých základech, ale na křesťanství,
vždyť nepracuje se pro osobní prospěch, ale pro
blaho milionů. A tyto milliony děloíků apojiti
vůdčí myšlenkou: Blaho věčné a blaho časné, u
tvořiti nerozborný šik křesťanský jako protiváhu
80c. demokracii — toť asi program konference.
Za pokrok račí osoba, jež celou akci řídí, jeden
z nejlepších a nejčinnějších poslanců našich, p.
docent Šrámek z Braa. — Po konferenci promlu
vil p. poslanec o politické situaci. Oči všech té
měř visely na rtech p. poslance, a dech se ve
všech tajil, když ozoamoval řečník, že přichází
přímo z parlamentu, bezprostředně z oné památné
86 hodin trvající schůze a že my v Třebové máme
tudíž první zprávy od očitého svědka Mluviti o
situaci politické jest daes skoro nemožno. Tako
vého fiaska nezažila už dávno Česká politika.
Jedné se o povalení vlády nám nepřátelské buď
obstrukcí nebo opposicí. Agrárníci přes odpor Slov.
Jednoty rozhodli ee pro obatrokci a zatarasili jed
nání pilnými návrhy. Konservativní strany bnaly
na oposici. Za to od agrárníků srádcovány. A
výsledek jednání selených semanů? Sobotní návrh
na odstranění obstrukce! Jsme zvyklí na pořádné
kotrmelce agrárníků, ale tento nesmysl, tato po
litická nevyspělost sarasila příliš. Bez českého
sněmu vení říšské rady — troubili do světa ze
lení a z mody vyšlí Mladočeši. A co ochromuje
český sněm? Wolfiápeká obstrukce. Té zbraně,
která znemožňuje činnost českého sněmu, zřekli se
z nepochopitelné příčiny agrárníci na radě říšské,
Němcům ji ponechali, sami ji odhodili do žita.
To už jistě bude brzy doboda česko-německá,
když takovou mírností snaží se zelení sískat Němce.
Nu ovšem, i z viržinka i z agrární politiky čouhá
sláma — říkají prý v parlamentě. Zdravý rozum
chybí agrárníkům v politice a trochu upřímnosti
a otevřenosti vůči voličům. Styk poslanců s volič
stvem je nutný a tomu děkují moravští poslanci
onu populárnost a oblíbenost. Lid neodejme své
důvěry těm, kdož řeknou celou pravda. — Přá
ním, aby Hospodin naši politiku při ziravém ro
sumu záchovatí ráčil, končí p. poslanec svůj re
ferát. Učiněn dotaz na p. poslance, jak pokročilo
starobní a invalidní pojištění. To dalo příležitost,
zmíniti se o zdlouhavém jedoání parlamentárním,
než předloha se stane zákonem. Pak přiznal ote
vřeně, že do tří let těžko očekávati uzákonění před
lohy. Jest třeba opatrného postupu, aby zákon byl
co nejdokonalejší. Na to polemisuje p. poslanec
se soc. dem., kteří slíbí miliony, ale starost o ně
necbají „klerikálům“. Výtku „Čes Slova“, že se
tajně spolčoje 8 demokraty, odmítá p. poslanec
jako kachnu. Zmínka p. poslance o styku poslan
ců s lidem dala příležitost k věcné poznámce,aby
i náš poslanec za venkov p. Dr. Jos. Myslivec
své voliče navštívil. Toto přání slíbil p. poslanec
Šrámek tlomočiti p. Dr. Jos. Myslivci. Že se tak
dosud nestalo, omlouvá zaměstnanost p. poslance
Myslivce i v jiných okresích. Ježto čas pokročil,
echůze za všeobecného nadšení skončena. — Bo
lestně 8e nás dotklo, že s blízkého Ústí nebylo
zde vůbec zástupce. Proč? Posváni byli. Valná
hromada konsumu neomlouvá, aspoň ne všechny.
— Novou síla, n.vé nadšení přinesl nám krátký
pobyt p. poslance Šrámka mezi námi, zvláště
upřímná a láskoudýšící slova. — Díky, vroucí
diky! K večeru vyprovodili členové místní orga
pisace vzácné hosty na nádraží a srdečně s ptá
ním zdaru se)Je nimi rosloučili,

D „Obnova“ m
Rozšiřujté ČasovéÚvahy!

Zprávy místní a z kraje.
Douvuky volební. „Osvěta lidu“ nechce

věřiti, že její lidé předkládali při volbě falšované
plné moci. Po skončené volbě nemůže se ovšem
žádné řízení zavésti o pravosti dopisů na plaých
mocích, ale tolik tvrdíme, še sa falešné listiny byly
proklašovány veřejně přílomnými voliči plné moci
č. 985, 964, 966 a 995. Mimo to v 8 případech
ještě mohlo se pochybovati, že podpis na listině
je poctivě získaným. Neběžíme s těmi případy
k soudu, protože denunciací bajoje ve volbách
jen strana pokroková; uvádíme je pouze jako do
klad čistých a nozištných úmyslů samozvaných
reformátorů našeho města. Radost nad úspěchem
volby ve prospich kendidátů pokrokových není
ovšem tak apřímoou, protože v předešlém období
pokrokáři si diktovali v III. a II. sbora, letos
však se o křesla starších doprodovali u těch,
které předešle z II. sbora vyhazovali. Jsou tedy
pokrokáři letos v zajetí pravovárečníků a proto
budou musiti ss avá výbojnosti aleviti. To je fak
tum, že se letos dostali pokrokoví lidé do zastapitel
ství kompromissem s Mladočechy a várečným
měš aostvem. Kdyby ae byl držel blok protipo
krokový solidárně, nebyl by přišel ani jediný po
krokář do zastupitelstva. Pokrokový štáb však
problédl v čas nebezpečnou situaci; proto se po
staral, aby si opatřil spojence, čímž obelstii lidi,
kterým dělával dříve různé nepříjemnosti. Není
tedy pokrokový štáb vybíravým v prostředcích.
ale tolik se mu musi pfiznati, že je chytřejším, nežli
všichni jeho ubozí sp?jenci. Nemáme proti toma nic,
když někdo líbá důtky, kterými dostává výprask,
proto také nás výsledek voleb pranic nepřived!
z klidu. Jen jame chtěli pověděti pravda.

Dvojí loket. Požární naše policie měří
dvojím loktem. Když zde hrála společnost Zóllne
rova v sále Adalbertina, byla jl existence všelijak
ztrpčována, ačkoliv nežádala žádných tisícových
presentů na poplatnících, jaké dostává společnost
východočeská. Na tom neměli jistí pánové dosti
a proto nastrčili zdejší hasiče ku stížnost: na bojt
manství, že prý sál Adalbertioa nevyhovuje, ačkoliv
při kollaudaci Adalbertina byl úplně způsobilým
pro divad lní představení uznán. Předseda hasičů
Šel ve moudrosti tak daleko, že sál prohlásil za
nezpůsobilý ku jakémukoliv shromáždění. Toť se
rozumí, že státní úřady nemohou provozovati strej
covakou Bamosprávu, proto Šalomvunský diktát
pana klempíře Hlávky zůstal jen na papíře. Ne
všimli bychom si avi takových ztřeštěných nápadů,
kdyby nebyly v Hradci jiné sály, které mají jen
jeden východ a přece se v nich vesele hraje a
odbývá shromáždění, aniž by se při tom svědomí
našich hasičů bouřilo. Tak zrovna pod radnicí
vedle policejní strážnice a vedle basičské stanice
je sál Živnostenské jednoty, kde je síce jen jeden
východ, ale ten 80 ještě zastaví jevištěm, takže
sál tento tvoří vlastně pasť na obecenstvo. V tomto
sále odbývalo se divadelní představení v listo
padu, tedy již po stížnosti hasičů ne sál Adalber
tina, ale nezákonitost tato prošla zcela klidně,
protože Jednota nepatří „klerikálům“, nýbrž po
krokářům. Naši milostpáni měří tedy dvojím lok
tem, ačkoliv se ohánějí stále frasemi o občanské
rovnoeti. Doufáme, že nebude dovolena koncesse
na spalování publika ani těm sálům, které jsou
pod patronancí pokrokového tábora.

Výstavku dětských braček pro děti,
knih pro mládež a drobných předmětů umělecko
průmyslových uspořádalo ve velké výkladní skříni
bývalé tržnice na Malém náměstí městské prům.
maseum v Hradci Králové. Vyptavené dřevěné
hračky hořické mají již své dobré jméno, tak že
netřeba ještě zvlášť na ně upozorňovati. Vedle
hraček hořických zasluhují pozornosti hračky u
měleckého sdružení „Artěl“ v Praze, hračky pí.E.
Mikanové a Kuftnero70 olověné busitské vojsko.
Prodej hraček dřevěných i roztomilých panenek
převzala tržnice krajek pí. M. Klumparové, vojáčky
olověné prodává v krabicích 8 růsně velkým obsa
hem p. Frt. Čapr, obchodník vedle kostela Panay
Marie.

Mimořádné osobní vlaky ve vánočním
čase r. 1909 —10. Doe 23. t. m. na trati Josefov
—Hradec vlak čís. 6328 přijede do Hradce Král.
o 12 hod. 48 m. odpol. Týž den vlak čís. 6319
Ba trati Hradec —Josefov odjede o 2 hod. 4 m.
odp. z Hradce Král. Týž den na trati Hradec —
Kyšperk vlak č.4384 odjede z Hradce 02h. 16m.
odpol. Dne 24. t. m. na trati Josefov—Hradec
vlak čís. 5328 přijede do Hradce o 12 b. 48 m.
odpol. Na trati Hradec —Josefov vlak č. 5319 od
jede z Hradce o 2 bod. 4 m.—Pro večerní vlaky
na trati Pardubice —Josefor ustanoven tento pořá
dek: dne 36. t. m. vlak č. 229 přijede do Hradce
o 8 b.43 m., zdržení 14 min., odjezd v 8 b. 6ó m.
Dne 28. t. m. a 2 ledna 1910 týž pořádek.

Stav číšnletva je dosti ubohý a ke vší
té bědnosti nemá v celém roce jediného večera a
doe volného. Na „Štědrý den“ každý rád je
v kruhu své rodioy 6 protož jménem číšvíctva
se p. t. obecenstvo žádá, aby se na „Štědrý dea“
zbytečně nezdržovalo v bostiacích a kavárnách.
A! mají tito lidé také čas ko svým drahým při
jíti « 8 ními se potěšíti! Protež po ©. hod. Ro
choď nikdo do hostinců|

m«ít



Příloha
Kulturní hlídka.

Hudba vánoční v minulém století
© půlnoční.

Vspomíná V. S. Libčanský.

(Dokončení).

jdeme stádo spraviti
potom půjdem k Betlemu
a přivíténím poběhnem
Ješíškovi milému.
Jed.n svolá všecka ohreu
a jí vyřídí
aby vzali Louelo basa
to jí nařídí.
Ty pak Ferdo běž zs béj
vsbudiš celý zálesní kraj
a ty Josko jdi na bora
Janku svolej lidi v bora
pozvi všecky dobré hudce
spěváky a hodné trubce
s tak půjdem k Betlému
s blučnoa muzikou
k místu právě šťastnému

je choti velikou)udem Boba ctit
erdcem sbošným jeho velebit
duchem pokorným všecky všud

svoláme

B. (Solo):

Sbor:

[:na cesta se vydámo:)
:k Betléma teď pajdeme

ba slavit budeme:j!

Crede.
Modezato do D dur */, takt.

Pospichejme k Bstlemu
místu svatému
k dítěti nebeskému
Pánu věčnéma
budem se ma klaněti
spěvy slavně ohváliti
nejradostněji vílati
Pána věčného
Syna Bošíbo.
Jiš se jen připravte
hadby si opravte
budem Boha sprostě chválit
ale upřímně
bodem dítě Božské slavit
spěvy ouplně
jenom všichni ss mnoupojďte
píšťaly a trouby strojte.

(7 taktů hudba).

Co pak sebou máme do Betlema vzít,
co pak předce všecko máme sebou

vsít?
B.: Janka! S., A. a T.: co pak máme:Josko — s sebou vzít

Kubo 4.4005 aneb nač pak:Perdo — máme bráti
ostatní všickni, jenom nám řekni.

Sbor:

B. Selo:

S,A.a4 T.

1.4...

Andante D dur *,.

V pravé nábošnosti
v svaté zbožnosti
musikovat budeme
Bobu poděkojeme
za nám dacé spasení
skrze Ježíše zrození

jďte po,ďte k Betlemu
místu přeblošenému

chrálozpěvy zavzníme

i jen Betlem azříme.do pak dary ponese?
Ty nám Tomek povze!
Tak již raděj pajdeme
Pána vítat budeme
: budeme vroucuě spírati

siáde k nám vítači:)

Allo D dur “/, takt.

Tek jiš pojďme v rychlosti
dojdem velké milosti
Mesiáše spatříme
Božské dítě asříme
budem vítat Ježíška dobrého
milcstrého laskavého allelaje.

Bohu přijme nebesOtci sláva vadejme
radujme se srdečně
u jesliček společně

Sláva buď ToběBose věcný Bože velký
meskončený v své mocnosti jsi jediný
badiš na věky od nás všech ohbválea
věcně oslavon, nejvýš veloben
to aš ma věky amen, amen.

B. Solo:

>a  n

Sber:

ORlortorium.

Andante do J dur %,.
(8 taktů předehra)

B. Bolo: V pokořepoklekněme
dítě Boží uctéme
dary mu obětujmej
8 jej srdcem ocelajme

8. a A. To jest dítě runošené
nebes slávou oděné

vsteboje k nám ručičky
ak milostné jsou očidky |

T. aB. ak nás rádo všeckyvidí
jak milostně na nás hledí.

Cslý obor:

Čtverospěv:
Solo.

T. sám:

B. sám:

Sbor:

S. A. (Solo):

Celý sbor:

Sbor:

U»3CD©:* -PP

Sbor:

Sbory:

Sbory:

:0, děťátko milostivé
ď nám všechně+ dobrotivé:)

Tobé se zde klsníme
obět svou zde činíme
obejmi nás láskou svou
potěš tváři milostnou
obdař všecky milosti
sblaš nás věčnou radcati
gde nám uděl požehnání

pobojní obcování.uše bratři zahrajeme
tom teké zazpívéme

e cti tobo děťátka
outlého nemlavňátka.
Nastemujte badby jasně
uf nám to jde všecko krásně
jenom řádné do toho
hrsjme co jest slušného.

Radosti s plesáním
bratři pojďte chrály zde
všeobecným hlásáním
ať váš hlabol k nebi jde
trouby zněte zvučné dnes
vděčný zpěv se k Bohu vznes
neb dnes jest den spasení
lida osvobození
Ješíš vykupitel náš
vytrb z slušebnosti nás
zsčež jemu d.kojme
v plesáním dnes bodujme
Bode badiž zveloben
na věky věkův amen.

(Varhany 20 taktů past. dobry).

Sanociues.

Adagio,D dur, ',

Nebe blásej Svatý
obloho zní Svatý
Svatý, Svatý země pěj
chválu Bohu v síle dej
nejvyššímť On Pánem jest
nejvyšší ma budiž čest.
obrála věčné bodiš Tobě
Bože věčný v každé době.

Allegretto, A dur */,.

Nebe, země hlásejte
ebvály slávy zpívejte
všickni anjele nebeští
všiczni tvorové pozemětí

E nekonečně česthu kterýž všema tvůrcem jest:)

(Hadba 7 taktů dohry).

Benodicius.
Andante, D dur '/,.

Pane země i nebe
my zde chrálíme Tebe
klaníme se Syna trému
oznamojem světa všema
že již přišlo spasení
skrz Kristovo zrosení.

(6taktů hudba)

Co se zdávna předříkalo
to se nyní vykonalo
neb leší v jesličkách jié
zrozen Pán Ješíš.
Ta se jema obětujem

ravou láska přislibujem
obě ohceme sloužit vědy

tím pak dojdem věčné mzdy,
Rospal bcjně srdce
láskou víc a více
nedej vpadnoat v nepravosti
přikloň nás všech k pravé cnosti
a tak šťastně dojdeme
nebe jistě najdeme,
O dítě dodej milosti
af s Tebou vejdem v radosti
v blašené věčnosti.

Agnus.
Andante, J dur, */.

Nyní se do Tvé ochrany poroučíme
s Tebou se dítě nebeské sde loučíme
sejtra ses přijdem cbvalit T6
budem srdečnou vděčnosti
budem slavně spívat
sde Tě vychvalovat.
Tebe oyní žádáme

odo) prosímeuděl nám všem pokoj svatý
uděl nám všem pokoj svatý
po němá všickni toušíme
po němě všickni dychtíme
uděl pokoj aděl poko
po němě všickai dychtíme.

Ohorus (Dona).
Allo, C dur 4.

(Stakty předehra.)
(:8radostis plesáníms veselosti,

na spokojenýmj
radost velikou cítíme,

radujme s6 vesolme se
fe sme viděli Ježíše
který se dnes narodil
celý avět vysvobodil.

(4 takty budbe).

Tebe Bože
nebe moře
lesy bory
všemi tvory
ať se klaní vše stvoření
že nám nastelo spasení
skrze Ježíše Krista
zeplesej duše Čisté.
Radojte se všecko atroření
s Syna Božího narození
elavme Boba nejvyššího
Syna jeho jedicého
hadtami cítarami varbsnami
též cymbali píšťalami
též jsk bubny tak troubami
otěme Péna mocného
jenš nám dal Syna svého
uděl nám všem spokojenoct
vlí (vlij) do našich erdcí svornost
abychom se milovali
tím jen Tebe vyznávali
Bože náš dobrotivý
Otče všdy milostivý
budem Tebe věčně ohvéjiti
Tebe Pane vždy velebiti
budem chválit srého O'ce
2 upřímného srdce
písněmi modlitbami
milováním Té vzíváním
Otce Boha, jeho Syna téš i Ducha
budem vždy velebiti
Tě va věky chváliti
badiž veleben
ne věky amen amen.

Každá praktická hospodyně bude nyní
vařit jen dle

Úsporné kuchařky
Anuše Kejřové, která právě v pode
psaném nakladatelství vyšla. Kniha tato
je dílo umělecké, poněvadž za nynější
drahoty vařit

Bohdana Melichara

Věda a umění.
Původ a vývoj pokolení lidského

mnámější. Dr. Karel Weigner, aasistent anato
mického ústavu Janošíkova oa české universitě
v Praze, sestavil opět přehled názorů a rozporů,
jaké běbem roku vzneseny v debatě o původu
člověka (Věstník České Akademie, říjen). Pro pc
puláraí přímočárnou nauku o vzviku člověka z c
pice je takovýto přehled vědecký nejlepším vystří
slivéním. Přinášíť takovou směs hypotbes uavzá
jem se křižujících, takový zástop vědců navzájem
se potírajících, že poněkud svědomitý člověk couf
ne před tímto chaosem. Je tu byphotes a každá
má jen platnost a přesvědčení pro autora a něko
lik nejbližších stoupenců. A čím více materiálu
starožitnického se objevuje, tím více se otázky
zamotávají. Dokladem tobo jsou nové objevy, 0
nichš jeme se časem zmínili (bomo heidelbergen
sie). Vynikázvláště poznání, že s dnešních ple
men lidských, jak to chtěl prof. Schvalbe, oemožno
ba žádnou prehistorii a vývoj člověka asnzovat.
Neniť plemene čistého, jsou už všecka smíšena.
Jeví se poaze dvě krajnosti: negroidní a mongo
loidní, jež mnozí (Boas) přijímají za prvotní dvoj
typ lidský, ale druzí i tomuto odporojí. K tomuto
všeobecnému přebledu přidán opět přehled o spe
cielní «tásce o vývoji brady lidské, jíž na před

potopalců tvarech lebky (Krapina, Spy, La Nauete) nesbledáváme. Proč a jak voikla najednou
u člověka brada tak výrasně od spodní Čelisti
ostatních asarců, tyto otásky jsou novou nezba
datelnou zábadou. Mlura, pošívací činnost čelistí
se vylučují jako vážné příčiny bradotorné. Hlavní
dva bojovníci na tomto poli se potýkající jsou
Told a Walkhof, tento bájí řeč artikulovanon jako
příčinu vzniku brady, onemji popírá. — „Hlídka“

Umělecké obrásky nábošemské vy
dal právě dr. A. Podlaha ve prospěch Útelku pro



zmrzačené a opuštěné dívky („Růžencová výrob
na“) v Prase. Jest to obírké šedesáti obrásků dle
vynikajících prací umělců domácích i cizích. Tuto
výbornou pomůcku k vyučování náboženskému i ku
vsdělání uměleckému vřele doporučujeme. Cena
sbírky jest velice mírná, pcuze 2 K. Objed
návky přijímá Dr. A. Podlaha, metropolitní ka
vovhík v Praze (Hradčany'.

Hudba církovmí. Na Boží hod vánoční
provedena bude v děkanském kostele v Hořicích
překrásná 8 hl. A capella měe od Hallera. O půl
noční mši 8v. a na 8v. Stěpáca zpívána bude vá
noční mše od Caivera, složená na motivy písní
ván- čních.

Kutimní večer klavírní pocole Jos.
Saka pořádán bade dne 11 ledna 1910 v sále
Národního domu na Smíchově o půl 8. bod. več.
Večer tento zajímavý bude již tím, že jako inter
pret svých skladeb vystoupí skladatel sám a za
braje cykiy klavírní: „Jaro“ a „Léto“, „0 ma
tince“ a „Životem a snem.“

Nový významný podmík Iiterární
pro studenty, milovníky a pěstitele moderního Ja
zyka francouzského. Nakladatelství Kabátníka a
spol. v Jičívě vydalo 6. číslo nového zábavně-po
učvého francouzského časopisu pro české čtenáře
„L“ctures frangaises“ redakcí professoru dra Ad.
M.kouska v Jičíně. Roční předplatné K 4—,
jednotné číslo za 20 b.

Kulturní jiskry.
Ličácká lstivost a vytáčky vrch

mího pohlavára „Volné Myšlenky“. Prý
„V. Myšlenka“ přizese na místo „Jezoviteké šalby
klerikální“ našemu národu světlo rytířské, ne
ústapné pravdy, ona tvoří nové žulové churak
tery. A jak tu zásadu provádí sám pohlavár dr.
Bartoňek“ Tak úbořovité jednání, takové kličky a
knyfy k zakryt! pravdy těžko lza jinde pobledati.
Dr. Bart: šek v č. 10, „Volné Školy“ (z r. 1907)
napsal a dal posl. Modráčkem imunisovati elova:
„Bůh je lidskou představou, níčím ole... Ve
skutečnosti mešlo lidem nikdy (1) o nějakého nad
Avěsdného boha, ale vědy a v první řadě jen o
symůoly dokonalosti lidské . . . Netoliko církevní
náboženství, ale, což jest více, obj-ktivní nábo
ženské systémy vůbec jsou maší civilisací věcí od
bytou . . . Kříš sesurovuje mysl dětěle.“ Tím také
udal směr „Volné Myšlenky“, charakterisoval
bluvní část jejího programu. Vždyť přece vidíma,
v jské vědě „V. M.“ nejvíce působí. Každá před
náška volnomyšlenkářských sloupů má za účel
snižovati význam křesťanství, otřásti vírou v Božství
Ježíšovo a vypoditi ze srdcí posluchačů víru v Boha.
Kdyby nebylo u „V.M.“ promyšleného a soustav
ného boje protináboženského, přestala by míti
„V. M.“ důvod k existenci. Vždyť pravá věda se
pěstuje na universitách a v jiných tichých stu
dijuích síních, pasitivní kulturní potřeby národa
obstarávají umělečtí odborníci, n sociální a hospo
dářský rozvoj se stará několik mocných stran.
„V. M“ bere jméno vědy potud nadarmo, pokud
se jí to hodí k podráždění a zmrskání lidí věří
cích; přitom balamutí Id „Objevy“stokrát vyvráce
nými. Leč šikovný dr. Bartošek, který dal imuni
sovati tak radikální elova, prohlásil na „debati“
královéhradecké velice chytře, že prý podpisuje
tvrzeví dra Reyla, že náboženství je nntné, žebýti
musí. Přidal ovšem hned své „ale.“ Maž, který
Boha prohlašuje za pouhou lidskou představu, na
jednou by byl pro náboženství! Leč ještě něco
zajímavějšího. Moravské listy „Pozorovatel“ a „No
viny z Podradhoště“ vystoupily proti dru Bartoú
kovi právě proto, že v Kroměříži popřel pravdi
vost evangelia, reální jsoucnost Boha, že se dotý
ke! nešetrně křtu a zpovědi. Jmenované katolické
listy také uveřejnily něco ze života toho nejcha
rakternéjšího a nejsvětlejšího vůdce „V.M.“, načež
dr. Bartošek žaloval Aby pak přiměl porotu k od
souzení r.daktora, zastavšího se církve, mlovil
jako nejkrotší beránek: „Bylo zde mluveno o
„Volné Myšlence“, že je proti náboženství, proti
církvi. Pámové porotei, ujišťují vás, Be to mení
pravda /19), „Volná M.“ chce jenom, aby lidé 1
šívali svého rozumu a aby šli za pravdou a za
svým přesvědčením a aby se jim dobře dafilo.
Nejsem ami proti Bohu, ani proti náboženství ka
tolickému, ami proti kříši Ujišťuji vás, že jsem
byl ve zbožnosti vychován, že jsem se modlil. Byl
Jsem v semináři a chtěl jsem se státi dokonce
knězem a vystoupil jsem ze semináře Jen proto,
Že jsem se 8 něčím v životě rozešel, jak už to
bývá, ale svým sdsadám sůstal jsem věrným“ —
Tak blásal tedy dr. Bartošek nepravdy jako py
ramidy. Kdyby byl skutečně takový, jakým se
2 nouze na cbvíli tvářil, mebyl by brpén mezi vol
nomyšlenkáři jako pohlavár ani hodinu. V „debatě“
Bazval kříž symbolem přejatým z náboženství po
hanekého. Proč se mu dlouho líbilo vlastně vchla
peckém semináři a že zde rozhodovala hlavně o
tázka cblobařská, to před porotou neřekl. Zamičel
také, z jakých důvodů jiš jako předák „Volné M.“
odporučoval jinocbům nekatolickým vatapování do
církevních konviktů. Prý ty církevní ceremonie
jsou <nesitelné... Ergo dle Bartoškovy reformační
morálky jest dovoleno volnomyšlonkářskému mladí
kovi se přetvařovati a vyjídat chléb, unšený pro
mladíka vě'ícího; tedy — účel avětíprostředky.
Prý není „Volaá M.“ proti náboženství. Proč jen

ve „V. M.“ byla oveřejněna

tana! Proč dr. Bartošek asi slovem nepokárěl cizí
voloomyšlenkářské židy, kteří si tropii při „de
batě“ v Praze pusté posklebky zvlastností Botích?
Proč slonpce „Volné M.“ jsou vyplňovány výhradně
útoky na křesťanské přesvědčení? Pro vytrubuje
HY. M.“ tak vřískavě do světa zásadu, že nábo
fenství musí ze světa ven? Leč kůže beránší, kte
rou 8i náble dr. Bartošek nastrkoval při avé ob
hejobě, byla jen vyvr.-holením kliček a obmyslných
manévrů, jakých užíval k vůli zakrytí pravdy před
hlavafm soudním řízením. i

Pestré cesty odpadlického přesvěd
čení, které se dají zcela dobře ebarakterisovati
slovy: velká nafonkenost a booba sa chlebíčkem.
Odpadlík Bvozil, který byl vítán velkými pokro
kářskými faofárami, jest opouštěn od vlastních
přátel. Uvažtel Ještě když nosil kollárek, byl
stoupencem dr. Hajna, do jehož „Samostatnosti“
borlivé přispíval. Pak ae stal pohlavárem pokro
kářeké strany na Moravě. Leč začal sekat ae
spolupracovolkem Neumannem do soc. demokratů
a také do semity dra Stránského Leč chlebíček
obrátil zas jeho „přesvědčení“. Se Stránským se
amířil. Pak stal ge apolupracovníkem pokrokář
ského „Ostravského Denníka“. Ač dříve do masa
rykovců sekal, najednou zase začal hájiti Machara.
Nyní pak odešel knárod -sociálnímu „Čes. Slovu.“
Neklerikální „Opavský Týdenník“, poctivý orgán
menšinový, věnuje dne 18. t m. na cestu do
Prahy Svosilovi delší stať, z níž vyjímáme: „Čím
prospěl české věcí v Ostravě a okolí? Učinilo rol
nictvo, živnostnictvo neb dělnictvo aspoň krok ku
předu jeho přičiněním? Niko'i; kde byio před ním,
tam jest i po něm. Prospěl listu, u něhož byl an
Gažován, t. j. „Ostravskému Denníku“? Naopak,
zostudil jej Před atřízlivější veřejností našich vý
robních tříd. Prospěl žurnalistice poctivě pokro
kové? Nikoli; rozeštval, otrávil poměry tou měrou,
že nevážnost «bčanstva k žurnalistice jen vzrostla.
Z počátku soudili jsme, že se Svozilovi z církev
ních krubů stala nějaká křivda, která jej pudila
z církve. Dnes jsme z té daše přesvědčeni, že

Svozil nebyl žádným mučeníkem efrkevníků, ale
výstřední povahou, která nemá trvale nikde bu
doucnosti ani setrvání Vodítkem Svozilovi byla,
pokad jsme bo poznali, jedině nezřízená domý
šlivost na jeho duševní vloby, které přeceňoval a
která ma jedině překážsla v jeho podřízeném ps
stavení církevním. Kdyby Svosi! byl io dotáhl ma
samostalnější duchovné správu, sotva který mladý
kněs byl by u něho vydráci, leda še by se byl
vsdal vlastního rosumu. (Vždyť Be nesnesl ani
8 odpadlíkem Roučkem. Pozn. red.) Aneb byla
to láska k národu, která jej na tyto cesty vedla!
Nevěříme docela! Zoáme dosti duchovních, kteří
v duchovním postavení avém pokroku národ.
nímu velice nápomocni byli a dosud jscu Anoi
národohospodářská práce Svozilova v Klimkovicích
byla i přes krátké trvání její daleko blahoaos
nější než celá potomní žurnalistická činnost jeho,
již jeden střízlivý žarnalista ostravský nazval pří
pedně „řeznickou“. Šlo tebda o divadelní kritika
Svozilovu. O kolik byla by hoapodářeká organi
sace na. Klimkoraku pokročila, | kdyby kaplan
Svozil byl zachoval trochu kněžské skromnosti a
V poatave.Í svém pracoval tam dosad' Číní tak
jiní poctivci kuěží jinde s úspěchem, anižby jim
vadilo při tom povolání duchovní NaSvozilovi
osvědčilo se přísloví: „Pýcha předchází pád“.
Stav se redaktorem „Mor. Kraje“ domníval ae
bláhově býti pánem veřejného mínění, poručníkem
odběratelů listu i inkrisitorem smýšlení pracovníků
kraje. Svobodářský terorismus Svozilův mugel
urážeti kde koho; nebo tak věra aerozamíme po
kroku doby, aby občanatvo české po 60letém trvání
svobody dacba dalo se leckým terorigovati. Ex
pater Svozil je takto neschopen založiti a udržo
vati vlastní list, neboť nemá porozumění pro 8vo
bodu emýšlení a přesvědčení i pro jiné. V Ostravě
pak, kam se p bankrotu svého lista uchýlil, po
stavil své nesnesiteloé domýšlivosti přímokorunu!
Napadal osoby, které osobně ani neznal, zlehčoval
pracovníky národní, kteří mu nebyl: ničím po
vinni, chápal se vsob, od kterých mobil očekávati
něco ve avůj prospěch, a házel klacky po korpo
racích odchylného jemu smýšlení, třebas by sebe
úspěšnější positivní Činnost vyvíjely než on svým
— brkem. Sebe poctivější, nezištnější pracovník
nebyl jist před jeho novinářskými klacky. Svým
krasořečněním jalovým mnohé posluchače omámil,
hraje si domýšlivě na mravokárce. Zatím však
leckteré nauky své mohl dobře obrátiti na své —
slabosti a chyby. Šarlatanetví věru odporné! Po
mocí svého frýdeckého našeptávače bral si oa
mušku kde kterou veřejně Činoou osobu na Frý
decku, zahrávaje si na soudce a spasitele kraje,

arci za novinářskou mzdu. Bildo lidí, noří kdys
novinám připravili v kraji půdu, bil do 050 u aeoné
nezištnou prací svojí jemu dodávali látku. opisování, A to je bývalý hlasatel křesťanské snáše
livosti a lásky| I ne, u posledoího horala heg
kydského nejdeme více cita s rosvaby, více smyslu
pro snášelivost a právo jiných neš U tohoto vy
80ce učeného žarnalisty a hlasatele „svobodomysi
nosti“. — Samy pokrokátské strany nyní svým

poměrem k Svozilovi prozratují, že vlastně Se
snášelivá“ církev byla s ním nejirpěliněj akoboda“ mu nebyla trpěna nikde tak dlouho jako
v církvi.

oslavná báseň na Sa „„ Miillardář Rockefeller © katolické
ofrkvi. Nedávno zesnulý Rockefeller platil za
nojvětšího bobáče na avětě. vydsl před smrti ové
paměti, je? vyšly též v německém překlada a
z nichž „Wr. Abpost“ uveřejňuje: „Nemohu opo
mesouti — pravil — že olrkev katolická v ohledu

tom již beský kus cesty urazila Byl jsem pře
kvapeo, kdyš jsem alyšel, jak svěřují se kněžíe,
Vincenciánům a řeholoicím peníze a jak ae jich
k dobru bližních využívá. Uzeávám sice všecky
skutky jiných konfessí. ale žádná s nich nedocí
lila úspěchů větších nad církev katolickou dejí
charitativol organisace je ze všecbnejlepší.“

Žáložna v Hradei Králové

úrokuje vklady 4“,, až 4'/,"/, dle výpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíckpodmínek.

Hospodářská hlídka.

Opětné rozinka mezi řepaři a en
krovarníky ? Delegáticakrovarničtíusneslise
na 8chůzi dne 11. t. m. jednomyslné na tom že
vzhledem k protismluvoímo postapu Organisova
ných řepařů nezáčastoí se již nikdy více podob
ných jednáí za účelem společné d shody o cenách
a podmíukách prodeje řepy, jak původně bylo u
mlaveno; bylo vy loveno přasvěrčení, še žádný
ze zástupců cukrovarnických neprapůjčí se tak
k bezáčelné akci, za niž musí pak soudruhům,
jejichž jménem a..plovu mocí jednal, zodpovídati.
Toto rozhodoutí delegátů cukrovarnických byl) 0
důvodněno ve zvláštním pamětním apise, jeaž byl
podán místodržiteli.

Cekr opět podrašli. Vevelkámužstojí
76:75 K v Čechách, až 76-25 na Muravě, až 76 75
ve Vídai. Na drobno tady 84 až 88, 90' To jsou
ceny dříve neslýchané A po letoší výrubě cokru,
která podle mezinárodní atatistiky spolku cuker
ního obnášeti bude jen 598 mil. g oproti 649
mil. g vloni. Surovina už vystoupila oproti před
loňským cenám o třetina! Kartel rakouských ra
finerií míní zvýšiti cena cukru až na 80 K. To
jest odpověď oa úmluvu organisace řepařů 8 cu
krovary.

Odměňování řádné vodomnýchhospo
dářských účtů. Český odbor zemědělskérady
moravské usnesl ne, že vypíše odměny pro ty,
kdož po celý rok 1910 zápisky uvé svédomitě po
vedou dle návodu vydaného českým odborem ze
mědělské rady. Odměny udělí se jen samostatným
hospodářům moravským. Odměňování toto jest
vhodnou pobídkou. aby si rolalci více všímali ú
četnictví a vzorně si je vedli, ježto ono přispívá
k řádnému vedení hospodářství a jeho rozkvětu.

UOvocnářství amorické. Zemědělciame
ričtí pěstují ovocné stromy v sadech rozlehlých,
ale vždy jen druh jediný, nejvýnosaějál a Dej
hledanější. Snaží se vypěstovat ovoce bezvadné,
veliké a pečlivě vybírají plody pro trh, pozadek
doma zužitkují. Podle toho je též výsledek. V roce
1900 stržili za zpracované ovoce 56,668313 do
larů a v 1908 závodech ovocnářských měli zisk
49.278.791 dolarů, čímž uložený kapitál zároko
vali 269, A u nás?

Starší stromy osvěšíme, když starou
kůru oškrabeme a strom pak natřeme tekutinou
z vápna a hlíny zrobenou, do níž přidáno ještě
něco kuchyňské soli a něco moče. Když nátěr
taschne, drhne se kmen i větve ostrým kartáčem
papřed suchým, pak mokrým. Odpadky se pečlivě
seberou a spálí, čímí zničí se zárodky všech
škůdců.

Bobunlovó keře za úlevy v zimě řádně
prořežme, chceme-li docíliti hojné oklizně a pěkných
bobalí. Staré výbony zvláště mechem porostlé vy
řežne a nechme vědy jen mladé, pěkné ovětvené
výhonky, nejvýš 3—4, vše ostatní hladce, a ko
řene vyřízoěme. Také pupeny a letorosty na krku
trau nasazené odetraniti třeba, načež se trs pohnojí
a země dříve odhrnutá opět ku keři přibrne. Zkra

Bosnmný hospodář na počátku zimy

spočítá a zváší ásoby krmiv i steliva. Vypočítá,kolik píce na deo třeba pro kas dobytka, porovná
zásoby své s počtem dobytka a dle toho pak boď
odprodá přebytečný dobytek včas, anebo přikoapí
krmiv i steliva, dokud za levné penízo si je může
opatřiti. Velice Apatněpočítá, kdo píci nedostateč
nou rozdělí na malé dávky a myslí, že o hladě
dobytek do jara přechová. Deset žebráčká hladem
zmořených nedá tolik užitku, jako tři kusy do
bytka řádoě krmené u ošetřované. Nechovejte
přes zimu více dobytka než dovedete řádně vy
živit. Stelivo pak řešte neb sekejte, abyste méně
potřebovali slámy a lepšího získali haoje.

Masť na spólenisy upřavaje se s bílka
a smetany. Obé se důkladně soisí, na plátymko
natře a na rámu přiloží. Dobře také působí mast

moučky vvesné a vepřového sádla,



Nespáření holabi způsobujív bolubolku
stálé pramice a na komec i Škodu memalou tím, že
soepokojují boluby hnísdící. Sxmice nespátená
apravidia zmisí s holubem cizím. Je tedy potřebno
včas odátraniti bolaby nespářené « netrpěti v ho»
labotku samotářů. Ositelým semcům buď cizí hé
lobice dlužno opatfiti, anebo je prodejme, po pří
padě v kucbyni zužitkujme ©Samice nespářené
rovněž buď zpevěžme anebo jioak zužitkujme.

Nervosnime poslvulí velmi dobře následa
jící koupel, která se p.jiépe použije ráno a postele
a po použití lehne se opét na čtvrt bodiny do
postele. — Koopel dělá sv takto: Vana nebo necky
naplní se vlažnou vodou, oemocný se celým télem
do ul položí, obsluhující osoba pak tře rukama
postupuě spodky nohou, ruce, prsa, život, záda,
pak škopíčkem asi 1Okrát vrbne vodu na pros A
život, na to na záda, váe 82 ješté jednou opakuje
s ku konci se v stoje nemocný ze zadu tfikrat
polije studenou vudvd ud krku dolů po celém téte.
Po celou dobu kogpole musí se stále studeoé vody
přilévati, tak že vlastní koupel konečud je zcelu
utodevá, aniž by jivak nemocný pocitoval pejakého
cbladu, splšc cí ulehčení. Koupel ta. kuna 58
deoné ráno až do uzdravení, které nastává A8 za
3—4 neděle. Třikrát týdně možno ještě konati
atřídavé koupele Da Doby a píti Kruftovu jalov
covou sťávu. (Krofta, Praha-Smíchov 722). „Pří
rodaí lékař.“

Zadlužení půdy v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezekm. Honosímege stále našim
vyvinutým zemědělstvím, aniž bychom si byli
vědomi, že stav jehu ve skutečnosti neodpovídá
vábným předstovám O Čemz nejlépe Bvěděl stav
dlouho ve všech ko.hách pozemkových, obnášejicí
na př. v Čechách v r. 1902 již 34556 mil. korun,
na Morave 994-8 mil. kKvrun a ve Slezsku 2818
mil. korun, Celkem 47322 mil. korua, a vd té
doby dluby ty ještě značně vzrostly, že dnes
možvo je páčiti jisté na 5000 uul. korun. Ježto
pik v r. 1965 čipila výše téchto dlubů pouze
19614 mil. kor., vzrostly do daešní doby asi 9
3000 mil. kor. čili o 150%, za 40 let Že výše
dluhů neodpovídá soesiteinému zatížení, vyBVitá
z neustélýcu exekačních prodejů. V období od
roko 1868 do r. 1902 bylu v českých zemích
prodáno 160.676 vuemovitostí za vydraženou cenu
skoro 784 mil. Kor., př) čemž ješté přišli Koibovní
věřitelé o 554 mil. kor. pohledávek. Neuvěřiteloá
číslice tyto jsou. nejpádnéjším důkazem nezdra
vosti zemědělských poměrů v mivulých letech.
Ač dnes pomocí intensivovjšího bospodafatví, své
pomocí, jako Ra'ff2isenkami, nakupními a výrob
ními družstvy atd. jeví se znenáhlý obrat k lep
šímu, přece ještě zbývá mnoho prace; vzdyti
v posledních poměrně úrodných letech zudlužení
stále stoupalo. A v první řadó natco upoz.rniti
na bospodátský způsob života, odpovídající daným
poměrům.

Už se neaživímo sami V první polo
vici letošího roku bylo k nám přivezeno z Uner
156.151 knsů hovězího dobytka za 635 ml. Ka
216.689 vepřů v cene 36 mil. k. Z toho je pa
troo, že nude dobytkářetsí klesá, nestačí ani ubra
diti domácí epotřrbu mása, a Že i v tuinto oboru
hospodářském již na cizivu jsme odkázáni. Smutné
vyblídky du budonenostu.

Helnwartův kopesní kalendář ku
spodářský ma rok 1OHBOVydánredakcí tý
deoniku „Hospodář Českoslovanský“ v Praze. Pří
ruční tento rádce pro každébo hospodaře obsabuje
více užitečných rad Se zápisníken bospodářským.
Kalendářík tento v pěkné vazbe stojí 150 K.

Sociální besídka.
Svár mezi rudými. „Hlas lidu“ sděluje:

Na Plzeňekn oastal rozvrat mezi sociálními
demokraty. Boudrab Čipera za pomoci boje
«nesi staro- a novousedlíky sorganisovul maobo

tisíc domkářů a začal býti ve straně nepoho
diným. Proto se svudrazí postarali, aby se Či
pera dostal přes palubu. Ten si to však nedal
libiti. Z „Pekla“ (sociálně-demokratický dům
v Plzni) sice musel odejíti, ale nešel daleko.
Zastavil se v hotelu „Hambork“, založil nový
list „Rozhledy“ a oyul palí do soudrahů bez
milosti. V čísle 41. svolal oa den 19. pro
since zemskou konferenci domkářů do Plzně,
kde ee jednalo o užívání obecního statka,
o outnosti změny volebního řádo do zemského
sněmo8 do obecníhozastnpitelstvaa o dalším
postopu domkářů.

Nabídnutá mistrovská zkouška z prak
tické sociologie. Soc. demokraté rádi ponuka
zují ou to, jak prý sedláci průmyslové děl
nictvo zvyšováním cen okrádají. Předně jest
rozhodně jisto, že by 8e napřed měli 80c. de
mokraté vypořádati « barsiády, kteří lichvaří
z plodů, poskytnotých upracovanou rakoa rol
uíkovou. A pak by měli rodí agitátoři sami
prakticky dokázati, že při dobrém hospodaření
se má spokojiti rolník 8 cenami zcela nízkými.
„Národ. bospodář“ dne 19. t. m. sděloje. „Když
nabídla mlékařská <rg+oisace —smícbovská
„Právo lidu“ 2 stáje za účelem, aby se konečně
přesvědčilo, z vlastní zkošenveti o výnosnosti
mlékaření u aby tak nvedeny byly na pravoo
míru všecky nevěcné a nesprávné výtky 90
ciální demokracie vůčirolnictvu,tu „Právo lidu“
odmítá a vykrucaje se“ .. . V obci Řeži (oa
okresu karlínském) zakoupili soc. dsmokraté
loni statek č. 1. ve výměřs 200 korců, Z po
čátku bylo v družstva lidí 6, později se počet
členů rozmoožil na 26. I členové nově přistou
pivší byli vesměs z radéhbo tábora. Radí jásali
nad svým pokrokem a letos o I máji byly
zavěšenyrudé praporyi na stromech řežských.
Ale — nastal výmlat a prodej sklizených plodia
a ta bylo ibned po jásota. Ti, kteří byli ba
lamuceni radým tiskem, jak jest hospodářství
výnosné, vyjevili odiveně zrak a honem z rol
nického ráje prchali. První vzal do zaječích
vůdce podniko,který pří tor experimentu přišel
skoro o celé své jmění, které do hospodářství
dal. Po něm prchli jiní, tak že v dražstvu zbý
vají už jen 3 členové. Zsrátka dle všeho ten
„zlatodol“ bude co nejdříve opuštěn. „Nárouní
hospodář“ k tomu dodává: „Zde se tedy ma
skytá „Právu lidu“ přálešitost, aby chopilo se
hospodaření, aby rás na rás dokásalo světu, jaké
obrovské zisky semědělstvá přináší, aby dukazalo,
jak během krátké doby lze na rolnické use
dlosti zbobatnouti, aby přiveslo důkaz nad
elance jasuejší, že mlékaření jest báječně vý
nosným odvětvím, aby konečně přineslo světa
určitá čísla, že rolník může všechno laciněji
prodávati oproti dnešním cenám; does je na
soc. demokracii, aby vyslala své delegity k ve
dení-oné usediosti a tam dokázala, že opsd
stetvěny byly jeji výtky, že rolnictvo licbvaří
a vykořisťoje města a průmysl! S otevřenou
náručí budou zástapci výkonného výboru strany
soc. det. od drožstva v Řaži přijati.“ S touto
věcnou agrární kritikou soc. demokratických
„lidomilů“ plně svahlasíime, Soaduo jest roz
dávati dělnickémo Jidu poubým jazykem a po
máhati ino bubováním u4 rolnictvo. AČ také
konečně ryčná brdla přikročí sama k práci!
Ať vůdcové radí dokáží prakticky, že jejich
humanitářské „rozčilení“ plyne z upřímoJsti a
nikoli z rudého kšefta, lovícího nové rudé po
platoluy!

Rudé proroctví stále v horším světle.
Čím dál více skatečný sociální vývoj usvědčoje
z klamo rudon předpověď, dle níž menší pod
niky budon neodolatelné poraženy od provu
zováreu větších. Zemědělská statistika v Ně
mecku Z poslední doby zadala velikou ráno
předpokladům Beblovým. Teď ke všema při
stapoje zdrcující statistika z Francie, V listu
„Sozialistisché M.natskefta (v č. 17.—18., str.
1191.—2). se doznává, že v přirovnání k roku
1892 sice pozemkové podniky, mající výměru
1 až 10 hektarů, klesly z počtu 26175568 na
2,523.713, tedy o 93.845; leč větší hospodářské
podniky (ve výměře přes 100 hekturů) poklesly
číselně ještě více — z 33280 jich zbylo ponze
29.541; tedy jest jich méně 03739. Prostřední
hospodářství (sd 10 do 50 ba) stoupla počtem
smačné. [Dřívejich bylo 711.118, nyní pak 745.862;
přibylo tedy takových hospodářství o 34744
Pro vývojový rodý „zákon“ jast ještě zajíma
vější statistika plobné výměry jeduorlivých

| statků. Malá hospodářství získala Da ploše do
hromady celých 1,176042 ha, střední se zvět
Šila dobromady o 1878898 ha; zato však

; velkoststky ztratily na rozloze pozemků
( 2.309 144 ha. Tedy vývojvsý proces hlásá ve

předpovídali. „Koncentračof zákon“ sociali
stický tedy zde úplně pohořel. Ale radi zpá

počatci drší se proroctví Marrova u Beblovaúle.

Rudá příprava sociálního ráje pro
vlastní příslušníky. Bývalý majiteli koihti
skárny „Jovavia“ v Saleporku Josef Schorer,
který byl 14 let horlivým příslněníkem rudé
otrany, vydal brošaru „Za kolisami sociální

demokracie“ (Hinter den Kaliesen der Sozial
dernokratie). Schorer zde praví, že zůstal zá
sadám soc. demokracie věren, ale podotýká,
že jebo socialismus vyvěrá jen s nejčistěíko
idealismu, ale nikoli z eg>iema a Šplhaletví.
Prohlašoje se za nepřítele „tak často hrobého
karabáčnického systému v tisko a diktatary
strany“ ; praví, že jest nepřítelem tak četných
vysokýchi nízkých „majestátů strany“ a „obec
ného Šplhalství“, jaké lze často pozorovati u
radé strany v Salcporku. Praví, še velkéma
organisátorovi ©Prábauserovi jeho nástupce
kopal hrob. Brzy ten „reformátor“ pra zpro
nevěra opustil Salcpurk a nyní jest zodpověd
ným redaktorem soc. dem. listu. Pribaoseroví
dáno odbytné; byl vystrřen do ciziny. Leč
ubobý muž vrátil se zpět ge svou rodinou bez
cbleba u nenávidén. Neobdržel žádného místa
a ti, kterým sloužil do úpada, odbyli ho né
kolika drobty. Nyal musí se starati o něho —
„byrokratické“ městské zastupitelstvo. | Další
případ. Salcpurský pakař přijal do práce jed
nobo soudruba. Jedovo spatřil, jak místo práce
jest v kotnoře 8 jedaou slažkoo. Propostil jej.
Ná-ledovala stížnost u vedení strany. A rudí
se usnesli va boykotování mistra. Dile líčí
Schorer, jak sufm uemilosrdně jednáno, když
se ocitl ve fiuaučal tísui. Ačkoli prokázal ra
dým veliké slažbv, přece na jeho místo du
vazen po pokootoích kličkách jeho dlouboletý
osobní protivoík. Konečně praví: „Dřiv než
sou. demokr. vedení strany vSalcparku se vd
hodlá vzíti pod pitevní oožík kritiky kaopca
a jiné bližní, nechť napřed se pokosí vymýtiti
ve vlastním. táboře nejhorší nedostatky, jež
jsvu: terrorisma3, svévole a potlačování těch
kteří obětovali straně své nejlepší síly a pře
avědčení.“ — Mezi svudrohy ovšem nastal po
prozrazení Schorerově veliký poplach.

Nejlepší cikorka jest

BUVOVKA.$
0000:0000

Důležitost katolického tisku.

Dobyvatel Napoleon správně prohlásil: „Čtyři
nepřátelské Časopisy účiní více škody než sto tisíc
mužů v otevřeném boji“ Kafžala a rtátníci, kteří
brdé veřejně prohlašovali, že mimo Boha nikoho
na světě se nebojí, velikými ročními obětmi. ba
miliony tiek du služeb avých dostati se snažili.

Církev poukazovala a stále poukazuje na
zhoubu tisku úpatného a na veliký prospěch tisku
dobrého. Papež Pius IX. prohlásil: „Naše doba
pottebuje maohem více obhájců pravdy perem,
než kazutelů pravdy na kazatelaé; proto všichni
křesťané,jimž blaho věčnévlastníi jiných drahým
jest, a svlášťě ti, jichš povinmostí jest hájiti víru
sa kasafelně, dle možnosti nechť snaží ue proti
špatnému tisku pracovati rozšiřováním tisku do
brého“. Jindy řekl Prus IX.: „Je to svatou pu
vinnost( každého katolíka, aby katolický tisk pod
poroval a mezi lidem co nejvíce rozšiřoval. Dobrý
tisk je dílem nejvýš důležitým a užitečným“

L-v XIII. řekl katolickému redaktorovi ame
rickému: „Považají tisk za nojpříbodnější pro
středek uvésti náboženství a víru opět do onách
krubů, kteří sice tvrdí, že jsou katoíky, ve sku
tečnosti však jsou jimi pouze dle jména. Katolický
tisk vojká často tum, kam duchovnímu správci
vniknouti nikterak není možno.“

Slavný biskup mobučský Ketteler řekl: „Ka
tolík, který katolický tisk dle eil svých nepodpo
roje, nemá práva nasývati se dobrým synem cirkve.*

Kardinál arcibiskup z Malines praví o tisku
nyvějším: „Velikým zločinem naší doby je zneužívání
tisku. Zločin ten denně tisíci listy a spisy všech
odstínů jest páchán“. Co prot: tomu činiti ? Na to
odpovídá linecký biskup Doppelbaner: „Naší álobou
jest, špatoé noviny nabraditi dobrými. Chceme-li
s výsledkem pravdu hlásati, pečajme o to, aby
katolický tisc kvetl a vzrůstal“

Pardubickou

Tanckovkus cO
00000000000000000000*> Jako ochr známkou

doporučujeme p Kr přisadu
coužnaněJi €/ 6D51 kukávě/ |
**Továrna v Pardubicích -



Doporučujeme==

ŠBob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky

= za 49 až 5% —
úrok a to dle výpovědi,

98“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepší jakosti
00 nejlevněji. :

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům Kkopravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slobu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím Bena požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvralných uznání po race a brcnžová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

ONP>Závod založen r. 1898. "u

Skvwvostnédárky
ke všem příležitostem

V jakovýtočné—
248 kapesní hodinky

G) | všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehlya jiné zlaté astříbrné skvosty
— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. En.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

dlarší nábyiek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu
mna prodej

v továrně fy,

JOD MG8 GD (8D M 68ŽJan Horák, *
X soukenník

B Rychnověnad Kněžnouxzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších druhů pravých

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

© zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

m důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK Sluze meho ryze křesťanského závodu za

$ dobu více než třice“iletého působení.Učiňte, prosit, m objednávku nazkousku.

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

PEBCBIXKOX663X665X
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům+volnjesidopo
rmětií veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

cibáře, nádobky,paténky, pacidkály,svícny, lempy, aúitelnice, kr openky

atd. savé clastní výroby, "p podmA církevním vyhovující. Staré před

měly opravuje v původní intenci ani zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílá na u
kázko franko bez závsznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Sklad veškerýchzlatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, pratýnků,náramků atd. 35"Notářské

prsteny, tabatěrk y, jídelnínáčinízestříbrapravého
1 Štaského vždy na skladě.

Staré sleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasié a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís 19. n.

X

Rozšiřulte

Časové úvahy!!

SvÍCivVosti

ZRMM
obdržíte

v odborném osvětlovacím a oloktre
technickém závodě

Josef Ježel=
w Hradol Králové naproti Graadbotelu.

Žádajte cenníky sderma.

Žárová tělíska ne Ífb,patrole, gasolia i plym velmilovná

(85685XB85DAX

První český katolický zárod re Yldni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

Ba zhotovení ku
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
?Vídeň,

> VEL o, Kaiser
straese Ď., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na túnásntusasílá

se všePramoo

JANSTOUPÁV PRAZE,
Jindřišská ul. 1.,

duporučuje:

železné skládací p.- železné mycí stolky
stele od . „K 780 od... „K 5—

železné noční stolky
železné skříňové po- od . „K 10—

steles Sdíl.matrací železné stojany Da
od... . „K 27— Matyod K im
Úplné zařízená lážka od K 38 —.

Skládacípolí pálkaod

náhrad.sklad.oky ů—Zabraluradí nábsahradní patentní avi
novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za ceny zvláště výhodné.

ga> C k. místodržitelstvím koncesovaná

Informační kancelář

o Pavel Bayer, Nradec Král., ©

podává rychle a spolehlivě veškeré
správy obchod. i soukromé, provádí též

půjčky =—

Bppovéky i na úvěr osobní besročite na měsidní splátky. — — —

W
Uznaný sa nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramentí
rádia, praporů. příkrovů, koberců a

ovorého máčímí ve výrobnách nejstaršíhosávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí a odporučení,—
Obráskové cenníky, rczpočty, vrcry s hotové sbo
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.
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Stále v před!
Pravdou jest, že katolický rach postapuje

dosti zduřile. Leč ta právě na rozbrací dvou
roků, kdy ledvná pravice jednobo klesá a jarou
ruko svou drabý rok nám podává, notno
kaidému jedootlivci zvlášť přemýšleti, co pro
zdar katolického hnotí vykooal. Bodoc-li dále
pracovati jenom někteří, pak se povede mdlý
zápas ve stavu kritickém nerczbodně dál a
červánky dokonalého vítězství dlouho se badou
skrývati za neurčitou, pochmarnou mlhou. Jako
lavina, jako jará borská bystřica bychom le
těli vpřed 8 koroabví vítěznoo, kdyby v orga
pisaci naší každý katolík plnil borlivě úkol,
jejž mu okolnosti přidělojí.

Nejhorší balamacení dovolojí si naši pru
tivníci tam, kde rach katolický pohodlně dřímá.
Děje se úskučný, rafiuovaný a složitý útok na
základy víry svatováclavské, po dobrých před
cích zděděné. To, co bylo našim poctivým,
zkošeným předkům pokladem nejposvátnějším,
odvažojí se moderní apoštolé nevěry zváti
jedem. A kde posud necítí pevné půdy pod
nohama, tam se oblékají do kůže liščí, ple
touce lid nepravdivým tvrzením, že nebojají
proti křesťanskému náboženství, nýbrž proti
klerikalismu.

Kdyby v srdci takových chytráků bylo aspon
trochu vážnosti k vsmešené osobě Krislové, pak by
se jistě aspoň někdy sustali tupeného lidu věřícího,
pak by odsouáilí aspoň někdy ráně křiklavé lši,
Ješ překrucují dějiny církevní a kleré samo jméno
Kristovo u velikou nevášnost přivádějí. Zajisté
člověk spravedlivý, byt by ani katolíkem nebyl,
nemůže se dívati 8 chladnoo krví na uličnické
pošklebky nevěrců, na hrozné štvaní, které tito
zanášejí svými nepravdami do klidných vísek
katolických.

Leč co vidíme u nerozhodných Pilátů
umývajících si ruce při řádění přímo barbar
ském našich odpovědných protivotků? Jak sa
chovají tito Piláti, když katolický dělník jest
pro své přesvědčení vyháněn z práce, když se

českému, který z-chovává náboženské zvyky
svých otců? Co činí proti surovosti, která 86
spaší potřísniti světlé roucho Kristovo ulič
nickými přezdívkami? Jak se zachovali, když
lidé ve službách německých židů zaměstnaní
počali rozkazovati, aby českému katolíkovi
byla cdňata práva ta, kterým se těší v naší
zemi cizák, zbobatlý Švindlem a tvrdou, mc
zolnou prací českého lidu katolického? Jak
protestovali, když průvodu katolického lido
bylo od surovců do očí pliváno? Při takových

příležitostech Piláti rozpačitě s0 usmívají a radíatolíkům k trpělivosti a veliké opatrnosti;
jinak prý by ve šířila v národě nesvornost
ještě víc.

Ale jakmile dá „Volná Myšlenka“ signál,
jakmile pozve opatrnické Piláty ke schůzi,
spěchají tito dle povelu rychle složit poklona,
až se jim hlavy třesou. „Jsem taky proto, aby
náboženství bylo vyloučeno ze škol. — A naše
strana také sleduje pokrok, souhlasí s bojem
proti rozpínavosti klerikalismu. — A co se
týče naší strany, teda — teda my taky jsme
osvícení a protestujeme proti sklerikalisování.
— A já, velevážené shromáždění, vyslovuji
úplný souhlas 8 řečníkem. Proti klerikalisma
věichni pokrokoví lidé se masí apojit.“ Tak a
podobně hovoří Pilátové při volnomyšlenkář
ských echůzlch, ač tam mají nejlepší příležitost
dokázati statečnost skutečnou a vytknouti, jak
nestydatě agenti nevěry lid šálí, až by sám
pohan nad tím trnal.

„Nebojujemeproti náboženství! Ale pryčs klerikalismem! Náboženství se nemá zata
hovat do veřejných a svlášť politických zálo
žitostk“ A i někteří prostomyslní katolíci někde
zatleskají. Neřekne se, še právě naši protiv
níci jiš hodně dlouho vláčeli náboženství do
politických schůzí, štvali proti němu v parla
mentě, ostouzeli a pronásledovalii ty hlasatele
křesťanství, kteří doveřejných záležitostí ne
zasahovali, vedonce si proti dryáčnickým

prodavačům bezvěreckých pokroutek přímo
zbaběle. Neřekne se, jak má náboženství
plniti svůj světový úkol, má-li býti vy
tlačeno dle přání Istivých liberálů z veřej
ného života. Ta se děje přímo útok na zdravý
r.2um. Každý jen trocho chápavý člověk přece
ví, še křesťanské nábošenství řídí vnější, veřejné
skutky, še pracuje na praktické reformě lidstva,
še poroučí jak státníkovi, tak vojínovi, soudci, vy
chovateli a vůbec kašdému, dle jakého měřítka má
ve veřejnostépracovati. A kdyby katolíci dle ná
boženských příkazů se řídili jen v kostele u
jinde by všecko dělali dle komanda politiků
protikatolických, každý nestranný člověk by
jim vyčetl broznoa nedůslednost, obojetnost,
bescharakterní ramenařství.

A přece sám mladočeský vůdce dr. Kra
mář po všech životních zkušesostech právě
v době, kdy není radno nespravedlivé !rážditi
některou strana národní, promluvil dae 20. li
stopada t. r. ke stadentům: „Vedle boje za
koltarní samostatnust masime vésti boj proti
klerikalisma 16 veřejném životě. Nejde oto (!?),
vyrvat lida víra, dokud pokročilejším vzdě
láním ma nedovedeme dát za ni nábrada —
jiný mravní podklad života. Avšak bojajeme
proti toma, aby se z největších věcí nedělal
obchod. Haussírovat s Pánem Bohem po vo
ličských schůzích je odporno a musí býti od
porov těm, kteří si uáboženství cení. Chce-li
círxev šlřit wravnost, uechť nezneužívá náb-
ženství lidu. Nechť se neplete do věcí, do
kterých nemá práva zasahovat.“

Co věta, to rosbředlá, vyšeptalá fráse amebo
nepravda. Dr. Kramář patraé se domoívá, že
lidé oyní zrovna tak málo myslí, jako když
se dali mámiti basitsko-liberálním opiem. Mla
víte-li, p. dre Kramáři, ušlechtile o „haasfro
vání a Pánem B-hem“, tož 86 soad upamatu
jete, že ku konci minulého století hansírovali
čile mladočeští agenti s prohnanými, podvod
nými pamflety, které otřásaly netoliko katoli
ckým přesvědčením, ale pevnou vírou vůbec.
Haasírovali jste po hostincích s jioou vzneše
noa ideou, s vlastenectvím — a nebáli jste 8e
ani za mák, že vám ji doutníkový dým očadí.
A mafoa-li 80 v hospodách karty, jestliže se
tam kooří, není jistě na škoda, odloží-li na
cbvíli hráči doutníky a karty, aby vyslechli
něco o Bobo. Vždyť dle zásad samého Husa
všude má míti člověk Boha před očima. A hos
tince přece nejsou a aspoň nemají být míst
nostmi tak hroznými, aby se do nich nebodilo
promlavení o Boha. Kdo byi do patyky vkro
čil a tam apomenul nozáky na náboženské pc
vinnosti, naprosto nechybí. Jak byste nazval,
ušlechtilý karateli, chození sv. apoštolů, kteří
vnikli do každé společnos'i, jen aby lidi pro
Krista získali? Kdo si, pane Kramáři, nábošen
ství cení, ten právě naopak pocítí veliké rostrpěení,
jestliše v hostinci vyplachuje si někdo ústa proti
nábošenskýmifrasemi. A takového člověka ná
božný muž okřikne. Kolikráte tak učinili bez
bázné vaši stoupenci? Kdypak tehdy jste říkali,
že luštění náboženské otázky do hospody ne
patří? A jaké byly názory o veřejném působení
náboženství u vašich lidí v době největšího

mení MĚ n em se štvaloprotikatolíkům, ve veřejnosti ©mepraktikují
křesťanství tak, jek je uplatňoval Hus. A že
nejde nynějším „protiklerikálům“ o to, aby
vyrvaji lidu víru? Když nejvíce počtvou
proti kněžím, proti zařízení církevnímu, proti
dogmatům našim, ani slovem se mesmíní, .
posluchačstvo varovalo tdch agentů, kteří mluví
proti nábošensíví vůbec. Vezme si někdo z těch
Štvanic aspoň něco k utrrzení doche nábožen
ského

Vy prý bojojete proti obchodování s
věomi největšími. Aj, aj! Kolik mladočeských
advokátů a jiných kapacit snamenitě sbohatlo
právě proto, že uměli velice šikovoě kšefto
vati s ideou vlasteneckou|

Naše přesvědčení by se stalo právě tehdy
klerikalismem, až bychom potměšile jednali
ve veřejnosti proti katolickým zásadám. Kle
rikály jeou pokrokáři, kteří s církve novy
stapují pouze z chlebařských příčin; jevu

fmserty se počítají levně.

jimi volaomyšlenkářští učite:é, kteří již při
přísaze na náboženskou výchovu přemýšlejí,
jak budou křesťanské názory podvraceti; kle
rikály jsou kandidáti poslanectví, kteří jsoa
v nejvlídnějších stycích 8. protikatolickými
křikloany, katolíkům se posmívají a pak při
schůzích k vůli olovení maodátu ve dušají,
že jsa také katolíky. To jsou praví sišťní
sneušívatelé nábošenství, čili klerikálové.

Jestliže jste tak. rádi dólal: katolické
kostelníky, rozkazojíce 8 patra, jak a čemu
má církev učiti, pak nemluvte o tom, do čeho
gsasahovati má právo cárkev. Ta má, pane Kra
máři,botovoa povinnost říci i politikům pravdu,
jestliže si počínají nekřesťansky.

Týž dr. Kramář prohlásil, že jest kleri
kalisuma3 naším největším nepřítelem. Jaký
klerikalismas a jak se má oplatoiti církev ve
veřejné čionosti neklerikálně, to nepověděl.
Vizte muže chytrého! Na oémecký útok hájil
českou vzdělanost, ale vybral si výhradně
k obhajobě doby ty, kdy naše kultara baď
byla v počátcích nebo v úpadku. Době „kle
rikáloí“ Karlově se dosti chytře vybýbal, ačkolé
právě tehdy česká kuliura vynikala smačné nad
kulturu německou a středoevropskou vůbec. Ale
přes opatrné ahýbání Kramářovo celá stará
Proha mlaovíjasné o veliké starobylé kultaře
katolické a tedy o tom, že ten „klerikalismus“
nebyl národu nepřítelem, nýbrž výtečným živ
ným chlebem, jak sám Palacký dozaal.

Ejhle, katolíka, rozvaž si, jak proti tobě
mlaví i politikové straay armírněné! Nevybí
zejí takové okolnosti přímo hromovým hlasem,
abys nemičel k takovým nospravedlivostem,
abysnemístnépohanysmylasvůj štítv plném
lesku zachoval? Jen chatě v před! Netoliko
zájmy náboženské, ale i národaí a hospodář
ské mocoé tá upomínají, abys nezůstal v polo
vici cesty. Čí snad ti lidé stkvěle o národ se
postarají, kteří proti katolickému lidu české
mu bezcitně se spojají 8 cizími voloomyšleu
kářskými židy ? Proto v před na dráze započaté!
Dloaho jsme trpělivě nesli kopance, jsouce
považováci pod svou vlastní střechou od proti
katolických parasitů za milostivě trpěné nájem
níky. Tedy v před, ať imponajeme těm, kteří
při naší veliké trpělivosti posmívali se nám
jako znetvořeným šebrákům| Každý nechť v
novém roce ze všech sil se stará, aby prapor
náš co nejdříve zavlál vítězné! Bůh požehnal
Gedeonovi i mladistvému Davidovi, požehná
i nám.

Volné listy.
Mluví se dále o Macharovi jako theologu

Již z předchozích úvah oaší čtenáři zajisté
poznali, že Machar, popínaje se na otázky,
které sám sobě namítl, nemá ani vědomostí
obyčejného vzdělance. A protože i odborná jeho
znalost jest neznámoa zemí někde za devátým
mořem, nezbývá mu nic jiného, než poaštěti
si důkladně žilou, kteréž záslužné dílo jeho
ochotně krok za krokem zjišťujeme.

Dnes dodatečně jest třeba doplniti něko
lika slovy minolý článek o sv. Pavlovi, o němě
Machar důrazně tvrdí toto: „Ten mosil nalíti
nápoj do pobára (křesťanství), aby se mobl
píti.“ Již nejjednodušší logika napovídá, že
av. Pavel byi nemožným bez předchozího ob
sahu náboženského, daného samým Kristem
Ježíšem. Dejme však v této věci závěrečné
slovo dvěma protikatolickým spisovatelům.
Haroack dí: „Jest jistou dějinoou skutečností,
že nikoli teprve v. Pavel zdůrazňoval pravý
význam smrti Kristovy a výsnam zmrtvých
vetání, nýbrž že jeho učení bylo totožné 8 ná
zorem prvotní křesťanské obce.“ A Wernle
praví: „Pavel rozvíjí © Novém Zákoně křes
fanské náboženství na základech, postavených
Kristem. Katolicism přijímá skutečného Krista
a bere se přímou cestou, která vede od Parla
k Janovi a k Jostinoví.“

Kdo tedy může tvrditi, že sv. Pavel nalil
nápoj do poháru, aby se mohl piti? Věda 00
toho neodvašuje, ale ovšem může to čigiti jen



Macbarovo volné pokrokové myšlení, které
tuční tím, čím vědecká opravdovost hyne. A
coš, kdyby se byl někdo Machara seplal, v čem
sáleší rogdíl mesi křesťanstvím©Kristovým a
Pavlovým|! Byl by mlčeljako sařesaný | Ostatně
tato otázka není ani možna, neboť pokrokáři
scbovávají ei Macbara za vítr ve schůsích,
y nichž debata není dovolena. Slovem, měřítka,
které by oboje křesťanství rozlišovalo, vůbec
není, protože není ani rozdílu. A nemohbli-li
měřítka takového podati ani racionalisté, kteří
myšleoko o rozdíla poprvé vyslovili, tím
méně tobo dokáže Machar, jenž opožděnou
ozvěnou papouškuje libovolná tvrzení větších
svých předchůdců a jenš na všechoy tyto věci
-dívá se perspektivou čiré nevědomosti.
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Machar o buddhismu© Syu Heliův opojen
velikostí svých slov, umínil sobě získati ry
tiřských ostroh také v baddbismo. Snaby vy
voditi z buddbismu náboženství křesťanské
ujaly se nejprve v Německo, kdež chytili se
jich všema desíti jmenovité socialisté. U nás
domysly tyto rozvíjejí volní myšlenkáři. Také
Machar již bynul toahou o této věci se vy
sloviti, až konečně na něho došlo, když lepiči
plakátů jeho příjezd z Vídně měli čest obe
censtvu ozpámiti. V Mladé Boleslavi, a bez
pochyby téš jinde, protože přednášky jeho
jsou kolovrátkem o jedné písničce, uváděl
Machar proti Panně Marii iodického Kriěnu.
Co tím chtěl dokázati? Bozi vědí, jak sám
ustáleoou frasí svůj podiv vyjacřaje. Bez
pochyby chtěl hned býka ochopiti za rohy,
ale, nastojte, na místo toho ocitl se v 800
sedství slona. Neboť z koho počala Maya,
matka Krišnova ? Buddhův životopis vypravoje,

žepočan ze slona. No ano, jest to divná věc;Helios otec, jak víme z řecké mythologie, jezdil
na koních, kdežto Helios syo jede dnes proti
křesťanství na elefantau, věřte, na pěkném
urostlém elefanta! Proti této sloní filosofii
Macharově dosti bude, klyž avedema v pod
statné věci Baddbův životopis a když učení
jeho srovnáme s učením křesťanským nejen
co do příslošné části naakové, ale také co do
sociálního působení.

Buddha, rodným jménem Gotáma, narodil
ae v polovici šestého století před Kristem
z kmene Sakya. Matka Maya, která ho počala
se slona, po poroda zemřela. Baddhu mládí
prožil v otcovském městě a ožeoil se s dívkou,
kterou vyhrál a s kterou měl syna Rábula,
jenž vstoupil do asketického řáda otcem zalo
ženého. Upozorněním tří osob (stáří, nemoci,
smrti) a jedné mrtvoly zřekl se nádhery světa,
žil šivot sebezapíravý a kázal. Kdysi sedě
pod stromem, nabyl osvícení, kteráž chvíle
jest svatou buddbistickou nocí. Shromáždil
učeniky, z nichž jeden jménem Devadatta 8e
mu zpronevěřil tím, že snažil se působiti proti
mietrovu učení. Odtad prý vzalo křesťanství
svého Jidáše. Byl také pokoušíván od zlosyna
Mary, který dle učení baddhistického zsoamená
viditelný svět a bmotnou smy8.nost. Toto po
koušení smyslnosti jest docela přirozené vshle
dem k toma, že učení Baddhovo podstatně
sáleží v boji proti viditelnému světa a žádá,
aby člověk tohoto světa se sbavil a zanikl
v nicotě (v Nirváně). Nařídiv žákům, aby byl
pochován jako veliký král, zemřel požitím
vepřové pečeně.

Buddhův životopis byl napsán asi dvě
stě roků po jeho smrti. Před svým zrozením
prožil nespočetná stěhování a zrození, což
děje se i po jeho smrti. Proto jsou uoctívány
srst, peří a kosti zvířat, ve kterých Buddha
kdysi byl vtělen, jsa lvem, pávem, zajícem ...
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Buddhovo učení. Meri nepřáteli nabere se

pRehyirjch lidí, kteří radostně volají: „Baddjem jest učení o vykoupení a křesťanství jest
jím také“. Zajisté buddhism jest učení o vy
koupení, ale pojmy vykoupení baddhistického
a křesťanského jsou zásadně různé. Od čebo
chce vykoupiti boddhism? Od fysickébo zla a
od světa, které jsou buddhismu nikdy neustá
vajícím utrpením. „Neboť“, jak poznamenává
Oldenberg, „atrpení jest hlavním jádrem, kolem
něhož nesčetnými obměnami pobyboje 60
všechno myšlení a o němž přednášelo se v in
dických učených školách již před Baddhou.“
O zlu mravním, o zodpovědnosti před Bohem,
o vykovpení z viny hříchu, v čemě sáleží pojem
vykoopení křesťanského, o tom ovšem nemá
buddhism ani ponětí. Dle boddhismu úkolem
člověko jest sbaviti se bola. Toto sebovykou
pení z bolu neděje se však nějakou činností,
na příklad dobrými skutky, nýbrž pouhoo ne
gaci, záporem a lhostejností. Pravá blaženost
záleží v necitnosti, ve zbavení se tohoto světa
a ve splynutí e Nirvánou, totiž e nicotou. Jest
to tedy vykoupení od opětných zrození a stě
bování doší, při čemž podotknoati třeba, že
beddbism jasného mínění o daši nemá a 0 ne
emrtelnosti duše neučí.

Mioví tedy jako ze sna ti lidé, kteří sto
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tožňojí vykoupení baddhistické s křesťanským
a kteří z tobo vyvozojí, že učení Kristovo
vsniklo z baddbismu jako ze svého pramene.
A jest k tomu potřebí obzvláštních schopností
duševních, jestliže ee spojají v jeden pojem
dvě sásadně různé věci, mezi nimiř zeje propast,
jíž nelze ničím překlenonti. Čemu Baddha pů
vodně učil, jest nejisto, protože nauka jeho
byla postupem času obměňována a oa kooee
zdělán z ní soubor, beddbismem nazývaný a
doporučovaný naší době zejména Schopenhane
rem a Hartmaonem.

Jest pro bauddbism příznačné, že právě
Sohopenbaner jako peseimistický filosof k němu
tak přilnol a hledal v něm marně náhrady za
křesťanství. Zamloovát se baddhism novodobým
duchům zejména tím, že jest mravoukoa bez
náboženství; emazav rozdíl mezi hmotou a
duchem, nezná Boha a nesmrtelné duše. Svět
povstal shlakem vzdochových částí, větrem.
sebnaných, tam vznikl mrak, a něho moře, a
na povrobu jeho povnioa. Cílem všeho jest
rozplynatí ve veškerenstvo. Soubor toboto učení,
jak kde komu zřejmo, jest pla nejasností a
obsahuje četné nesrovnalosti, takše celá naaka
jest v důležitých věcech pochybná, privě jako
životopis zakladatelův. Literatara o buddbisma
pochází většinou z dob po Kristu a z času
před Kristem máme obaddhiemu jen nepatrné
zmínky. Jméno Baddba v křestaneké literataře
poprvé vyskytuje se a Klementa Alexandrin
ského.

* *
»

Humanita. Novopečení buddhisté zdůraz
ňojí boddhistiokou bumanitu a vztahujíce ji
k lásce ka bližnímu, kteron hlásá křesťanství,
spatřají v tom sage jedeu důkaz, že učení Kri
stovo povstalo z buddbistnu. Ale ani z tohoto
křesadla jejich jiskry nelítají.

Zajisté baddbism mlaví maobo o holu
lidském, ale když tak dojímavě Mčí lidské
bědy, zeptejme se, kterými že léky chce různá
utrpení mírniti? Baddhism na tato otázku ne
odpovídá, protože takových léků nemá. O
vsnešené lásce křesťanské není v něm ani po
tuchy a o milosrdném Samaritánu není v něm
nejmenší ozvěny. Baddhism ovšem zajímá se
o trpicí lidstvo, ale nikoli aby mu pomábal a
vlóval vytrvalost a síla, nýbrž aby mo nspad
pil rozlaku od vozdejšího bědného a těžce sne
sitelného života. Starati se účinné o bědy bli
žního, zoamenalo by buddhismu rašiti dušovní
rovnováhu tak namáhbavě nabytou. Hlavofm
úkolem jeho jest bolu se zbaviti, a tobo do
sahuje se útěchou, še jiní také trpí, a tedy
resignací a vědomím, že tím se z bola vysvo
bozujeme.

A protoše tyto teorie nejsou leč jemněj
ším sobectvím, nemošno tady mluviti ani o
lásce ka bližníma ani o homanitě. Odtud za
Jisté logicky pocbodí úplná netečnost a ne
činnost, zoufalost a světobol, odtudta ueustálá
touba splynouti 8 nicotou (s Nirvánou), odtud
ospalost a nehybnost baddhistickýeh vysna
vačů. Proto právem dí Oldenberg: „Buddhiem
nemá slova pro láska křesťansko, v ačení
Kristově láska stala se dělem a krví, kdežto
boddhism nemá nic podobného. Hlásá-li bud
dbism odpastiti ačiněné bezpráví, pak nesmíme
z dosoru pastiti myšlenku, která v této mo
rálce se jeví, že prominouti a smiřiti 3e, jest
pro něj vlastně užitečnější politikou, nežli
se metiti.“

Z toho ze všeho jest jediný závěr možný:
ti, kdož v boddhistické netečnosti k bola blíž
ního vidí vzor, z něhož vypučela láska v má
boženství křesťanském, jednoduše nevidí oi na
jazyk, protože žádají od vrby, aby plojila ja
blka, což ovšem dokazaje, že v hlavách ta=
kových nčených pánů všechny pojmy důkladně
jsou přebázeny.

Buddhiem a kultura. Učení, které za nej
větší štěstí problašoje ničím nerošený klid da
Ševní, není na všechny kultaraí úloby oičím
jiným vyzbrojeno. než naprostou Ibostejnoatí.
Každá snaha, probaditi zájmy člověka, zna
mená nové a nové žádosti a způsobuje nová a
nová utrpení. „Obce-li kdo statků získatí, ať
kupec, ať rolník, pastýř, vojín nebo úředník,
musí se dáti v plen vedru, ziuě, bladu, šísni
s oštknotí hada. Nedosáhoe-li svého cíle, bo
lestně naříká: marna byla má práce a starost|
Dosáhne-li však, čebo žádal, musí úzkostlivě
stříci, čeho oabyl, a musí ae obávati, aby nebyl
o vše různými nepřáteli připraven.“ Taková
filosofie nejsouc echopna, aby ka práci rosně
covala a nabádala, jistě ochromuje a lompí
všechna radost z práce. Pak jediným progra
mem životním jest lenost a žebrota. Proto
Hellwald nazývá buddhism náboženstvím le
nosti, a Bertholet se táže, zda baddhiem na
východě nerozšířil ae proto tak mocně, že
mavbo hoví lidské slabosti.

Jinak boddbistická lhostejnost ovšemhodí
se dobře k tomu, aby mírnila sarovost a bru
bost vůbec. Že buddhisté stavějí nemocnice i
pro svířata, vyplývá s učení o předoševšování.



Uflocitným našim boddhístům se to velice
libí, ač by měli více pamatovati na bída lid
skou. Slovem baddhiem pákoo kultury není, a
Delzs ho vůbec srovnávatí s křesťanstvím, které
mohutným světlem a teplem účinně voiklo ve
všechen sociální život. Ukládajíc práci jako
povinnost, křesťanství způsobilo sociální revo
luci, která odstranila otroctrí a ctí pokryla
veškeroa práci tělesnou. Buddhiem tekových
činů pro svoji slabost jest neschopen, jelikož
není mravoukou rkutků, nýbrž spánku. Iadif
procházeli národové a přivlastňovali si její
drahé kameny, protože buddhisté svého ma
jetka a vlasti nedovedli hájiti, rovněž i Čípy
není viděti na velikých drahách lidské my
šlenky a pokroku, ale všude vlají vítězné pra
pory vzdělanosti evropské, kterco vybadovalo
křesťanské náboženství.

Vzbozuje tedy p:div, když novodobi bad
dhisté velebí Baddho jako sociálního reformá
tora, který přece o odstranéní tuhých indic
kých kast ani se nepokasil. Není náhodoa, že
přívrženci, kteří Buddha obklopovali, byli ze
šlechtických rodin, a že nikdy nebylo mu vy
týkáno, jako Pánu Ježíši, kterak důvěrně ot
coje s lidem. Oldenberg, výtečný znalec bad
dhismo, dí: „V Indii nebylo ničeho, co by se
nazývalo sociálním hnotím. Stát, epolečnost
a kasty zůstaňtež si, jakými jste, baddhista -i
jich nevšimá a v jejich aložení nezasáhbá, pre
tože žádná pozemská věc nemůže bo dojímati.“

Všechno, co posud řečeno, zajisté postačí,
aby poznány byly zásadní rosdíly mezi bud
dbismem a náboženstvím křesťanským a aby
v jasné světlo byly postaveny enshy, Lteré
učení Kristovo odvozojí z Iodie. Konečně ještě
jedna véc bije do očí. Kdežto Krista od ná
boženství křecťanského nelze odděliti, protuže
jím jest Ježíš ctěn jako jediný Vykupitel a
jako Bůh a člověk, Buaddba jest jen jedním
z wnobých. Možno si Buddhu odmysliti, a
přes to zůstává buddhistické učení, čím pod
statně jest, totiž otázkou vykoupení od bolesti
a útrap pozemských. Naproti tomu odmysleme
si Kristu Ježíše, a křesťanské náboženství jest
to tam. Pozurujme konečné, že stop boddhisma
neal a Židův ani před Kristem, aoi po Něm.

Jakého násilí dopouštějí se boddhisté,
aby podryli křesťanství, o tom nechť svědčí
aspoň dva příklady z maobých jioých. Lipský
professor Seydel tvrdi), že evargolia jsou zbytky
nyní ovšem jiš stracené legendy o Baddhovi. Vše
stranně zajištěným a v historii povué místo
zaojímajícím evangelilim Seydl dává za podklad
legendu o Boddbovi, o níž neví, zda vůbec
byla, jaká byla a rná ještě tolik odvahy, že ji
prohlašuje za ztracenou! Dosuvad lidé ztráceli,
co určitě měli, dues ztrácejí již, co nemají.
Tímto způsobem Seydlovým vyvrátím všechno
na světě. Že máte historii o Napoleonovi? Co
vás vede, kaiby o Napoleonově činnosti jsou
zbytky myní ovšem jiš stracené legendy o egypt
ském Ramsesovi. — Boddhista Not: witsch chtěl
na hlavo hřebíku uhoditi sase jinak. Tvrdil, že
našel v klášteře mnichů buddhistických v Ti
betu listioo, svědčící o pobytu Kristovu mezi
tamními klášterníky. Světový znalec sanskrto,
Max Můller, dokázal však, že tvrzení to jest
nejapnou smyšlenkovu,a Notuwitech masil držeti
ústa na závírce.

Konec kopců domněnka, že učení Kri
stovo jest plegiátem buddhismu, bez dlouhých
řečí vysvědčuje se hned nesmyslnou kuždémao,
kdo vezme v úvahu karakteristická učení obon
náboženství. Důkaz o závislosti evangelia na
buddhismu jest vlastuě důkazem o kvadra
toče krahu, neboť neběží o nic jiného, neš
dokázati, že erangelia povstala z baddhismu,
tedy s toho, čemu zásadně a naprosto se pro
tiví, jako světlo protiví se tmě. Z těžké pan
theistické mlhy baddbistické, s učení plaého
nejasností a rozporu vyvozovati křesťanské
náboženství, jest tolik, jako chtít ze staré roz

zoané pazderoy vystavěti nádberný gotickýDB. —

Na tento boddhism ulakomil se tedyi
Macbar, jenž podle všeho má výsada na každou
nemotornost. Zatubuje sítě a loví, a když myslí,
že chytil rybu, tiskne v rakou jen žábu, o které
se vztýčenou hlavou přednáší, že jest lososem,
čimš ovšem převrací všechen zoologický po
řádek. Macbar má podivuhodný talent, strkati
prsty v místa, kde vu domýšlivé nevědomce
nastražen jest zrádný skřipec. Machar jest oby
čejným šosákem, jenž bez studia a spoléhaje
na různé protikřesťanské klepy, Špindirským
způsobem řeší otázky, které mají životní důle
Zitost. Roznáší se, že jest to u oěho již
nemoc. Přísloví praví: Čím kdo saobází,
tím také schází. Proto,aby Machar na konec

nesbáněl gepo babském mazání, když rosnemohl se jiš babskýmiklepy, dáváme mo radu.
Recipe: sedakrát týdně bedlivé stadinm kul
turní historie. Léka bodiž užíváno, dokud se
stav nemdoného znatelně nez.epší. Medikament
třeba bráti s lékárny a „Všestranuého Rozhle
de.“ Jelikož však asi jistě dostaví ge recidiva,
neboť protikřesťanská motolice drží Machara,

jako opium čínského dřevače, bode natno, aby
se předepsané dávky opětovaly ...

o .
o

Aby slyšel i lid. Na říšské radé promlovil
poslanec V. Myslivec řeč, která pro avvu ča
sovost, pro vystižení sociálních, politických
a náboženských poměrů zasluboje, aby byla co
nejvíce čtena. Výtah má sice také význam, ale
trvalé účinnosti bude dosaženo, když bude roz
šiřována celá řeč v brošaře. Jest třeba tedr,
aby do každé farnosti a organisace značiým
počtem byla objednána. Žádáme jmenovitě kz
tolické důvěrolky a kuěze, aby ko prospěchu
katolického baotí této věcí účelně užili.

Každá praktická hospodyně bude nyní
vařit jen dle

Úsporné kuchařky
Anuše Kejřové, která prárě v pode
psaném nakladatelství vyšls. Kniha tato
je dílo umělecké, poněvadž za nynější
drahoty vařit

g levněa
© chutně
Je opravdu uměním; cena knihy je 2 K,
vázané K 250, poštou o 30 h více. Na
skladě v každém knikupectví, zejména
v nakladatelství Bohdana ©Melichara
v Hradci Králové.

Obrana
Nad čím we pohoršíl mladočeský

majestát. Hipmanův „Časký Svět“ pronesl
výrok o ptajtrlictví“ zimního krále Friedricha
Falckého. Toble však podoařilo velice krev
mladočeského „Dne“, která jest posud až pří iš
prossáta historickou lgrikoo, vyvěrující z po
věstných novohusitských rozběbův a dobru
dražství. Jak se žilo mladočechů:n pohodlně,
když beze všeho hlubšího studia se živili z pod
vodaého a hanebného pamffetu „P giova“! Dle
tohoto Švindlu a jiných podobných brožarek,
laskaných od mladočechů, vykládány po3.ucha
čům dojemné historické ballady a romaoce,
které nutily k slzám „statečné dědice husit
ských a protestantských předků.“ Katastrvfa
bělohorská také vykládána jako nejnespraved
livější pronásledování protestantských beránků,
jako nejtěžší rána pro nejlepší a nejobětavější
syny národa. Amlad.české srdce posud se ie
může vymaniti z těch limonádových, neživot
ných tradic. Není tudíž s podivem ani to, že
výrok o „tajtrlictví“ Friedrichově vlastenecká
duše „Dne“ nazvala „meslýchanou| surovostk.“
Předně: jaká sarovost jest už does v českém
Časopise „věcí neslýchanva“? Naše šornalistika
hází s cyoickým pošklebkem bláto ba aejsvě
tější osobu Kristovu, os svatého knížete Vác
slava; hanoben byl neurvalým způsobem dr.
Hieger, sypou se pošklebky na náboženské
smýšlení českého lidu. To všecko snesla mla
dočeská duše klidně. Ale — doteknout se ci
záka, který braje tak důležitou roli v prote
stantské balladé? Sarovost neslýchanál

Nikdo tak barbarsky nenakládal s posvát
ným, velkolepým odkazem Karla IV., s vele
chrámem Svatovítským, jako zhýralý tajtrlík
Friedrich. At: jeho pobožnost v dóma Svatc
vítekém! Na bolý stůl položen veliký kvašený
koláč, krájený na skývy. 4 oěho se jedlo po
kuse a víno z kcfilků každý zpřísedíc ch čes
kých pánů pil sám. To vzbazovalo veliké po
boršení mesi samými protestanty; tento nový
způsob „sv. přijímání“, zavedený pánovitým
tajtrlíkem, ovšem hned pak přestal. Ale „Den“
jest najednoo velice nábožný a hrůza jeho něž
noa duši pojímá, soublasí-li někdo nyní s na
Šimi předky různého náboženského vyzoání,
kteří byli rozhodně zbožnější, než německý
vydřidušský dobrodruh. Kletby lido českého
jen se sypaly oa blavu „krále“, který v nej
vážnějších okamžicích vyssával zemi, proda
koval se v umění plovacím, v statném lezení
Da strom a hodoval bezstarostně, jako by celá
jeho vláda byla posvícením.

Zato však jest „Don“ hezky tiše jako žába
v bahoč, když jedovatá slina „taky-vlastenoů“
stříká na vznešenou postať Otce vlasti, kdyš
se tropí uličnický posměch s těch obřadů, které

py posvátoy jak husitům tak katolíkům.„Den“ žije dále v copářských romantických
tradicích, ačkoli nové výskumy historické

přímo hřímají, aby názory na minnlost českého
lidu byly r.dikálůč opraveny. Friedrichova
německá chasa, badíci pohoršení mesi sbož=
ným lidem, chtěla „reformovati“ po kalvfosku
samé české protestanty, vytýkajíc jim, žo „za
pácbají římanstvím.“ Takového samozvance by
byli jinde hnali ze země karabáčem; předkové
naši byli však trpěliví a —„Den“ se rozčiluje
nad správným označením jednání nezkušeného
německého šaška. Co mají říci bovřivéčinoosti
toho bezcitnáho komedianta mažsvé, usilající
aby stará Praba byla zachována?

Agrární hospodářští ostrovidové
vrtí sebou a cokají při poznání, co všecko
jejich jasnéma dobleda ušlo při péči o pod=
dané fioaočníky. Tak veliká, zabanbojící kata
strofa velkých Raifcisonek není žádnou ma
ličkostí pro stranu tu, která dloaho posice své
upecňovala posměšným i soadcovským p'uka
zováním na Svatováclavskou záložna; a přece
kněčí ačinili k její záchraně tolik, k čvnu
by se ve prospěch potrefené záložny agrární
neodbodlal celý tábor barvy zelené.

Teď agrární „Naše Kampelička“ všemožně
hledí upokojiti agrární poddané, ale mnobo 88
jí při tom nedaří. Natírá sgcární Ustřední
Jednotu lesklým lakem, který však při nep1
trném f>akaoatí odpryskává. Praví aa př.: „Je
dině aezachováváním stanovených předpisů
jest umožněno nepoctivým lidem podvody či
niti. A proč nejsou tedy ty předpisy přísně
zachovávány? Proto, že je unezi činovníky
mnohých spolků mnoho nemístné důvěřivosti,
zaviněné i nezaviněné nevědomosti a trestu
hodné ne. balosti.“

Nepozoroje „Naše Kawmpelička“, jaké to
dává vysvědčení svým věrným avědomělcům?
Před tím byli agrárníci lidmi „nejuvědornělej
Šími“, třebaže podvůdcové jejích nesnali dobře ani
agrárního programu. A teď se také ukaznje, že
mrskání katolíků Drozdovou záložnou dělo se
výhradně k věli vylití jedu jízlivosti, z dryáč=
nictví, ale nikoli pro vážné poučení agrárníků;
ti byli „svatí, neomylní, nejpoctivější“ a proto
neuznalo vrchní vedení agrární za vbodno říci:
„Čerpejte z té katastrofy poačení pro sebe! I
vám se může při nedbalosti podobné neštěstí
přihoditi. V Svatováclavské panovalo strýč
kovství, vy však musíte zachovávatí přesné před
pisy. Místo utiskování katolíků spolu súčast
úěných raději pilně koutrolajte a pracujte !*
Teď teprve ví „N. K.“, že mezi činovníky pa
Dovala nedbalost, nevědomost a pohodlná dů
věřivost. A to že jsou jediné chyby? Což ti
lidé nepoctiví, kteří bezazdoě kradli, nebyli
pokládání dřív za svědomité, za nadšené, obě
tavé vůdce? Předně mosejí býti vyzkoušenými
poctivci ti, kteří mají od pokladuy klíče, Ale
agrárulkům byl dobrý každý trocha pročtělejší
agont, který awěl bbitým jazykem podek+t ka
tulickoa stranu.

Ostatně Ustř. Jednota má ve stanovách
za účel „zdokonalení zařízení a správy jednc
tlivých společenstev znaleckou poradou“. O
nemístné důvěřivostí kalených agrárníků také
měla a mohla dobře dávno dříva věděti. Je
stliže valná většina agrárníků polkla bex hlesa
tak veliká sousta, jako byla řepa Práškova,
Zázvorková a Udržalova, pak Ústř. Jedoota
mobla dobře uúhodnonti, jak agrárníci nedc
vedou samostatně přemýšleti, jak uctivé při
jimají sdělení a posudky agrárních časopisec
kých koranů.

Jak rády agrární orgány (a „Venkov“ sám)
otiskovaly uměle vzbuzené projevy nedůvěry
proti dro Horskéma| Af prý se mandátuvzdá!
Zatím však zrovna v okresu Horského ušlo
zrako jejich hospodaření Kudraáčovo. Agrár
níkům tadíž bylo milejší zchladiti si žáhu než
abáti o řádné hospodaření. A největší neoma
lenosti bylo, že do politických, strannických
protestů satahovány byly samy Raiffeiseaky;
ty začaly politisovat, ale Ústř. Jednota jich
nenapomenula, aby si jen hleděly raději svého
vlastního účelu, zkrátka aby suchovávaly sta
novené předpisy. Začala pravý účel Raiffeisenek
teprve tehdy Široce vykládati, když katolíci po
nesnesitelných kopancí.b zakládali vlastní svaz.
„Kampelička“ praví, že členstvo nemělo po
dva roky mlčeti ke Kadrnáčově hospodářství.
To měla však říci raději tehdy, kdy se tolik
va Kadrnáče zapomínalo pro bezcharakterní
boj proti dra Horskému a hr. Sterobergovi.
Proč si nedala Jednota předložiti řádaoa bi
lanci za ty dva roky, kdy se v Rokytnfka ne
konaly předepsané valné bromady? Naopak:
když se obecně vědělo, že někteří katolíci po
jali proti Kudrnáčovi nedůvěru, byl jeden pro
otevřenou kritikou zavřen do krimioálaa Ustř.
Jednota nerozptýhla důvěřivost jiných.

A oož se Stalíkem? Vždyť přece byl

sesnán u něho důkladný škraloap jiš Hovětší defrandací. Měla tadíš jsk „Kampelička“
tak Ústř. Jednota sama posvednouti varovný
hlas. Teď, kdy mají kstolici svůj dobře vedený
svaz, „Kampelička“ najednoa ve strachu trochu
obrací. Málo platno; půjdeme samostatné dále,
sílíme zoamenitě a s chyb jinde páchaných
vezmeme si nančení pro podniky vlastaí, aniž



bychon odbývali nebody pouhým zesměšňovám a tupením stravy jiné. Naše Raiffoigenky
stoupencům Práškovým poddány nebudou.

Politický přehled,
Poslanecká sněmovna v předvánočním sase

dání. V poslední své schůzi 22. t. m. v tomto
roce jsko by chtěla posl. sněmovna oabraditi,
k čemo po celý rok dostati ae nechtěla a ne
dostala. Prosatímní rospočet byl v druhém a
třetím čtení vyřízen za tři hodioy a přijat 246
proti 202 hlasům, při čemž ze Slovanské
jednoty samé scbázelo na 30 poslanců a toi
z těch řad, které se vrbly do obstrukce, jež
tak protiobstrakčně skončila. Ještě větší chaos
byl při hlasování o smlouvě 8 Rumunskem a
o zmocňovacím zákoně. Smlouva s Rumunskem
byla přijata 277 proti 155 hlasům. Kluby bla
eovaly rozděleně, zástapcové měst pro, ven
kova proti nebo odešli. Zmocňovacísákon (k uza
vření smlouvy se Srbskem, Černou Horou, Bol
harskem a Argentinou) byl přijat 243 proti
181 hlasům. Z klaba katol. národního hlasovali
poslanci z Čechproti, moravští a dr. Horský
odešli. Stalo se tak proto, še klab katol. ná
rodní, cbtěje zůstati oa stanoviska opposičním
proti vládě, ale nechtěje mařiti předlob hospo
dářsky velmi závažných, dal Členům svým na
vůli, zda chtějí odejíti či hlasovati proti
smloově s Ramonskem a zmocňovacímu zá
kono. Podobně bylo u radikálů. — Pro země
dělství zřízena ústředna ma svelebemí chovu do
bytka, schválen sákon o odpssech damě posemkové,
sákon o pracovní době v neděli pro obchodní
pomocnictvv, r-zšíření úrasového pojištění pro
stavební dělnictvo; při této předloze přijat byl
pozměňovací návrh Ššl.Stránského, aby z po
jišť ovací povinnosti byly vyňaty ty živnosti,
které nejsou bezprostředně súčastněny na stav
bách, nýbrž které pracují toliko v dílnách,
jako zámečníci, trahláři, klempíři a pod. Pro
tento dodatek (tedy proti dělnictvu) hlasovalo
212: agrárníci, Mladočeši, Poláci, Jihoslované,
něm. křest. sociálové, něm. liberálové a Rasíni.
Proti dodatku (tedy pro dělnictvo) blasovalo
110: český katolicko-národní klub, soc. demu
kraté a nár. socialisté. — Přijata byla i zprá
v8 o rozšíření vicepresidentských míst z Ó aa
7. Při hlasování o kontingentu lshovém běželo o
resolaci, která po přání Polského kola měla
býti zamítonte. Něm. křest. sociálové hlaso
vali však pro tato rosoluci, která také přijata.
Poláci následkem toho uražení a roztrpčeni
vyšli ze sněmovny. — Takovou moc měl vpra
vený jeduací řád sněmovny na množství pro
jednaných předloh ve středa před svátky, kte
réhož dne odebrali se poslanci na vánoční
prázdniny, které prý potrvají do 10. února.

O rekonstrukci kabinetu, která prý není
dále než u poměru 5 Slovanů a 5 Němců, bude
se jednati po Novém roce. Parlamentární ko
mise Slovanské jednoty dne 22. t. m. usnesla
se pověřiti předsednictvo (dr. Hroban, dr. Kra
mář, dr. Ploj, dr. Šosteršič a Udržal) úkolem
účastniti se jednání o změně ministerstva, jak
mile toto vyjednávání bade zabájeno.

Sněmy semské moravský, hornorakouský,
tyrolský, gorický, slezský, Štyrský, kraňský a
bukovinský vešly se ku krátkému zasedání.
Co ee týče sněmu českého, konají se prý po
rady k jeho uvolnění, ale ministr dr. Scbrei

ne ož napřed prý prohlásil, že se sejít nesmí....
Náměstkem sem. hejtmana na Moravě v ří

2ení sněma jmenován katol. posl. dr. M. Hra
ban, v jehož jmenování spatřiti lze velký mo
rální úspěch pro strana katolickou.

Do panské jmenováno bylo 6
členů dědičných, 24 doživotních, mezi nimi
pouze 2 Češi.

Krise v Uhrách. Ladislav ši. Lakace, na
stávající ministerský předseda oherský, dal se
do práce o sestavení kabinetu nového. Do No
vého roko má býti hotov. Košut problásil, že
jebo strana a strana ústavní nebude podporo
vat Lokaose, ješto má v programu nové volby,

Ve Finsku učiněna vážná opatření na
ochranu raského obyvatelstva proti možným
útokům Finů.

Z činnosti katol. spolků.
Mlenzské Předměstí. Sdružení pořádá

v neděli dne 2. ledna o 3. hod. odpoledne v hos
tioci p. Šprydara přednáškovou schůzi, při níž
vldp. farář Filip Jan Konečný = Pouchova pro
mluví o výsnamu spolků katolických v našem
životě. —

Pomchev. Dne 23. ledna v hostinci „Na
Staré“ o 3 hod. odpol. pořádá schůzi místní or

panice katol. lidu. Vldp. farář FilipJan Konečnýde míti přednášku o významu katolického tisku.
Čes. Skalice. Dne 23. ledna 1910 o 7.

večer pořádá se věneček strany katolického lidu

v Čes. Skalici v hotelu pí. Bartoníčkové. Hudba
poroměsteká osobním řízením pana kapelaíka J.
Boše. —

Roveň u Pardubie. Dne 26. prosince
sehrála zdejší katolická jednota jinochů a mažů
společně © organisscí mládeže divadelní kus
„Jesličky.“ Již tento název opravňoval k velikému
účastenství. Naděje ta nezklamala, neboť veliké
množství bostí tísnilo se v sále divadelním. Lito
vati jen dlužno, še místnost nemohla pojmonti tak
veliké účastenství. Tato okolnost bude snad moc
nou pobídkou, aby sál byl o několik metrů pro
dloužen ©Účastníci sledovali a neobyčejným zá
jmem výkony našich milých členů a členek, kteří
úloby své velice pěkně provedli. Bylo vysloveno
všeobecné přání, aby kus tento byl opakováu,
což ae i stane. Diky velikými zavázání jsme vlep.
Fraotišku Orlovi, řídícímu v. v., jakož i vldp.
prof. D. Orlovi z Praby za jejich lásku a oběta
vost, která velice přispěla k zdařilému provedení
tohoto dojemného a vánoční nálado zvyšujícího
kusu. Doufáme, že vlop. řídící nám opět brzy tek
milý a radostný okamžik připraví. Té64našim mi
lým členům jednoty a mládeže buďte vzdány
diky za jejich píli a obětavost. Další činnosti vo
láme upřímné: „Zdař Bůh!“

Kelim. Doe 19. prosince byla zde zřízema
odbočka Piova spolko. Při scbůzi křest soc spolku
po přednášce vlp. R. Fridricha: „Reformace
XVI a XX. století“ ujal se slova p. iaženýr Do
stálek a promluvil nadšenou řeč: O důležitosti
tisku a Piova spolku. Po řeči této, jež byla pře
rošena častým soublasem přítomných, přihlásilo
se přes 40 z přítomných za Členy Piova spolku.
— Na Boží hod vánoční konána spolkem křest.

soc. opět přednáška, již měl dp. Fr. Holas, kate
cheta v Kolíně. Ve své řeči „Nám narodil se“
krásně vyvodil a předvedl, co značí křesťanství
pro celé lidstvo. — Dae 26 prosince 1909 sebrálo
se divadelní představení „Sedlák Zlatodvorský“
ve prospěch sirotků. Uspěch byl skvělý, všichni
účinkující vpravili se do svých úlob jak váleší.
Účast byla tak veliká, že Zámecké divadlo bylo
do posledního místa naplněno a věe vyprodáno.

Zprávy místní a z kraje.
Slavnost vámočního stromku vyda

řila se dne 23. t. m. v „Radolfina“ velice krásně.
Dostavil se nejdp. biskup dr. Donbrava a 8 ním
moocho jiných dobrodineů blachoněmé mládeže.
Dítky přivítaly bosty s poděkovaly velmi rotino
vaně. Hra „Nespravedlivý správce“ provedena vý
tečně, tak že ohválena obecně. Dítky byly hojně
svláště od nejdp. biskupa obdarovány.

Hradecko-nechanický okrsek Ná
rodní Jednoty Moveročeské přijel 100 K
od dámského odboru Národní Jednoty Severočeské
ve Svobodných Dvorech.

Zpráva © děsné katastrofé na dráze
u Uherska vzbudila i v našem městě veliké vsru
šení. Mnobo lidí jelo na místo neštěstí. Obecně
byl litován snaživý obchodník p. Byčiště, který
dle poslední správy bobudík vyvázl již naprosto
z nebezpečí smrti. Novioy šly po svátcích na
dračku.

Velkolepý večer Rylvestroveký po
řádá jednota katolických tovaryčů v sále „Adal
bertina“ dne 31. prosince. Začátek v 8 hodio.
Vetapné: rodina 1 K, osoba 40 bal. Program ve
lice pestrý. Bpoluáčinkají členové východočeského
divata pp. Velický a Souček. Rešii má p. Ve
lický. Z bobatého programu uvádíme : Veselý snář,
Dva dragouni, Proces o hubičku, Páni z Kokta
lova, Siciliana z operety „Chansonetta“, Průvodce
cizinců, atd. Přestávky vyplní budba tamburašská.

Roklamace v příčiné reprosentač
míhe plesa společenstva bostinských, výčepníků
a odbočky českoslovanského číšnictva „Otakara“
pro Hradec Král. a okolí přijímá p. Alois Hof
baner, hotelier a p. Ant. Fišer, vrchní číšník
v Grand-hó'elu. Přípravy jsou v plném proudu a
návštěva se očekává atkvělá.

„Poslední léč“, velkolepý budebně pě
vecko-humoristický večer pořádá se pro přátele
myslivosti 22. ledna přesně o půl osmé hodině
večer v sále „Adalbertina.“ Výhradně pro svanél
Reklamace přijímá p. Ad. Fisla, Hradec Král. IL

Z místního odberu Národní Jed
mety Severočeské v Hradci Králové.
Vánoční školní slavnost ve prospěch českých men
Šin uspořádaná dne 22. prosince studajícími dív
kami městského lycea zásluhou pana professora
Jaroslava Mikaoa vynesla 20 K, jež místoí od
bor Národní Jednoty Severočeské vděčně přijal.
Nadílka oděvů a hraček, o niž s pečlivostí se
postarala profeasorka lycea sl. F. Vocásková, ode
slána české menšině v Nové vsi u Dachcova, od
kudž 362 hornických většinou nemajetných dětí
dochází do vzdálené české Školy v Oseku a jimž
dárky našich lyceistek velmi budou vhod.

Klendyke, městoslatokopů a výjevyz Děd
ného života jejich na cestě za zlatými ložisky
sa průsmykem Čilkovským v nebostinných pusti
nách zasněžené Aljašky (v Severní Americe) so
brazeny jsou v Panorauě Národní Jednoty Seve
ročenké v Hradci Králové od 1 do 7. ledah 1909.

Zálošní úvěraí ústav v Hradei
Králové upozorňoje, že vkladní knížky za pří
činou připsání úroků pololetních předkládati ne
třeba, jelikož banka zúčtování provede ve svých
knihách a úroky do vkladních knížek připíše
sama po 16. lednu 1910 při nejbližším vkladu
nebo vybrání.

Fillálka Záložního úvěrníhoústava
vwPrase. Správní rada v poslední své schůsi

kooptovala do právní rady pro pražskoa filiálkupana Bohumils Čerycha, továrníka na Král. Vino
bradech. Dirigentem pražské filiálky stanoven do
savadoí dirigent centrály p. Josef Fér, pokladní
kem jmenován li«vidátor centrály pan Karel Su
chácek, chéfem korespondence pan Fraot. Pospíšil,
účetním pan Václav Libánský a likvidátorem pan
Alois Špryňar. Filiálka zahájí činnost dne 3.
ledna 1910.

Na odvrácení gormnnisace českých
dítek delnorakonských v jasykumateřském
přispěl v října spolku „Komenský“ ve Vídni ITI.
3 Strohgasse 45., který vydržae 5 obecných
škoí, školu pokračovací, 3 opatrovny a 5 jasyko
vých škol, politický okres Hradec Král: Babice.
J. Rychnovský ab. mezi 18 dárci 5 K. — Hradec
Král. Pokrokový klub 8 K, Časopis „Obnova“
sb. mezi hosty v loká'e „Adalbertina“ p? diva
delním představení na popad J. Nováka 4 K,
Společ. „Krákora“ v host. „Černý ků“ prostř.
„Vídeňského Denníka“ 50 K. — Hradec Král.
Nový. Sokol prostř. Vídeňské záložny 23870 K.
— Nechanice. J. Košťál 5 K. — Pouebov. Z.
Kávová, žákyně 0-10 K, O. Stantejský, žák
015 K. — Předměřice n. Lab. Ochot. apolek
„Kolár“ 125 K. — Syrovátka. F. Neuman sb. 33
dároů 21 K. Třebechovice. V. Novák, ab při gra
mofon. večírku 10:30 K.

Na pouchovskon farm dosadilapokro
kářská konsistoř dekretem otištěným doe 28. t.
m. v „Osvětě 1.“ jakéhosi P. Pokorného z Praby.
Jakkoli nám nábodou jest tento farář zcela ne
zvěstný, přece „Osvěta I.“ mu už pfipravoje do
cela teplé místo v Hradci; při tom se ji ježí
vlasy hrůzou nad bojovností toho klerikála. Proti
tomu ;strašidin by snad tedy bylo nejradikálněj
ším prostředkem napsanou presentaci Škrtnoat.

Dar. Jeho Erxc.nejdp. biskap dr. Doubrava
daroval spolku sv. Vincence v Novém Hradci
Králové 20 K, za čež konfereace vzdává nejer
dečnější dík. Zaplat Pán Bůh!

+ František Hoeráčok. Zesnulv Pánu
velice zasloužilý kněz, č. kanovník kathedrální ka
pituly královéhradecké, majitel zlatóho kříže zá
služného s korunou, emer. c. a k. karát, euperior
a professor na c. a k. Teresiánské vojenské aka
demii v Novém Městě Vídeňském, spisovatel a
člen maoba vlasteneckých a dobročinných spolků
atd. Narozen dne 5. prosince 1851 ve Studenci u
Jilemnice, na kněžství posvěcen dne 16. července
1876 v Hradci Králové, av. svátostmi zaopatten a
do vůle Boží odevedán zemřel ve výslužbě v Že
leznici dne 25. prosince 1909 a byl tamtéž ve
středu dne 29. o 10. hod. dopol. po zádušních
službách Božích ve vlastní hrobce pochován. Slu
žebníče věraý a horlivý, vejdi v radost Pána svého!

Miletím. Lidový spolek křesť. sociální měl
19. prosince schůzi. Předoášel náš p. farát o
alkobolismu. Přednáška líbila se obecně. Na schůzi
této bylo i několik poslnchačů jiných táborů. — Po
slední dobou snažila se hořická žurnalistika, snad
mimovolně, by vyvolala nějaký malý run.n4 zdejší
sáložnu. Snaha ta se nepovedla, ale okázala nám,
jak strany pokrokové drží se hesla: Svůj k ové
mu! Pokladník zdejší záložny byl totiž jejicb člo
věk a když nyní se záložnou jejich se rozloučil
a chtěl se jí odvděčiti způsobem velmi šlechetným,
ta ovšem musil: mu pomábati všickni „pokrokoví
lidé.“ Neřeklo se: Příteli, obybil jei, nechej toho!
Ale bned se blásalo do celého okolí, že ce v Mi
letíně s pokladníkem jednalo nekulantně pro jebo
správnost! Telefon pracoval, tisk pracoval, státní
zástupce, spolek úřednický, svaz záložen zalarmo
ván as přece nikoho nezavřeli, aci ran nenastal!
O smůlo!

Neštěstí ma dráze u Uherska. (Pů
vodní správa). Na Hod Boží vánoční rozlétla se
před polednem zpráva ohrozném neštěstí na dráze
za samou stanicí Uherskem na trati Pardabice—
Uboceň. Z Pardobic a od Chocně byly ihned vy
praveny pomocné vlaky s lékaři a s celým sanit
ním příslašenstvím. Před polednem byl záchranný
vlak zpět v Pardubicích a přivášel 13 těžce a
množství lebce zraněných a větší počet uděšených
cestujících. Někteří z pasažérů, kteří vyvázli bes
pohromy, byli tak zděšení, že pro brůtu od další
cesty upaetili. Těžce sranění v úplném bezvědomí
doneseni byli do okr. pardabské nemocnice. Dae
27. prosince ráno z nich už tři zemřeli. Většina
z nich utrpěla těžká sranění ne nohou a na hlavě.
Za nádražím v Uhersku byla botová hrůza. Obě
težké lokomotivy trčely v sobě jako dva hrozní
dravci vrašeny dosebe s v předních částech stroje
nadobro rozdrceny. Při srášce nastala tak strašná
ráns, že celé okolí se domuívalo, že nastalo se
mětřesení s otřásajícím výbuchem. Vozy za loko
motivou rychlíkovou byly v pravém slova smyslu
rostříštěny avrženy 8náspu dolů a cestající vnich buď
sebiti anebo zranéni. Někteřívybosení byli prudce
z vozů a váleli se s náspu železničního dolů. Vět
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šina zraněných a zabitých byla ze šatů téměř
pvlečena -anebo na nich zůstaly pouhé cáry. V rych
likových vozech ves! se plyn, vosy začaly hořet
a některé osoby byly popáleny. Tak pl Tbérové
s Pardubic, kteráš byla na cestě ko svým rodičům
do Opočna, shořel klobouk na blavě a spálen jeji
bobatý vlas. Její manžel. který ještě o půlooční
zpíval oa kůru v Pardubicioh +Ó'0, hrůzou se po
máti na mysli. Na místo neštěstí povolána byla
celá tada Ččetolků,dostavili se četní úředníci ná
dražní a tisíce lidstva prvodilo sem po celé dny
ca podívanou. aby byli očitými svědky nevídané
katastrofy. Železniční k-leje pod nárazem želez
ných kolosů byly zabnuty do oblouku. Třísky,
kosy prken. železné nápravy, kola, šrouby, různá
spínadia a přečetné různé kovové Části Zeleznič
ních vozů ležely tu v hrozné směsici v kupách.
Meri tím lidská krev, cáry s lidského oděvu, vše
lijaké zavazadle, koše arůzné drobnosti cestuvní.
To všecko dobromady budilo dojem, který zachvěl
celou bytostí lidskou. Zvláštní jest, žestroj vedoucí
na rychlíko odnesl to pouhoo odfeninou na blavě.
Topič byl zabit a uhlím zasypán. Osoby na loko
motivě nákladoíhovlako segkodili včas dolů aušly
tak jakékoli nohodě Tři vory nákladního vlaku,
nalézající se bezprostředně za lokomotivou, byly
taktéž rozdřcenya zboží z nich rozmetáno po trati
a náspu. V nádražním skladišti uloženo bylo 9
mrtvol, které byly v neděli pytvány. Jeden £ ra
něných amřel cestou do nemocnice a 3 zemřeli
v nemocnici v Pardobicích. Dohromady jest tedy
mrtvých 13 osob. Assistent Zeie, jemuž přičítá se
hlavní vina neštěstí, byl auspendován a zatčen.
Vypravuje se také, že v zápětí katastrofy přišel
na nádraží jistý advokát, který raněným a pří
buzným usmrcených nabízel právoí pomoc, žádaje
ploou moc kžalobé proti dráze. Nejzednější vozy
zůstaly bez pobromy a cestující v nich odnesli to
ponze nesmírným zděšením. Dojemně působily
mezi nahromadénými troskami rostříštěných vozů
dva věnce pohřební, které kdosi z cestujících pa
irně vezl někomu na pohřeb.

Německá „pemee“ pestišemým. Ně
mecko-židoveký„Prager Tagblatt“ zneužili pří
ležitosti děsného naštěstí železničního k pomluvě
českého lidu. Prý byly mrtvoly olapovány a pomoc
odpírána. Na základě nejdůkladnějších zpráv vá
žených svědků prohlaéujeme, že mrtvolám nebylo
ukradeno nic a že venkovské obyvatelatvo se před
stihovalo v obětavém pomahání nešťastoíkům, jak
ostatně sám vidp. Blafáb, jeden z prvních svědků
a horlivý těžitel raněných také již v „Čechu“ do
av3dčil. Nutno vzdáti největší chválu jak uher
skému obec. zastupitelatvu a hacičstvu, tak ná
dratnímu porsonálu, lékařům a všem ostatním obě
tavým ošetřovatelům.

Jmenování. P. Frant. Bartoš, dosavadní
professor na čes. státní reálce v Č Budějovicích,
jmenován byl ředitelem atátní reálky v Pardu
bicích a od I. ledna nastoupí toto místo.

Wivadle v Pardublefeb. Divadelní
ochotníci v Pardubicích sebrali v norém městském
divadle pětkrát za sebou Smetanovu opera „Hu
bička“. Kdo zoá obtížná hudební a spěvní místa
tohoto díla Smetanova, musí se obdivovati 3 uzná
ním vzácné póvecké zdatnosti a vytrvalosti jak
ocbotoíků tak i hudební výkonno.-ti a obětavosti
hodebního sdružení v Pardubicích. Divadlo bylo
při všech pěti představeních ve všech prostorách
naplněno. — Ve čtvrtek sebrali žáci a žákyně
školy novoměstské sa vedení svého učitelatvu vá
noční bru „U jesliček“ ve prospěch chudých dětí.

Vyzmamenaná řeholní něltelka. Cti
bodná sestra Rufna Houdková, bývalá vychova
telka v okr. sirotčinci v Pardubicioh, vyznamenána
byla v těchto dnech plsemaým pochvalným usná
ním, které ji na odporučení airotčí rady udělil okr.
výbor v Pardubiciob pro blahodárné, úspěšné a
taktaí působení v tomto dobročioném ústavě. Li
chbotivéuznání zasláno bylo této opravdu ctibodné
sestře řeholsí do Horažďovic, kamí mosela ae 0
debrati za svým povoláním k lítosti všech sirotků,
kteři ji vevmte milovali jako svou rodnou matko
a klítosti všech, kteří tu rozšafoon a sbožnou ře
holnici posnali.

Chrast. Jak veliké vážnosti těšila 50
skromná chot slovutného lékaře dra Schmoegra, o
tom ovědělla obrovská účast na jejím pohřbu.

oednkt vediJebo Exe. nejdp. biskup Dr, Doabrava.častnily B ho: spolek vojenských vysloušilců,
katol. jednota, živnostenská jedno a, bor dobro
volných hasičů a jiné spolky a korporace. Mimo
kněžatvo míslní kráčeli v průvodu i kaěží z jiných
míst, učitelstro z Chrasti a okolí, depotace ukr<8.
výboru £ Obrudimé atd. Průvod čítal macho aet
účastníků. Odpočívej v pokoji, duše šlechetná!

Kutné Hora. (Úmrtípředstavenékláštera)
Všemohoucí pokynul a anděl smrti spěl, aby šle
chetnou duli představená kláštera tádu sv. Voršily
Jakobinu doprovodil « kraje blašenéjší. Zeamula
tide v Pánu dne 24. t m. ne Štědrý večer. Jak
klidný a tichý byl život její, tak klidná a tichá
byla í emrt její. Kdo na věčnost odešel, ví dobře

udý lid, kteréma byla pravou dobroditelkou. U
dělovala chudým po oalý rok obědy, hlavní podě
lování však nastalo od 19. listopadu, v dum av.
Alšběty (jakoito upomínka masvěčnělou císařovou),
které trvalo ašdo -10. března. Chadým dítkám a

kdy hlavní podělování nastalo, totiž 19. listop., bylo
na sta dětí nejen £ Kutné Hory, ale i ze vadále
nějších osad obdarováno i úplným oděvem Každý,
kdo potřeboval její rady a pomoci, utíkal se k al
s plnou důvěrou. Za její seunavné atéměř horečné
čionosti, kteráž neopoultěla jí uni na smrtelném
lůžko, horlivě zvelebovala v klášteře školství a to
školy obecné a měšťanské, pro které dala vysta
věti nové, krásné budovy, tukó i ústav učitelský,
že chovanky vděčné vzpomínají na doby jejího ve
deoí. — Pracovala beze vší reklamy, ale jistě, od
hodlaně s výtečoými výsledky. Jak svědomitě se
s chovankami jedná, jest viděti ztoho, že když se
oěeo objednati musilo, předložil se vždy účet cho
venkám, aby viděly sumy, co ta věc etojí a bez
beléře výdělku se vše přenechalo. Společných ob
jednávek byla velkou nepřítelkyaí, neboť zlatá
skušonost vedla ji k tomu, že, Wdyby haléře vý
dělku nebylo. přece ne řekno: „Mají na tom vý
dělek!“ — „Naši obchodníci chtějí býti také živi“,
býval její důvod, a proto každá chovanka si koupí,
co potřebuje, v městě. Co v klášteře zapotřebí,
kupuje 8e jen od domácích obchodaíků. Tímto
svým rozšaíným jednáním a řízením fočkala se
vždy toho, še školy a ústav katnoboreký mezi nej
přednější ústavy patří a jsou všude chvaloě známy.
[ nepřátelé katolíků uznali to veorné vedení a bez
obavy svěřají své dcerušky tomato ústavu, dobře
vědouce, že jsvu v nejlepších rakou | Toť sajisté
důkazy nejstkvělejší! — Že tek v pravdě bylo a
jest, toho důkaz podali všichni, kteří v pondělí
dne %7. pros. (kdy k pohřbu se sešly nesčetné
davy z blízka a z daleka, ač čae byl velice ne
přísnivý a úmrtní zprávy běbem svátků ani nedo
šly) doprovodili drabou, milovanou matinku k od
počinku. Viděli jsme zde moobu a mnoho provda
bych dam, všeobecně vášených, které nemohly a
nemohou zapamenoutí na láskyplné jednání a proto
z velkých dálek konaly velice obtížnou cestu. Aby
tak ta šlechetná duše její byle ge mohla podívati.
jaké nepřehledné zástupy ze všech dálných krajů
přišly ji doprovodit ua poslední cestu! Jakou ra
dost by pocítiti musila, že takové množství přátel
měla! (V ardci všech těch postavila si nehynoucí
pomník; tito lidé volají: „Pokoj věčný dejž ji, ó
Pane !* —

Kostelec m. Ori. Spolku av. Viocence
Pavlanského konference av. Jifí pro dobrovolné
ošetřování chudých v Kostelci nad Orlicí podpo
rovala ve XII správním roce83 chudých a roz
dela 1952 kilcgramů chleba a 1964 kg movky.
Příčiněním a péčí vldp. děkans Ant. Kašky vy
strojen chudým vánoční ntromek a v záři avětla
Jeho rosdáno: 26 ankoí, 4 šátky vločné,20 šátků
bavlněných, 48 párů punčoch, 8 párů ponožek, 4
páry dětských punčoch. 40 párů oátepniček a 74
vánoček. Spolku sv. Viucence Pavlanského pro
dobrovolné ošetřování chudých v králov. Českém
konfere.ce sv. Jiří v Kostelci n. O. vzdává všem
p.t šlechetným dobrodincům srdečné díky a prosí
o účinné přispění k další lidumiloé činnosti „s Pá
nem Bohem pro chudé.“ Lidakost, která jest heslem
doby nynější, nechť osvědčí se prakticky skutky
křesťanské lásky k chudině.

K činnosti dra Myslivee v jeho
volebním okrese. Píše se nám vzhledem
k předešlé zprávě 1 Českotřebovaka: Poslanec
dr. Myslivec vědy ochota přes všecky překážky
na okres přijel, kdykoli byl od voličů požátlén.
Jen ve venkovských abefeh malého okresu ústec
kého konal deset schůzí voličských a mimo to
několik konfsraact důvérnických ©Mima ty koa
ference konal v Ustí n. Orl. několik uchůsí pro
obyvatelstvo ústecké — blavně pro děloictvo £
živnostnictvo. Podobnon schůzi konal i v České
Třebové. Na okresu litomyšlském konal šestnáct
nchůzí ve venkovských obcích a celon řadu kon
ferencí důvěrníků v Litomyšli. V okresu poličském
a laoókrounském měl po osmi schůzích (resp.
táborech lidu) od doby svého zvolení. Patrno ta
díž, že dr. Myslivec náleší k poslancům nejhor
livějším, nejpracovitějším, nehledíme-li ani k jebo
veliké práci v parlumenté a k přednáškové čin
nosti na jiných místech Ovšem dr. Myslivec pra
ceje důkladněji, vážněji a svědomitěji než po
Blanci agrární, kteří v nejkritičtějším okamžiku
obstrakce tropili masopustní žerty, jako by jim
česká politika byla maškarním průvodem.

ttalvímětí boránel. Ve Velimiu Kolína
katolický starosta K. Urbánek odbýrá si hotový
očistec přičiněním ubobých — ovšem vňude pro
následovaných — „českobratrských pohrobků.“
Má-li býti sohůze zastopitelstva, beránkové už pře
dem £e starají, aby řádná schůze ae odbývala te
prve po třetím vyzvání. A při echůzi hned oposice
nebo obstrukce — blava nehlava — ať uš tako
vými špásy trpí obeoní záležitosti nebe víc. Ste
rosta velimský mé práce po krk, ale „pokroková“
většina evangelická mu nepovolila ani 480 K na
obecního písaře; zato mu snížila represvatadní
paušál z 1000 K na300 K. Takových roztomilostí
„dítky čistého evangelia“ dopouštějí se víc, jen
aby dohnali starostu k resignaci. Evangelík Sixta,
který 8e nemůže dočkati Času, kdy zasedne na
stolici starostenskou, vyčetl Urbánkovi, že prý sú
myslné neuvolal schůzi, aby byla promičena lhůta
k podání jednoho rekursu kaiviaských kler:kálů.
Starosta byl nucem čalovati tu nepravdu. Věci u

©0 | otátní návladajotví ažalovalo Sixtu, který
jájednoubyl trestán pokutoa5OKpro orášku

starosty. Před soudem kolínským dne 31. t. m.
Sixta cosi mluvil o dovolené kritice. Prý ntejoě
první dvě schůse zastupitelstva se nekonají a proto
(ovšem k vůli justamentu evangelíků) měl ovolati 
Urbánek všecky tři béhem jednoho týdae. — Ur
bánek dokázal, že schůze byla v pravý čas 8vo
láoa; pravil, že očekával s jistotou příchod Sixto
vých souvěroů, poněvadž se mělo jedasti o sále
žitosti tolik ovangelíkům důlešité. Ale svou
velkopanekou nevšímavostí páni lhůta k rokursu
sami propásli. A p. Sixta měl ještě tu kuráž, že
si ové obvinění dal protokolovati! Starosta měl
tedy choditi a takovou tabulkou baoby na hrdle.
Když se tázal soudce Sixty, nebyl-li snad rozčilea,
odvěti! tentokrát nechápavý obžalovaný: „Ale kde
pek. já vůbec nikdy nejsem rozěllenej.“ — Pa
troě ani proti katolíkům?' — Sixta úsnán vic
ným urážkou úřední osoby a odesuzen vzhledem
k polebčající okolnosti, že jednal v rosčilení (ač
sám vybrkl opak). k pokutě 20 K a k nábradě
soadních útrat. Beránek so ovšem nezmění. Teď
teprve musí být Urbánek hodně ostražitý. Není
nad lu „ryzí evangelickou“ lásku!
, Německý Brod. (Vánočnístromek v ne
mocnici). Jako léta minulá, tak j letošoího roka
připravily šedé sestry ve zdejší okresní nemocnici
přispěním dobrodiaců místních i okolních nemoc
ným o Štědrém večera vánoční stromek. Při zpěvu
písní zaleskla se lze radosti v oku přítomných a
sapomenuto na všecky bolesti, jimiž dům tento
v taz hojné mífe jest naplněn A což jásotu te
prve, když rozdileny byly dárky: 19 hochů s 21
děvčat poděleno bylo celým oblekem a bračkami,
ostatní pak nemocní menšími dárky, tak že rázem
jato by místo trpících proměněno bylo v alň ra
dostného veselí. Všem vzácným štědrým dobro
dineům veškerých vrstev, kteří velikou obttavostí
nadílku umožaili, buďtež vzdány díky nejerdeč
nější“ Bůh jim odplať stonásobně|

Z farnosti Onmynlorické maPodě
brad. Redostné dny, pravé kody dachovní zažili
katolíci ve farnosti zdejší od 11. do 19. prosince
t. r. V sobotu dne II. t. m. k večera savítali do
Oumyslovic dpp. 00. T. J. Karel Lerch a Josef
Stryhal z Hradce Králové, aby u nás konali zá
elužaon práci missivnářskou. Co psáti 0 celém
průběhu sv. missie? Nic jiného než samou chválu.
Sami missionáři nejednou dali na jevo svou 8po
kojenost při evých promluvácb, jak je to těší, že
jest taková čstná účast. Přímo překvapovalo také
veliké účastenství mužů nejen při chození pa ká
zání, sle také při sv. zpovědi. Celkem bylo 28
promluv a při každé hojnost posluchačů. Co chvá
Jiti více, zda námabu dpp. missionářů či tu ochotu
věřících v poslouchání slova Boélho? Kam jsi
zašel v těch dnech, všude chvále. Nemohloto býti
ani sdař.lejší. Koranou alavaostoích daů bylo svě
cení miesionářského kříže. Kfit mohutaý dubový
věnoval osvědčený příznivec zdejšího chrámu Páné
p. Vit Laser, statkář z Kont s jeho choť pí
Marie Lesarová. Kříž 6 metrů dloubý, nádherně
zelení a květy ozdobený, přivezen do Oueyal vic
ns okrášleném voze, provázen řadou družiček a
mládenců a skoro celými Konty. Na návsí u váhy
vzali kříž mládenci, před nimi fada dražiček,
k nimě přidaly se drutičky s Oumyslovic, Ne
třebic, Sambora. A nyní mobutný průvod, mající
v čele vys. důst. p. probošta s kanovotka J. Zá
vodníbo a duchovenstvo, za zvuku hadby a zpávu
lidu ubíral se na stanovené místo u kostela, kdež
slavnostně posvěcen. Po bvěcení bylo slavnostní
závěrečné kázání apoděk vání Bobu K slzám byli
pobnuti věrní katolíci, když slyšeli kázaní, v němž
miselonář vroucně děkoval všem účastněným a
s námi se loučil. Jim sa práci vzdala díky nad
šeným proslovením el. Růžena Doušová a p. J.
Němec, oba z Kout. Doslorem místaího faráře
slavnost i celá av. missie sa porznešené nálady a
opravdového nadšení naboženskéh: skončena. Při
zpovídání ochotné vypomobli vys. důst. p. děkan
Ant. Nývlt z Činěvní a dp. Jos. Mencl, duch.
správce szDymokar. Nádherné kytice, které jménem
mládeže podány pp. missionářům, věnovali tito
ka ozdobě Marianského oltáře. Jmeaovati všecky
dobrodince. kteří přispěli ku asdara sv. misgie,
maoho zaujslo by místu. Všem, kdož přišli, kdož
dary obětovali, kdož přítomností svou zvýšili leak
slavnosti, kéž odplatitelem jest Pán Bůb sám!
Sraté svátosti přijalo 630 osob a průvodu pti
uvěcení dobře účastailo se osob tisíc.

Heřmanice m.Labem. (Opravakostela).
Konečně provedena oprava a obnovení milostného
oltáře, kazatelny, varhan, soch s růsných před
mětů v sašem poutaím chrámu Páně, kteréšto
práce p. Josef Mikulec, stavitel oltářů a posla
oovač v Hradci Králové s obzvlaštní sdařilosti
dokončil. Hlavní oltář, s milostoým obrazem Panny
Marie, jest pravý klenot našeho kostela; veškeré
tóoy baťevného nátěru voleny jsou oku velmí la
hodící « příjemné, sleseno pravým dakátorým
zlatem, též velmi čistě provedeno; sochy umělecky
a nkvostně polychromovácy, veškeré řezané orna
mesty s obzvláštní bedlivostí opraveny a oba.
veny. takže věe krásný harmonický oelek troří.
Teprve nyní viděti, jak jest krásným a uměleckým
dílem hlavní oltář, tak áe daleko čiroko v calém
okolí sotva podobný dal by vo palésti. Každý, kdo
oltář vidí, obdivuje we jeho kráse a bohal i
barokové oruameatice; žádný dív, že s0 vůč
libí, Bobužel jest jen litorati, še i oltáře



nemohly sóačasně r novém roucha ze zalesknonti.
Doofati však mošno, že zbožní věřící a přísnivcí
kostela další oběti přinesou, by celý chrám Páně
úplně se mohl obnoviti a v novém lesku zazáříti.
Za vkusné a opravdu umělecky cenné provedení
těchto prací, jakož i přiměřenou cenu zasluhuje
p. Mikulec nejvřelejšího doporučení.

Tratmov. Píše nám dp Vaněk: Poněvadž
se mi přičítá článek uveřejněný v poslední „Ob
nově" o rozeštrání české mendiny trutnovské,

prohlašují tmlo, že Pinstelom jeho nejsem. Nem é posud příčiny vystupovati proti
Vlěkovi,jebož ani neznám, baan ne protijeho
Věstníku, jejž dle prvního Čísla nemona odsu
zovati; a právě proti p Vlěkoví a jeho Věatalku
jest ten článek psán. Nemohu se zbaviti domněnky,
že enad docela některý voloomyělenkář, přestro
jený ua rychlo xa „klerikála“. psal článek a ji
nou tendencí, než jaké slouží „Obnova.“ Byl bych
velioe povdělen pisateli, kdyby své jméno přihlé
sil; měl-i umyri dobrý, nemusí se přece před
českou menšinou za své fádky etyděti a svým
možným vystoupením rosptýli dokonale podezření
o mém autorství. Nemůže mi býti lbostejno,
přičítá-li se na můj účet věc, jíž jsem oaprosto
vzdálen. — Václav Vanék, kaplan. — Odpověď
redakce t. I. Tentokrát můžeme posloužiti dp.
Vaňkovi zcela rychle enmi, ježto pisatel byl po
depsán netoliko v šádosti sa otištění, nýbrá plným
„Jménem i pod článkem samým, tak de si přál,
aby jméno bylo oveřejoěno. Osobně ovšem pisatele
neznáme, ale důvěřovali jsme jeho dvojímu pod
pisu, svláště když dopis poslán rekomandovaně.
Jinak by byl dopis letěl do koše, protože byl
trochu podezřele někde mochomluvný a očkde
až drený, tak že jsme důkladně výhonky okle
stili. Podepsán p. Josef Stránský. Tituly jebo sa
tím vynecháváme, protože jest nám dovoleno jenom
to, co sám chtěl máti v „Obmově“ otištěno. Bylo-li
v dopise snad něco nesprávného, jeme ochotni
v zájmu menšiny opraviti dle informace kterého
koli vážného menšinového pracovníka.

Trutnovský Calaba, jak 50z očkolika
strso dovidáme, ocitl se nyní v kaši velice ne
milé. Kdyš se proti němu rázně ozvali sami nár.
sociálové, scvrkl se počet abonentů ca 60. Atrakce,
které dříve využíval k šíření svého listu, jiš není
a proto s čiperností neúnavnou pomábé si jiným
apůsobem. Hned chtěl svůj list sa 9000 K věno
vati menšině, hned zase nabízel vzácné služby
svého pravopisnébo péra do služeb šéfredaktor
ských. Nic naplat. Hrdinstií a „upřímné vlaste
nectví", které pohodlně a okázale projevoval oku
sováním na ubohé nepokřtěné děcko, pomohlo
jen na chvíli; a teď Bami pokrokáři se ošívají
při vspomínce, komu vlastně dělali reklama. Jenže
Calaba jest nezmarem a běhá jako s keserem,
aby několik nových lidí pud svůj vyradlý deštník
přilákal. O tom kolojí zprávy velice zajímavé.

Vídeň. Potéšila nás zpráva, že nové chrá
mové Jesle včeském kostele ve Vídni, které svým
rásovitě českým oměleckým provedením mile kai
débo Čecha překvapily, jsou dílem oměleckého zů
vodu sochařského p. Beka v Hoře Kntné. Panu
Bekovi dostalo se prý takó pochvalného přípisu
vídeňské Jednoty sv. Methoděje. My, těšíce ae
timto úspěchem české práce našeho kraje, 8 radostí
znovu tento umělecký závod p. Bekův našemu ve
ledůstojnému duchovenstva vřele doporučujeme.

Východočeské divadlo.
ra posledníchčtrnácti dnů vypravila Sme

tanovn „Hubička“ a to velmi zdařile. Některé po
stavy známy jsou dostatečně s dřívějška: výtečný
Paloncký p. Peráls,ne méně i Vendulka pí. Kurso'é ;
Martinka elč. Jovanovidové, ač šivá hrou, ukazoje
stálý nedostatek určité intonace. Z nových saslouže
ného aplsnau sfešal ai oblíbený p. Geitler (Lakků) s
téň čestného úspěchu dobyl si p. Balaš (Tomeš)

Jeho baryton má pr syté zabarvení s sní mnchdyvelmi příjemně, vání píseň prozradila nedo
statek koloratury u alč. Saldin!. Sbory se teatokrát
opět nepovedly, nemluvě ani o úplně smotaném abora

rů. Orchestr skošenou rakou p. Obarváte byl
velmi detajině a e pochopením vypračován, ba i

lo ve vadoraé polos anělo případné. Reálie p.

ry jak obyčejně avědomitá, v anohém nové a
„Carmen“ svykli jemnesí viděti mnohens lepbí.

Maszosopránu, pro htarý j<st psána, movyhovuje alt
slě. Jovamovičová, poměradá nestačí vysokon hoc.
Vatopní píseň Carmen nedovedla ndržsti se ami v Ji
milch melodie, ooš i masoslci snadno požorovali.

Eseamillo(p. k postrádal jeré a vítěsnéŠivosli,jinak byl dobrý. Taktéš Frasgaita (slč. Micková) a
rcodes (alč. Sahulové) úplněnepokojily; jeť ostatně

slš. Bahulová jediná, kčerá drší sborový .
Věecky vavříny odnesl věnk p. Geitler (Dor José) s

rád, še rolí tu moviděl jsem ani na nej
větších acónách ti lépe. To, oo ukázal p. Geitlor
svláší v posledním aktu, byl výkom mistrovský; jeho

nádherný opor sávodil © výtečnou hrou v úchvatnéposlední „Orchestro se znamenité, někdo

Pak vně dirigent tempotak,šese maobostratilo.7 „Blarý denich“ iv je nešťastná věc svým
Ubuottem. Nepravdirosta nemožnost jeho bije do očí
«měl dojem.Badba1éšje málo adosti

Sl dobtu obolojí Nojlepělmí:jsomnul partiesko.. som rtie sbo
rové, ve kterých ovšem mlekem. Záařilé
jeou scény prvního© o jednání, Proredesí
šlo; vorobestra nestečily smylce voavortale I

Jinde. Zo sollstů vesměs dobrých nejvíce pomtal ko
mlobý pan Franc (p. Porši).

Oporotta je slabé a odbýrá se. Bylo to mer
kaateě viděti v „Dollarových prinoesaách“, které p
utrádaly veškerého chica — čeboá rinu noze teké no
vhodaé rosdělení rolí. P. Geltler není proopsretin a
očividně hraje e nechutí uvlášť mluvené slovo. Útoha
Dicka meprosto nevhodně svěřena byle elů. Karbaso 6

a ověcčlle by jedině Z Kovaříkovi. Dobrými byly e'č.Mickova (Alice), pí Pešková (Too vá), p. Vrba
(Werburg) a p. Prašský (Candor). Naslabší orchostr
v ope uš jeme zvyklí.

Jiráskův „Pan Johanes“, pohádka —smada'lo
rická — jest jen pobádkoa 6 snad předetavonímpr:

ti. Vydších aspirací míti nemůde a jen úota pře
autorem brání mi ušíti slov ostřejších. Vina ned:pé
chu nese s valné části téš naprostý nedostatek v na
ntudování; někteří « hrajících nesnali apl souvislé
věty. Vrobolem věsho byli skřítkové, kteří na jevišti
četli svou roli při lampičoe, a ještě ne plyaněl Něco

podobného pustiti ma eocénu je přec trochu mnoh>|us podmiňuje výprava, kterou ma nade jeviště ne
může dáti. Dr. Aligaie.

Různé zprávy.

Všechněm milým přátelům
a zvláště obětavým dopisovate
lům srdečně děkujeme, prosice
je za přízeň další a přejice vřele
vše dobré v roce příšlím.

Redakce „Obnovy“.
Poslaree V. Myslivec © šidech pro

mlavil dve 11. t. m. v parlamentů řeč, v vlť se
amínil o Milosticém létě, zavedeném od Mojtíše;
to se slavilo každý padesátý rok, v čase tom za
ptavila 60 práce a každá rodina židovská musila
8e navrátit k tomu jmění, jaké měla o předchosím
Milostivém létě, tudíž před 50 lety. Myslivec pak
pokračoval: „Proč to Mojžíš tak nař.díl? Bylo to,
pánové, velikolepé sociální řízení, mající za úkol
sameziti, aby na jedné straně bromadilo se veliké
bohatství a ma drahé vzrůstal proletariát. To bylo
jádro onoho ustanovaní « proto Mojžíš M.lostivé
léto zuvedl. Závěr z toho jest krátký a zřejmý.
Rakouský fioanční ministr nechť žídy, na M jžíše
zapomenověl, naučí saáti Miiostivé léto, pokud
běží o jeho majetkové předpisy. Pánové! Dnes
jsou lidé daocha tobo daleko. Dnes pro ně platí
předpisy talmada, v němž 8e praví, fe veškeren
majelek světa patří šidům a že jen ma mich je,
aby majelek lon na sebe převedli. ©Nechtí-li tomu
pánové věřiti, poukazují Jenna antoritu, professora
Wahrmuoda, otce oyní známéhoprof. Wehrmunda,
který knibu „Nomader gesete und das Judeatbum“
napsal a řovněž professorem v [nápraku byl. U
vedl doklady toho, že židé dachem talmudu na
plnění, majetek celého avěta za svůj považují.
Proto 8i nedělají příliš velké svědoml, mohou-li
mojelek křestenů lohčím způsobem do svých ka
pos dostati. A poněvadě mají talmad, zapomněli
na Mojžíše a proto také jest vzrůst židověkého
jmění tak obrovsky veliký — Můžete býti ujištění,
že nemíním pronášeti žádnou paličskou řeč proti
židům. Jsem dokonce ochoten i svobodu židů chrá
piti; kdyby ee někdo dotýkati chtěl jejich nábu
ženské svobody, budu první, jenž vstace a řekne,
že naboženské svoboda státem uznaných vyznání
jest zaručena a já ve všemi ostatními lidmi dobré
vůle i právo šídů budo sastávati. Proto ale ne
musím být slepý a hluchý ke skutečnosti, že bé
hem posledních 60 let židovaké jmění tak obrov
skou měrou varostlo, že žádný sociální politik.
hospodářské poměry eledající, nesmí vůči ekuteč
nosti té zůetati němý. Pánové! Otáska tato stane
Be otáskon palčivou, jakmile národové sesnaji, še
nejen duševně, pomocí časopisů, knih atd. cd Bidů
jsou sotročení,ala še i vhospodářskémsměruv di
dovském otroctví se malesají. Na každý pád byla
by to už i doce důležitější otázka než ona, 0 niž
se Malik a soudrasi jebo sejímají. Máme v Če
chách řadu měst, v nichž do r. 1848 nesměl žid
ati přes noc zůstati; tak bylo tomu v Badějovi
olch, Plzai utd. Jděte ale, pánové, dnes do Budě
jovic, Plzně, krátce do měst, v nicbž do r. 1848
nosměl žid přenocovat, podívejte se na nejkrás
nější « nojvětší domy na náměstích a pak se
tašte: Komu patří všecky tyto domy a paláce?
V odpověď uslyšíte: Jeitelesoví, Terelesoví atd.
Tak toma bylo před rokem 1848. Dnes ovládá
žido7stvo vše, vládne jměním národů, na mosolech
a potu křestanského lidu zbudovalo své bohatství.
Zvláště ne burso vévodí. — Pravdou nepopíratel
nou jest, že obrovský vzrůst tidovekého jměnínedá
se vysvětliti přirozeným apůsobem, nikolivjen pílí,

nebo o Křestuné

lují jak to lalmud připouští. —
Pánové! Abych dospěl ke konci, musím Únaněníh
ministra upozorniti, aby +bibli, vknize Mojšíšově
přečetl si kapitolu o Milostivém létě, a toto opět

pro židy zavedl. Sám P hn přišeldo Vídob podívat, až by ti bohatí ští milionáři opouštěli
své paláce ma Okružní třídě a vraceli se k těm

razcům, jež před „60 lety byly jejich rodu alroro
jediným vlastalotvlm.“

© zdravotnim výsnama postů píše
v „Nár. listech“ doe 34. £ m dr. Aat. Wiesner:
a úvahu končí slory: „Ze stručného výkladu po
daného vysvítá, jak důležitý význam ve výživě
člověka sdravého i nemacnéh: má občasný půst
a jak rosumným hlavně pro lidi majetné jest třetí
přikázání církovní, které zní: „ustanovené pošty
sachovávati“. Zcela rosomně se stanoviska zdra
votního nařizuje církev dvojí půst: 1. půst adr
želivosti od masitých pokrmů, který de má za
chovávati kaidý pátek celého roku a, kda to ješté
přikázáno j at, také každou sobotu; 2. půst sdr
delivosti od masitých pokrmů a zároveň újmy, při
kterém se zdržujeme od požívání masitých pokrmů
a jen jednou za deo, a to nikoli před polednem,
do syta se nejíme; tento drah postu zachovávati
jeme porinni a) kaádý den čtyřicetidenního postu
od popeleční atředy ač do Velikonoc), b) va středu.
v pátek a sobota čtvera sacbých dnů, c) ve svet
večery jislých velkých slavnosti, kum patří v prvé
tadě svatrečer před Vánocemi, dále před svátky
uvatodušními, před svatým Pelrom u Pavlem, před
úanebevzetím Panny Marie, před všemi svatými.
Jest tedy lidem bohaté a blavně masem ve živí
cím dáno s dostatek přiležitosti po celý rok. aby
se aspoň částečně zbavil: zbytečných a mnohdy
přímo škodlivých usazenin v těle avém.“ Tak
mlaví vážný učenec. Leč fanatikové dělají na
církevof posty nemestné vtipy.

Varůst katolických řádůa řádových
eseb v Německu předstihl v posledních třiceti
letech průměrný vzrůst katolického obyvateletra
rychlostí rapiduí. až nápadoou. Od r. 1870 do r.
1908 varosti počet katoliků okroubla: z 136 mil.
oa 22 milionů ; řády se rozmobly z míst 998 na
5211. Hádové osoby z 9735 na 60.000. V proces
tech vyjádřeno: čislo obyvatelstva katolického
stouplo 0779/,; řády však o 428%,, řádové vsoby
o 5169/,. Jiným poměrem srovnánu: před 30 lety
připalala jedna řádová osoba okr.uble na 1900
daší, dnes us 400 daší.

Již čtvrtý exemplářpokrokářského
Kudrnáče. „Selskémulista“ dopsávos Kolíoska:
To, co stalo se ve Velkém Boru a v Rokytníku,
málem by so stalo i a nás, kds pokladníkem byl
též učitel. Proti katolickému upolka našemu zalo
til egrárně-helvetskou besedu, dopisoval atatně do
„Venikova“ a „České Stráže“ (sašlý urgán pastora
Dněka), skrátka vedl «gráraíky v obci proti ka
tolickým zemědělcům. Najednou přišla revise a p.
pobladník-učitel muzil vystavovati dlubopia aa K
2000a vzdátise fankcepokladníka.Inu,agrárník
ziskobral, atakových exemplářů měli bychomvobci
více. Cot bývalý obecní starusta+ovuogelik? O tom
psáti — to by byly kroniky!

Dobré a zbožné srdce Harrachove.
Nedávno zemřelý hrabě Harrach prodal před lety
jedno ze svých panství, pli čemž kupec přejal i
služebnictvo a úředolky. Ale jak to bývá, vše
mouodmu řidite.i nového pána nezalíbili so všichni
úředolci, zvláště mnoho zakusil jeden z myslivců,
bodrý a řádný maž. Zaajatost proti němu dosábla
takového stapně, že byl konečně i propuštěn. Ve
svém svužení a starostech, kam se a rodinou ode
bere, vydal se na Sv. Horu a tam Královaě nebes
přednášel svůj žel a utrpení. Zabrán v modlitbu
nepozoroval, te starší vážný pán bedlívě pozoruje
usouženou jeho tvář a že mu neuólo, že Be mu
perlí slsy v očích. Vykonav pobožnost, vyšel lesník
ven a hned za ním onen starší páv, kt.rý venku
jménem bo zavolal Lesník překvapen se obledl
a překvapení jeho varostlo, kdyš poznal bývalého
svého Šlechetoébo pána, braběte Harracha. „Téál
mne, že tě vidím“ dí mu pán laskavé, „ale co

ti schází? Vidím, že ja přepadlý a ry MLesnik mu apřímně vyjevil svůj osud. Hrabé dojat,
pravil ma laskavé: „Vidíš, vidtš, dosti jsi zkusil
s já o tom nevěděl, ale dobře jei hledal zde ú
těcby, kde dll „potěšení sarmoucených“. Již s
netrap, půjdeš zase ko mné. Nedékuj mi, ale po
děkajme Královně nebes, že jsem si právě dnešní
den vyvolil ka své soukromé pouti a zde tě za
stihl“ ©Už napřed vidíme, jak se žid a jeho
náhončí eynicky ušklíbnou nad úctou Harrachotou
k Panné Marii. Tu se však hned táleme, sdež
tři kompanie takových jislivob učinily pro pokrok,

osvětu a chudasy aapoá desátý díl toho, 00 vykonal katolík Harrach.
Nová atrakce „Velné Myšlemky.“

„Bylo zde mlareno o „Volné Myšlenco“, že je
proti náboženství, proti církví. Pánové porotci,
ojišťají vás, že to není pravda... Nejsem ani
proti Bohu, aai proti náboženství katolickému,
ani proti bříži." Tek ne saříkával pohlarár „Yol.
Myšlenky“ dr. Bart.Bek, kdyš mu tekla voda do
bot. Nyní má po soudu s proto nemí potřebí mě

nit S DODZeDA nil „přesvědčení“ Není tadíčpranic divno, že „Čas“ sděluje dne 27. prosince:
„Ve smyslu nanesení listopadového sjezdu dele

místafcb odražení české sekos Volnd My
členky byl v prvé ustarající schůzi nově kos
stitaorané prosidiáleí komise české sekce Volná
Myšlenky básník J. 8. Machar svolen Jednohlassé
čestným předsedou. Básník Machar přijel s potě
lesím tutočestnou fanbel.“—Jakto tedy vlastné
Je s porahou „Volné Myšlenky?“ V témže mé
uci, kdy se zaříká, še neul proti kříží aproti



našemu nábošenství, usazuje na vysoký trůn muže
mlavícího o. „jedu s Judey“, radícího lidem, aby
vepeali do svého nacionále v rubrice „nábožen
ství“ „stheismus“ a otírajícího se o Krista. Teď
tedy zase začíná platiti kura této zásady Bar
todkovy: „Bůh je lidskou představou, ničím víc.“
Zkrátka. — kdy se to hodí. Lide malicberní,
drobní, toužící po slávě Titenů!

Kdo je mopřítelempariamonetariomu
v Rakonska f Kdežto panskásněmovna,která
od soc. demokratů líčena bylajako zarytá nepří
telkyně parlamentarismu, schválila rychle změnu
jednacího řádu, zuří tisk velkokapitalismu a kar
telářského vyděračstva s zároveň volnomyšlenkář
stva, tisk padesátiprocentových a stoprocentových
parasitů na těle křesťanského lidu proti změně
jednacího řádu a hlásá, že uni nynější změna ne
zabrání obstrutci. Zde je vidět, komu záleží na
stálých Stvavicích a rozvratu veřejného Životaa
komu to prospívá! | Právě křesťanská demokracie
sacbránila parlament tohdy, kdy vešikovná ob
strukce agrárnická vlekla parlamentární lokomo
tiva do baboa a kdy Bienerth jíž již jásal, Že 86
lidový parlament porast sám a že sí race pří té
lidové katastrofě umyje.
. | Jmenování nových členů panské

směmovny dopadlo pro náš národ velice chudě
Jmenování byli: 1. jako členové dědiční: Komoří,
majitel velkostatku Bohumír princ Hohenlohe
Langenburg, tajný rada a komoří, generálmajor
m. sl. velkostatkát Hago br. Kalnoky. komaří,
poslanec oa zemském anómu, velkostatkář Alfons
hrabě Mensdorf-Pouilly, komoří poslanee na zem
ském sněmo, majitel velkostatku Gothard Lr.
Trapp, komoří, rytmistr m. 8l., velkostatkář Oto
kar hr. Westphalen z Ffirstenbergu, tajný rada
a komoří, místodržitel m. sl. majitel velkostatku
Karel hrabě Zieroiin. 2. Jako členové doživotní:
Komoří, majitel velkostatku ©Fraatišek brabě
Colloredo-Mannefeld, řádný professor na České
universitě v Prase dvor. rada dr. Jaroslav Goll,
komoří, poslanec oa zemském sněmu, majitel vel
kostatku Adam br. Gulachowski, řádný professor
na České universitě v Praze dv. rada dr. Jan for
baczevski, poslanec na zem. sněmu, president
Obchodní a živnostenské komory v Opavě, ko
merční rada Jiadřich Janotta, tajný rada, po-la
nec na říšské radě a na zemském sněmu, ministr
m. sl. Witold šl. Korytowsky, legační rada m. sl.,
majitel velkostatku Maxmilián sv. p. Kůibeck,
universitní professor ve výslnžbě dvor. rada dr.
Adolf Lieben, velkoprůmyslník Tbeodor svob. p.
Liebieg. přísedící zemského výboru advokát dr.
Leopold Link, tajný rada a komoří, mimořádný
a zploomocněný velevyslanec u královekého ital
skébo dvora Jindřich br. Liitsov, velkoprůmyslník
Hogo 8i. Noot, tajný rada, odborový přednosta
v. v. Antonín hr. Pace, zemský poslanec. opat
kláštera cisterciáckého řádu ve | Vyšším Brodě
Bruno Josef Pammsr, zemský poslanec, velkostat
kář Oskar svobodný pán Parish ze Žamberka, pre
Bsident vrch. anglické církevoí rady vyznání aug
špurského a helvetského, odborový přednosta dr.
Heřman Pfaff řádný professor ne université ví
deňeké dvor. r. dr. Eugen sl. Philipowicb, velko

E Alexaodr Richter, předseda vídeňskéhonkovního spolku Adolf ryt. Schenk, tajný rada.
odborový přednosta v. v. dr. Fr. Stibral, tajný
rada a komoří, generál jízdy, kapitán Švadrony
tělesné jízdní gardy Alexandr hr. Uexkůell Gyl
lenband, universitní professor v. v. dvor. rada dr.
Tadeáš Wojciechow3ki, spisovatel Antonín Otokar
Zeitbammer.

Bondní řízení s Ferrerem | vydáno
tiskem. Nařídila to sama odstoupivší konservativní
vláda Maurova, aby se dostatečně Evropa pře
svědčila, jaký dviodl 8 ol prováděl židovako-zed
nářský tisk; protivníci naší církve chytli ae zuby
nebty záminky k pronásledování „klerikálů“. Pro
rozsudek vojenského soudu napadány jedovatými
jazyky katoličtí kněží úmahem. A přecejest známo,
že sice katolíci v Barceloně vytrpěli strašlivá
muka od bestiálních revolucionářů, ale že na po
trestání hlavního strůjce těch děsných vražd po
dílu neměli. Popsánl Ferrerova processa obsahuje
65 oktávových tištěných stran; patrno tedy, že
soud proveden velice důkladně, kdežto ferrerovci
pobíjeli a děsně ohavili nevinné jeptišky beze

nn soudu. Učinili se najednou i soudci i žaobci.

„Náš domácí peměžní tri zajisté jen
s největší sympatií přijímá zprávy o zdařilé sub
skripoi us nové akcie České průmyslové banky
v Prase a Zálošního úvěruího žástavu v Hradci
Králové Obě subskripce provedeny byly ee zda
rem úplným, byly přepsány a jsou jen novým
dokladem, jak šíří se porozumění pro dobré
bankovní akcie v našem národu. Jest to zname
nitá opora pro všecky ty, kdoš chtějí věnovati
svoje síly hospodářskému našemu postapu a roz

. machu. Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové
náleší mesi nejstarší naše ústavy a ve svém pů
vodním užším okruhu ve východních Čechách vy
konal nejeden krásný a záslužný čin. Posledním
zvýšením svého akciovébo kapitálu stává ge ban
kou s 10 milliony akejového kapitálu, při čemž

|disponuje po provedení emise a převedení ažia
akcij v reservní food reservním fordem 1,300.000
korun. — Lze s největším zadostiučiněním on

statovati, že vyložené čtyřimilliony přepsány byly
téměř o 1 milliou korun (nehledě na atio akolí),
čímž dán nejlepší důkar, že reelní a řádná
obchodní působnost Záložního úrěrního ústavu je
schvalována nejpovolanějšími kruby, naším hospo
dářsky myslícím a uvažujícím obecenstvem. Ud
nového roku zřídí Záložní úvěrní ústav filiálka
v Praze. takže vystoupí jaksi z dosavadoich mesi
své užší působnosti. Tím jest zřejmé doloženo, že
program Záložního úvěrního ústavu nese se k toma,
aby 8e atal bankou 8 čirál činností, ktera i na
dále bude rozšiřovati prostředky k disposici jí
dané. Jsme přesvědčení, te bude se tak díti na
atejoém podkladá golidaosti a rozhledu obchodaího,
jsko tomu bylo u závodu tohoto dosud a že 1 us
dále zůstane podpora a rozvoj českého průmyslu,
specielně na východě našem tak důležitém, jeho
vůdčí ideou.

Význam změny jednacího řádu pro
parlamomtarism a dalé: vývoj Y parla
memtě líčí „Mor. Orlice“ takto: V tom spočívá
význam práce skutečných přátel parlamentu vy
koosné ve daech 17. a 18. progince, že formální,
dacbaprázdná a respekt k parlamentarismu uDi
jející obatrakce je odklizena, noo víc: že Dyl naá
parlament vyléčen z tětké choroby, která biodala
na samých základech jeho, obružujíc v nejvyšší
míře jeho existenci. Duy 17. a 18 prosiace zna
menají veliký obrat: psrlament postavil 80 na
vlastní noby « ukázal, te proti jeho vůli jsou
druhdy šebe mocnější vlivy slabými, nepůsobivými.
Orgány německých liberálních stran vyslovují 0
bavu, že sobotním hlasováním dosavadní většina
parlamentu (Poláci, křesťanští sociálové a německo
liberální strany) přestala trvati a nabražena byla
jinou (Poláci, křestanští socišlové a Slovanská
Jednota) a te této nové většiné přizpůsobí se za
krátko či za dloubo i vláda. v Rakousku je ne
bezpečno, býti politickým prorokem a nevime tadíž,
zdaž věci opravdu se vyvinou tak, jak nómecké
liberální listy je předpovídají; kdyby však poli
tický vývoj dál se u uág normálněu dle pravidel
logiky, tedy by k tomuto obratu nezbytně již dojíti
musilo, nebot německé liberálal straoy svým du
botním hlasováním postavily ae proti nejpředačjší
státní nutnosti a zároveň proti vládé, jež tato statní
nutnost co oejvřeleji doporučila, Tím se z většiny
samy vyhostily, samy dosavadní většinu pohřbily.
Na její místo nastoupila nova. Poněvadé staré
většiny již není, tedy je samozřejmo, že ztratila
všeliký důvod své existence i vláda, jež byla jejím
výrazem a že nastoupiti by měla rekonstrakce
její. Německo-liberální listy obávají se již také,
Že dojde k novému želesnému kruba pravice a
vybrožují, že přese změnu jednacího řádu budou
přece obatruovati, kdyby nová většina chtěla Nemce
nějak znási.hovati, na pf. usoesením, že v Brně
ma býti zřízena Česká universita. Rozbili bychom
— volají — v takovém případě i okovy nového
jednacího řádu, a kdyby kdokoli byl předsedou
sněmovny, nechuť se střeší, aby národ německý ve
způsobě jeho představite.ů ze soěmovny vylučoval,
Ani stromy toboto jednacího řádn neporostou do
nebe. Tak vypadá ten atátnický element, za Dějš
německé liberální strany tak rády se vydávají.

Fodporujme katolickou mládež!
Všecky strany v poslední době organisají mládež.
Strana agrární, soc.-demokratické, národně-s0c
1 jicá, každá má své desetitisíce organisovaných
mladých stoupenců. Aby strana katolická dala si
takto vyrvati zbožoou dosad mládež, znamenalo
by stratit budoucnost, ochromiti budononost kato
lické věci v Čechách. Proto nadšení přátelé ka
tolické mládeže a katoličtí zemědělci založili
„Sdružení venkovské mládeže v Čechách“, které
čítá po jeduoroční činnosti už na 6000 stoupenců.
Roste utěšeně, místních skupio (mládeže přibývá.
Jedná se ovšem o to, aby místní skupiny vyvijely
žádanou Činnost vzdělávací a mravně-nábuženskou.
Bez knihovny ovšem tato Činnost možna není. Ve
schůzích skupiny třeba přednášeti, předčítati,
tedy třeba knihovny. Doma pak při dlouhých ve
čerech potřeboje mládež zase číst pro sebe i pro
jiné domácí, potřebuje poučení a ušlechtilé zá
bavy. Proto každá místní skupins mládeže touší
Po vlastní knihovně, byť sebe menší. Ale pro
středky mládeže, která nemá vlastních prostředků,
ovšem uestačí na zakládání koihoven. Proto
Ustředí mládeže venkovské se roshodlo, každé
skupině dáti základ knihovny, aci 20 zábavných
a nábožensko-apologetických knib. Dosud už na
70 knihoven darovalo jednotlivým skupinám a
denně nové a nové žádosti o kniby ze skupin
přicházejí. Některé knihy koupilo Ustředí samo,
jiné od příznivců darem dostalo, ale zásoba téchto
knih bude již v brsku vyčerpána Obrací se proto
nížepsané Sdružení oa příznivce katol. mládeže
a prosí, aby pamatovali novými dary knib pro
Sdratení. Snad mnohde leší ladem spousty knib,
mnohé koihy n jatellgenta nemají významu, ale
pro venkovskou mlédet by přinesly užitek stoná
sobný. Račtež tedy, komu 'záleší na budoucnosti
mládeže, podobné vhodné knihy zaslati třeba ne
vyplacené Ustředí, které jimi spravedlivě všechny
skupiny podělí. Za tyto kaihy, i případné peně
žité dary „Zaplat Pán Běh“ volá ružení ven
kovské mládoto v Čechách“ Praha, Opatovická
ul. č. 10. — Ant. Kašourek, rolnický sym, t. 6.

předseda, Jos. Novák, filosof, t. č. aistopředseda,os: Rikojsl, tajemalk, t. č. jednatel.

CHBNVášZemský Svas — m cile. Radost
nou 8 dlouho již čekanou zprávu můžeme všem
našim Reiffsisenkém a hospodářským dražetvům
svěstovati. Dekretem c. k. místodržitelatví se dne
18. prosince r. 1909. č. 271.108 přisnéno našemu
„Zemskému Svasu českých hospodářských drut
stev a společenstev v Praze“ (Spálená ul. č. 9)
práro revisní. Zpráva tato jistě způsobí radostný
oblas ve všech hospodářských dražstvech a korpo
racích naší strany, pokud revisi podléhají. Dou
fóme, že nyal všechny Riiffoisenky a drašetva,
která až dosud z důvodů revisních byla členy
agrární „Ústřední Jedaoty“, při nejbližší valné
hromadě ee usnesou z Ústřední Jedaoty vystou

pů a přihlásí se za členy „Zemského Svasa.“Šechoy potřebné iuformace náš „Zemský Svaz“
ochotně poskytne. Očekáváme, že nyaí čilý život
družstevní a hospodářský rosproudí ge ve stran é
naši, protože již máme pevné středisko, které
všem našim potřebám může vybověti. Každý při
lož roce k práci za hospodářské osvobození a po
sllení katolického lidu. Přátelé naši v Raiffoisen
kách, kteří dosud jsou členy Ústřední Jedaoty,
necht v brsku učiní všechny potřebné přípravy
k tomu, aby na jarních valných hromadách každá
Raifeisenke, v níž rozbodujeme, vystoupila v Ú
střední Jednoty a přestoupila k našemu „Zemskému
Svazu.“ Bylo by to těžkou, neodpustitelnou chy
bou, abychom penězi svými podporovali a sesilo
vali Ústřední Jednotu, kterouž mají agrárníci
v rukou a kterouž i pro účely politické i strany
agrární zneužívají. Na valné hromady Raiffeisenek
pozvete 8i našeho řečníka, kteróbož Vám vyšle
„Zemský Bvaz českých hospodářských a společen
stov“ v Praze-I[, Spálená ul. č 9, kterýš též i
potřebné pokyny, tiskopisy a rady ochotně a rád
vám pošle.

"Tržní zprávy.
V Hradai Králové, dnež4. prosince 1909 1 bl

p +njee K 00-00 —00 00, dita K 14 00 — 16:00, ječee
ce É 980—10*60, prose K00:00—00 00, vibve K 00-00
1$ 0000, hrachu K 29:00—00'00, ovsa K 700—1'60,
ošky K 38:00—00'00, jaho) K 33-00 —2500, krap K

2200—40'00, bramborů K 5-00—540, jetelového
somenečervenéhoK 00000 —000'00, 1 hl. jetelového
senínke bílého K 000'30— 00000, máku K 38-00—
3200, Iněnébo semene K 0000—0000,, 100 kg
útofoh | otrub K 1440—0000, 100 kg pšeničných
>imb 1400—00.00, 1 kg másla čerstvého K 3-12
až 886, 1 kg másle převařeného K 0:00 — 000,
L kg sádla vepřového K 200—2-10, 1 kg tvaroho
0 44—086, 1 rojee K0-08—0-10, 1kopa osrele K 0-00
8000, 1 kopapetržele R0-00—0-00, 1kopa kapusty
:200—2 20,1 hl cibule K 5-20—5'60, 1 kopa drobné
zeleniny K 0-60—100, 1 pytel mrkve K 1.20—1 60,
L kopa okurek 0-00 — 000, zelí K 6-00—800, 1
bečka(švestek K 0*00—0-0, 1 hl jablek K 400—12-00,
L hl hrašek K 0:00—0000. — Na týhbodní tru
+ Hradci Králové dne 24. prosince 1009 odbývaný
příveseno bylo: 1) obilí: pšenice 3 hoktol., dita
47, ječmese 29, orsa 87, prosa 0, vikve 3%,hra
s 2, dodky 0, krup £, jahel 3, jetelového 80
wlska 12, olejky 000, máku 2 — 32)Zelaniny:
potršele 00 kop, osrele O kop, kapusty 12 kop, cibule
6 hl, okurek 00 kop, ealáta 00 kop, mrkve 9 pytlů,
bambor 11 bl, selí 5kop, drobné zeleniny 34 kop.
— 3) Ovoce: švestek 0 beček, hrušek 00 hl, jablek
64 bl.. — 4) Drob. dobytka: vepřů O kusy,
podovinčat 219 kueů, kůslat 0 kus.

—P"uz
Nádherné dary!

Madonny a Krista
a vůbec veškeré druhy

obrazů, zrcadel
a rámců,
jakoš i nejrůznější

umělecké výrobky
doporučuje levně

můvaí avělecký apajpiřátéký
o oJos. Kieslicha

v Ežraďei IKrálové.
: Vlastní dílna na zarámcování.
"Obrovský výběr doplsnlo

a všeho sboží papirniokého.

(Chralně snámý čomácí výrobní pramen odP 1.
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nejlepší při oonách nojpříznivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf A)

J. F. LANGHANS
em Hradec Králové, Adalbertinum.sm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Sbuupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

přijímá
vklady Da4,9, úrokbezvýpovědi,

» 449/4 „ 830denní výpovědí,
„ 4%, „ 860denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky zs výhodnýchpodmínekprodává a kupuje u

oenné papíry- Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které

zašlou se na požádání. — Záložna pod

léhá povinné revist Jednoty záložen. <
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Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
! (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)f
R (bratr P, J. oškudiy, faráře vo Yýprachticleh)

Midoporačuje P. T. veledůstoju. duchovenstva |
E nvůj osvědčený a Často vyznamenaný |

| výrobní závod |
Mvšech kostelních paramentů,j
ň praporů a kovového náčiní.
MCenaíky, vzorky i roucha hotová maukázku |

. na požádání franko zašlou.
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ZUJ
doporačuje svůj hojně zásobený sklad

plesových potřeb
jako: Hedvábí, krajkové látky, vejíře,
rukavice, punčochy, hřebenové soupravy,
prádlo, kravaty, salonní bílé vesty atd.

Fejg! A4Byčiště
Hradec Králové,

Divadelsí ulice.

Kažské kolárkya nápesenky.
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náiněy pravované

ODRAZY, KŘÍŽOVÉ (CESTY,

OLTÁŤE BOŽÍHO HROBU,

SOCHY.. VZKŘÍŠENÍ
dovoluje si veledůstojnému duchovenstva

nabídnouti absolvent c. k. odborné školy

BORUNIL BEK VHOŘE KUTNÉ,

DÍLNA

PRO UMĚLECKÉ PRÁCE. ZE DŘEVA.

D
ummmKupie si za K 1-70 důkladný spis mmm

»oZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové
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K Novému roku===
svým vzácným příznwcům
a zákazníkům uctivě blaho

přeje, za přízeň projevo
vanou srdečné děkuje ao
její zachování i v příštím

C ::. roce snažně prosí
O

= Biskupská Knihliskári
w Hradoi Králové.
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prosí

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové.
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Mřeséní listy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna.

Nejvhodnější obuví pro veleďd. duchovenstvo
pro simní čas jest

kolumbovka s přeskou
a teploupodšívkou "B

Jest to nejpraktičtější obav vůbec a mej
pohodlnější.Jest lehoe obouvatelna. Žádné ně
rování. Stačí zaslati obrys chodidla. Jest
to neje tnější výrobek + obora obuvi a
velmi oblíbený.

Objednávky ihned vyřizuje
Jam irabý, výrobsspec.obuvi

Slatinsny a Chradimě.
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siklenné"ji
dekoracivnitřní,nejnovějšího,

spřeobu,kterénejenvzZezře

ředčímosniky

vlašské,hotoví
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T.vlastního
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Příloha
Besídka.

Královéhradecký kalendář pro
čas a věčnost.

Proroci, eledající horlivě tajné cesty a
povahu vichrů, deště, mrazu a soěhu, tentokrát
nás šeredně napálili. Jejich úsudek se shodoval
v tom, že bude zima nejtožší a to hned. Už
proto tak předpovídali, že tak prorokoval před
dávnými lety jeden učený kalendář, tištěný
švabachem. Abychom po tom skandálním ban
krotu tištěného proroctví aspoň trocbu vzkří
sili důvěra ke kalendářním věštírnám, pukou
šíme se sestaviti kalendář nový, platný a3p č
pro Hradec a okolí; chceme v něm amístiti
předpovědi podstatné, které jistě se spluí, ne
udělá-li v pravidelném chodu všehumíra obá
vaná Halleyova kometa veliký nepořádek.

Obyčejné komety bývají milosrdné; na
ženou hodně strachu, spředou velice živé sny,
jichž následek jest veliký nával do loterie —
a zmizí zas tiše jako na podzim rorejs. Ha
Heyova veliká kometa však nadto není ne
zkoňeným mládětem. Za dlouhověkého svého
vapdru vesmírem oabyla vzácných zkušeností,
kody letět, kde ae otcčit, kde uhnont, aby se
nestal zbytečný karambol, který by jí rozhodně
neprospěl. Vyzná ve v tom světovém tanci tak
výtečné, jako p. Čtvrtečka pří čtverylce.

Kometa dobře ví, že není radno žertovati
si 8 kuličkami tsk massivními, jako jest naše
zeměkoule, Mare, Uran, Neptao. Nejsou to ku
ličky billiardové, které se dají beze vší p.
hromy odstrčiti nebo lehce odfouknonti. A její
pyšný obon tolik a tolik tisíc kilometrů dloubý
jest vlastně naškodným pávím chvostem. Má
příliš měkkca nátoru ke skotkům scětoborným;
čím delší, tím řidší, milosrdnější. Tadíž taková
světelné těleso těžko učiní trhlina do pravdi
vosti vsvědčeného kalendáře pročas a věčnost.
Kdo se kometybojí, af blízko nechodía může
klidné spát. Tolik předem k vůli apckojení
nevěřících Tomášů; a teď k jádra kaleadářel

Leden. Na Nový rok časně z rána skupivy
pozemských uviatiků zkoušejí pravdivost po
řekadla: „Ranní ptáče dál doskače.“ Ti, kteří
mosl se zemakon gravitací příliš zápasit, pře
stávají věřiti pořekadlům. Maozikanti teprve
v těch temných ranních chvílích si avědomojí,
jak jest těžká i ta pikola, klarinet a flétna;
div že je ty dle zdání lehké nástroje nepo
razí. — V dalších dnech Bílá věž «tává se
opravdu bílou. Silnice i střechy bělají, vrabci
rychle černají. Dva dráteníci kladou va dům
p. Hanuše race; při dotazu, proč tak činí,
odpovídají, že se obřívají. — Suíh se dláždí
velkými křemeny, aby při nenadálé oblevě
rychle neatekl; křemeny 6e sypou zároveň
s pískem. — Dva vaudrovní zmrzli při čtení
trojdílného nápisu na zdejší stravovné, třetí
ze čtení té kapitoly dostal do očí křivé ná
hledy. — Rozváží se konservovaná zima
v dloabých, průzračných tabulích a zároveň
konservované teplo v černých balvanech. Ta
zima posad zdanvěnanení a proto se vozí ve
seleji než dříví. — Vybánění plesových vý
borů; pláč dcerašek, jimž odepřen plesový
úbor a strašné habování manželů, kteří přece
byli přinuceni ženuškami otevříti tobolku,
aby vzdali bold Terpsichoře. — Tři kavky sedí
na veliké rafii hodin bělověžských a kontrolojí
její pobyb. Hodiny se zpozďají; tytéž kavky
přijaly druhý den kamarádku a drží se pc
bromadě na rafii okazající na druhboo polo
vioa ciferníka; hodiny příliš epěchají. Horlivé
a důmyslué dohady, jaká příčina masopust
ního chodn, zda jinovatka, či vlhkost či silné
větra tažení. Ale kavky to vědí dobře. Hc
diny na krajském soudě jdou dubře, ale příliš
se nechlabí, protože ani mnohé bystré oko
nezpozoraje, co rafičky dělají. Mráz klene
rybám nad vodou ochranný krov; čímu vody
mrazivěji, tím tepleji v plesových sálech.
Mládež se pokouší krájeti led tapou ocelí a
někdy přece ruskrojí tak důkladně, až jest
pod vodou. — Přitahlo. Na telegrafních drá
tech roste peří, i mladistvý knír bělá jako
vous děda Vševěda. Na akátu v Komenského
třídě krčí se čtyři vrabci jako scvrklé, sšedlé
hrašky, hlavičky stahojí do popelavých lí
mečků. Nejstarší ovrliká: „Sláva všem koním
v době zimní! Kam ge náš ubobý, vědy po
třebný ptačí nárůdek poděje, až i v zimě

místo koní badou jedí aatomobily?“ —Mlékaři prodávají bílé tabolky ledu. Gambrin

Jasbýzasněžený den. Kavky jej oslavují ryč
ným kvákotem, černí vrabci jiš při vzletu
z komínů radostně švitoří; na oblose nádherný
modrý aznr, jejž všsk pro kouř továrních kc
mínů nikdo nevidí. Dole temno posud. — Pro
náměstí a Komenského třídu platí noční pra
vidlo: Jasné hromníce — tmavé ovítiloy.;

čení v plynárně zahání strnady a eýkorky až
za vodu. — Kdo nemá na čaj Aa na likéry,

ladku. — Hasrani krákají: „Ach není, ta není,
co by nás těšilo.“ A přilétají na dělostřelecké

dičkova kasárna se i ve dae inračí. — Břez.
vými a jedlovými větvemi v parko pří zava

„Bývávalo dobře“. (Dokončení)

o

000:000o

Věda a umění.

Na paříšské umiversitě bude po celý

university Jelínek. Tedy prokázána tak čest na
šemu rodákovi. Při tom jest vhodno vzpomenonti,

zlaté doby Karla IV. R. 1348 stal se na pařížské
universitě mistrem (profesorem) avobodoých umění

tou měrou, že r. 1355 byl zvolen za rektora téže
university. I pozdější apiaovatelé dějin university

hvězay učení pařížského v století XIV. — Kdy
se konečně dočkáme toho, aby po tolika přátelských

vypraveny nádherné opery Smetanovy? Vždyt se
tamtéž hrají kluzké, jarmareční vp:rety německé

hlíží a největší vážností?

Kulturní jiskry.

lezné mcel kapitallemu jest záslubousv.
Antonína Paduanského. Ten dle nejnovějšího apisu

nou moc kapitalismu oad dlužeíkem. Hrozné bylo
ustanovení zákona, které se dlouho udrželo z po

dlužníka uvrhnouti pro neplacení dluhů do vězení;
dlužník byl držeu v šaláři tak dlouho, dokud ne

před nasekáním zbytečných dluhů. V době přítomné
pak naopak marniví a marnotratní lidé dovedou

to sami pykali. Leč uvažme, že dříve i dlužník
ubohý, nešťastný byl ve vazbě držen třeba po

uvedl v život zákon, který podstatně jest přijat
v zákonodárství všech moderních států. Jest to tak

voleno věřiteli vzíti si z jmění dlažníkova tolik,
co by nepřevyšovalo výši dluba; nejpotřebnější

exekoci ať nemá žádného práva na osobu dlu
hující; ta zůstane na svobodě. Místo Padua při

celém světě. Bystrý avětec dal základ k moderní
konkursní podstatě, jíž se ovšem často od dluž

milnější, než pravidlo přejaté od pobanů. Lid
světci toma osvědčil již v XII. století svou

zasaditi do okna kostela sv. Františka, Antonín
vyobrazen, jak podává ruku vězňům, pro dluhy

lidstvo veliké příšery, přeja 6 « „antického jasa“,
před níž by právě stoupenci syna Heliova prchali

Protostantský dějepisec anglický
Ineaniay napsal ve svých dějinách tato vzácná

valo nikdy a existovati nebude dílo lidského du
cha, které by zasluhovalo takového studia, jako

hají obě veliké epochy civilisace. Žádný Jiný ústav,
který dosad existuje, neodnáší našich vzpomínek

v pantheonu vystupoval k nebesům a kdy v am
fitheatru Flaviánově tygr a leopard se proháněli.

rejška v přirovnání s ooou dynastií nejvyšších
kněží, která jde nepřetržitě zpět od papeže, který

tmavé bromnice, tmavé | svítiloy. Ss

siloě bafči, aby měl aspoň něco teplého v ži

cvičiště pátrat po ztraceném štěstí. — Ve

potí severáku Šealestí táblý, elegický vzdech:

Nejlepší [cikorka jest

Kulturní hlídka,

rok přednášeti o české literatuře professor české

jak veliké cti požívali čeští učenci v Paříži za

český učenec Vojtěch Rankův; vážnost jeho rostla

pařížské řadí našeho mistra Vojtěcha mezi přední

stycích Francouzů 8 našim národem byly v Paříži

u velikým gastem. D káže Paříž, že na umění po

První důrazné vystoupení proti še

dr. K. Wilk-Plawniwecse první zlomil nesnesitel

banského práva římského, dle něbož mohl věřitel

zaplatil. Ovšem tím způsobem dávána táž výstraha

přivésti důvěřivé věřitele na mizinu, aniž by za

celý život. Sv. Antonín proti bezcitným věřitelům

zv. zákon konkursní. Světec navrhl, aby bylo do

věci však nechť věřitel dlužníkovi ponechá a po

Jalo návrh Antonínův; a zákon ten rozšířil se po

níků zneužívá, ale která jest přece daleko lidu

vděčnost tím, že jeho obraz dal již v XIII. století

savřeným a jak je zbavuje okovů. Světec zbavil

jako diví.

slova o církvi katolické: „Natéto zemi neexisto

řmsko-katolická církev. Dějiny této církve obsa

spět až do oné doby, kdy ještě kouř z obětí

Nejvzácnější královské rody datují se od vče

Napoleona pomasal, až k omomu,který v 8. st.l.

Pipina korunoval. Ale ještě daleko za Pipinem
se ztrácí apoštolská dynastie v mlhách báječné
ninulosti | Ropublika Benátská, která hluboko ve
starověku kvetla, byla založena až po vzniku pa
pežetví, byla tudíž v přirovnání s ním ještě mladá.
Jí není už dávno a papežství trvá dosud; ono
jest ještě zde, ne jako zřícenina, nýbrá plné ži
vota a mladické síly Katolická církev vysílá je tě
nenstále, až na nejzazší konce světa missionáře,
kterf osvědčují podobnou horlivost, jako měli oni
misaionáři, kteří vystoupili 8 Augustinem na
hrabství Kentském, — migsionáři, kteří před nz
přáteiskými králi ještě a touž neohrožeností mluví,
jako kdysi papež Lev s Attilou. Počet její dítek
jest nyni značnější, než v dřívějších stoletích. Co
získala v novém světě, to její ztráty ve starém
více než nahradí. Její duchovní moc rozprostírá 86
po roviuách Misaouri a po krajinách, které pravdě
podobně ještě před uplynutím jednoho století
budou míti zalidněnístejné a Evr pou... Ani
nejmenšího smamení mení, še se blíší komec tohoto
rossáhlého panství. Ona bud“ velká a mocná i
tehdy, až jedenkráte povtník z Nového Zeelandu
zastaví se na zlomeném oblouku obromaébo mostu
londýnského, uprostřed nepřehledné pouště, aby
nakreslil si zříceniny chrámu av. Pavla. . „*

Pokrok ve Franeli. Že moderníosvě
tová hesla p.krokářská jsou výbradně fanatickými
skřeky protikatolickými, to jest markantně patrno
také ve Francii. Tam udolali církev, „největší
uepřítelkyni pokroku“, tak že mohli nabírati nápoj
osvěty plaým džberem. Leč sám čelný francouzský
státník Briand ve sněmovně prohlásil: „Roka 1882
bylo v celé Francii 14 procent analfabetů, r. 1907
však 25 až 30 procent.“ Tu máte tu nejvyšší
osvětu Lidé tam zapomínají pomalu číst a psát
a u nás se *vaní vesele o potřebě pokroku dle
příkladu francouzského!

Nejbohatší remě ma světě jest pc
měrné katolická Belgie, jejíž osudy řídí po 25 let
katolická vláda. Dle liberálního lista „Stampa“
Činí obrat Belgie v mezinárodním obchodě 6 mili
ard a 100 milionů. Antwerpy, oejvětší přístav
belgický, přijímají ročně 12,000 000 tun, více tedy
než Hambark a Liverpool. V zemi pracují stroje,
jež úbrnem mají 2,000.000 koňských al Bursa
má v oběha 11 miliard 345 mil. franků. Veškeré
jmění Belgie páčí se na 33 miliard. Na jednoho
občana připadá tedy — Belgie má 7 a půl mil.
obyvatelů — kapitál pěti tisíc franků. Zato pod
zednářskou vládou v Italii množí ge žebráci a ve
Fraocii dělnictvo hlasitě protestuje proti zednář
ským vyssavačům.

Sym velkého filosofa. Právě nejmoder
nější filosofové, kteří chtějí reformovati celý svět,
mají to veliké neštěstí, že oedovedvu ani řádoě
spravovati svou rodiou. Již jsme psali, jak v Jasné
Poljaně, kde sídlí br. Tolstoj, jsou poměry přímo
strašné. Lid zanedbaný, bladový, pomáhající si
krádežemi na panském, škola na rozpadnutí, noční
přepady atd. Stařeček Tolstoj pozvedá avůj blas
ke všem národům evropským, ale ve vlastním
sídle jako by zpátečaietrí a zbědovanosti neviděl.
A teď nová rána! Tolstoj hlásal reformované
křesťanství, poukazoval na biblické příkazy; teď
však najednou jeho vlastní syn Lev LvovičTolstej
byl odsouzen k 6000 rublům pokuty, resp. k mě
síčnímu vězení pro rouhání. Nechtěl se tento br
dina ani k soadu dostaviti a proto byl policejně
předveden.

Příliš fádní a všodmí reklama.
Machar četl na četných schůzích z těchže lejster
stejné nepravdy. až sebou pokrokáři nad tím ne
zdařeným napodobením socialistických agentů ca
kali. Povídalo se, že jará brdla socialistická ta
kové stokrát otřepané šlágry aspoň chrlí z paměti;
to prý vlo působí. Aby však přece nějaká reklama
„obávanému“ se stala, přišlo se na uový nápad.
Macbarovi prý zaslán haěvivý dopis od katolíka,
končící větou: „Pojedeš-li, ty sak... . chlape, do
Přerova, vyletíš i s vlakem do povětří“ — Na
první pobled ee pozná, že takový „klerikální“
dopis byl zhotoven v dílně, kde se vyrábějí k ba
I macení katolíků pověrečné modlitbičky. Kde
který katolík u nás rabiátskou pumou ruskou
ohrožoval pokrokáře? Kdy vaši katolíci po spů
soba Ferrerových přátel pracovali petardami? O
takových kumětech přece nejraději přemýšlejí lidé
ti, kteří židovské sákeřníky ruské a Ferrerovce
chválili. Poslední věta tedy odkryla Čertovo ko
pýtko důkladně. A proto taková reklama sůstene
pro sláva Macharovu naprosto bezvýslednou.

Kulturní skandál.

Veliké nadšení u liberálních našich listů vzbu
zovala agrární obstrukce. Zatím však nepřátelské
kraby vídeňské měly vhodnou příležitost Sloranům
se hodně vychechtat. „Nejeme méně cenní, my
vám to dokášemel“ zní výkřiky z radikálních
hrdel. A dokazovala se rovnocennost takovými
šlágry, takovou komedií, že x toho bylo úzko
opřímaým vlastencům. „Nový Věk“ praví: „Nej-.
větším štěstím obatrukčních hrdinů je, že tyto



„řeči“ nebyly zaneseny do stenografického proto
kola. Jejich doslovné otiskoutí a uveřejsční bylo
by nejstrašnější zbraní proti těm, kteř „řeči“ ty
pronesli. Člověk alušný s poněkad cti poselstva
českého dbalý musi) se věru styděti za tuto ko
mediantskou produkci nejhoršího drubu. Jestli jsme
někdy věřili, fe nepřátelé parlamentu mají své
Bpojence v parlamentě, kteří rozbíjením a sesmě
šňováním podkopávají parlamentu půdu, pak tato
domučoka v nás byla sesílena ve dnech obatrukt
niob a my sároveň jasněji viděli, kdo proti par
Jamentu lidovému pomocí «grární strany vede tajsý
boj. — Poslanec Srdínko (agráraík) mozi jinými
perlami ve své řeči uvedl i tuto: „Já už se pla
hočím dloubá léta po tóto zeměkouli, mám ve své
obci čťtastaou rodinu a jaem také šťastným otcem.
(Veliký potlesk od agrárníků, kteří ma osteatativně
blahopřejí). Já jsem byl již 9lkrát zvolen za před
staveného ve sré obci. (Výborně, potlesk, blaho
přání). Když jsem po desáté nechtěl volbu přijat,
zvolili mne svým čestným občsnem. (Potlesk a
výborně). Já nejsem tádnej březňák, já jsem pro
délal několik koler, ale v naší obci pebyla.“ (Posl.
Zahradník: „Tuhle kolega Rychtera to nerad
slyši, když cbváliš svou obec a že mluvíš pravdu “
Rychtera: To nel). Srdloko pokračuje: „Kolego
Zabradníku, podívej se mi do očí a řekni mi,
věříš mi nebo nevěříš?“ Zabradník: „VěHm“.
Rychtera: „Kolega Zabradní« jako knóz musí
všema věřitl!l“ . . . Někdy to ně „kolegy“ omr
zelo poslouchat takové dachaplnosti a oni opostili
řečaíka. V takových chvílích lapal po vsduchu
jako kapr ca plaku. — Srdínkovi se tak atalo.
Zachytili jsme jeden takový okamžik plný zou
faletví; Srdlnko: „.. . stav náš nalésá ge ne na
kloněné ploše, která je do jisté míry nebezpečná
(sotva dechu popadaje). No tak řekněte přece vý
boraě (k poslanci Paďourovi před ním aedícíma),
necháte člověka mluviti do úpadu, bez odpočinku“

Agrární poslanec Špaček hájil obstrakci, jež
byla provozována, jak agrární tisk veřejnost bala
mutí, z důvodů politických, takto: „V Haliči a
Bukovině pěstují určitý druh koní, tak zvaných
dráždilek, někteří je také nazývají Probierhengat.
Když kobyla nechce přijímat, pustí se na ni Pro
bierhengat jiný; tedy něco, co i u lidi, jako nej
dokonalejších tvorů není právě žádnou zvláštností.“
Této duchaplnosti se páni agrárníci srdečně emdii.
Podobně mluvili radikálové. Zde několik ukázek
z řečí posl. Lisého: „Vedle koně arabského je
nejlepší kůň berberský. Pochání z jižního Alšíru,
není dice tek ušlechtilý, jako arabský, poněvadž
je nižší a těžší a není tak rychlý, nemá také
takové pražnosti a ušlechtilosti těla jako kdů
arabský... Ukáži později ve své řeči na ušlech
tilou povabu, ale lakó na Burovoat koní. Jsou pří
pady ve válce, kde člověk žasoe, jak koně do
vedou využít svých hrosných zbraní: kopyt a zubů.
Poslanec Lisý promlouvá dále strašné, hrozné ne
smysly o koních. Přichásí Srdluko a ptá ce: Kde
nabyl ten Lisý těch odborných vědomostío koních?
— Posl. Sáblík: Mluví furt samé koniny. (Velký
smích u kolemstojících agrárníků.) Udršal: Necht
mlaví také o vcasích! — Fresl: Prosím vás, ne
buďte jen tak nepokojpý a nefvosní. — Srdínko:
Vysvětlete nám též holandské koně | — Zásvorka,
miíatopředseda sněmovny: Zdali pak mlavíte také
k věci?“ — Suhrada: Ovšem,mluví samé koniny!
(Smicb.) — Lisý : Máme různé koně. — Zázvorka:
Koné houpací. — Jiný agrárník: Perníkové koně.
Lisý; Ale prosím, pánové! Moje teč je sice ob
strukční, já ae k tomu přiznávám .. . Kdyby
vás to zajímalo, přečetl bych vám jména hřebců
všech hřebčineů. — Hrřázský (prof. techno.): Jak
by ne, jen spnstte | — Liaý čte jména břeabců.—
Posl. Hrásský: Šomíka uomáte žádného |? — Posl.
Lisý: Za to tu máme jednoho, jmenaje se Pro
stějov! — Hrázský: Což nám neřeknete něco 0
umělém rozplozování koní v Rasku?! — Lisý:
Máme plnokrevné, polokrevné, ba i čtvrtkrevné
koně, bílé, červené a atrakaté. Teď bych vám měl
sdělit rodokmeny, rok narození, „šlág“ a „zuwacha“,
a jsk se to u každého koně jmenuje. — Hrázaký:
Jen nás poučujte o tom! Abychom to pochopili,
je to důležité ! — V tom přichází posl. Zahradník.
Směje se těmto duchaplným vtipům a dělá v tak
významné alni tlusté vtipy. Byl upozorněn, že Boc.
demokraté je zaznamenávají ; hned žádal, aby rudý
redaktor Němec byl k němu velkomyslným a příliš
jej v novinách nepotahoval. Také řekl: „Pane re
daktore, když moe dáte do novin, nesapomekte
také na Hrázského; on dělal také vtipy.“

Tak a podobué se bavili pánové někólik dní
a nocí, jeko by bývali v maškarní zábavě. Při tom
ti hrdinové, jicht dlouhé řečí se český tisk obdi
voval, mezi mluvením se pohodlně najedli a na
pili, mlavili většinou tiše, tak že je sotva nej
blišší sousedé slyšeli. Byl to hrozný skandál,
který nás uvedl v poáměch, okandál páchaný na

účet tolik výsnamné Slovanské jednoty. Jiní palanci slovanátí rdělí se stadem nad tou lehko
myšlnou komedií. Tak vyhlíčela „pracná, nama
havá obstrakce“. Pánové neměli k české veřejnosti
ani tolik taktu, aby nastadovali několik obstojných
řečí a aby ti, kteří jim svými výkřiky a poznám
kami ulovovali, měli připraveny posnámky místaé.
Bolové svrácení o pojmu parlemením. Pro takové
nošikovné švanění posílali sedláci své zástupce do
říšské rady? Tim we mělo pomoci strádajícímu
rolietvu? Hrdinové!

Agráraici evon zábavnou a pohodlnou Fe3e
lobrou zakopali se tak, že by byly následovaly pro
ně strašné adsledky — nebýti návrhu katolického
poslance Kreka. Protlobatrakční návrh Krekův
v době nejsilnějšího řádění zelených obatrukěníků
ua ráz podepsalo — jedenácí českých agrárníků
Spolupodavatelem pak pozměněného návrhu Kre
kova byl — sám Udršal. Háře a jasněji nemohli
uš agrárníci dosnali porášku své kašpárkovské
produkce. Zatím, co agráral listy velebily jejich
notatečnost“, zatím co docházely do Vídmě tele
gramy: „Vytrvejte, sláva vám, rozbijte tn“, —
odvolávali agrárníci svých 30 piluých návrhů.

Národ, rolník, živnostník, dělník čekali na
pomoc; a panstvo ge bavilo vesele jako kovalíři
po dobrém hono, umáli se, vtípkovali, jako by
naše země nekrvácela ze sterých ran. Tací lidé
ovšem se srdcem soela lehkým dovedou projevovatí
Práškovi důvěra.

Nestranný učenec o katolické
cirkvi.

Srovnávací vědu náboženskou pěstují různí
synové Heliovi u nás velice snadno, tek pohodlně,
že to dokáže i patnáctiletý chlapec, který sotva
k náboženské vědé přičíchl. Z dloubých řetězů
dějin různých církví vyjmvu se pouze zrezavělé
články z fotězu církve katolické a ukazojí se
s dryáčníckým povykem jako v kočovným panora
matu. „Vizte ty zrezavělé články, ty jaon z řetězu
katolického! Takové jest dlouhovělképůsobení toho
„jedu z Judey“!“ Tak křičí vyvolávuči až do
ochraptění. Zatím však právě lidé tací mají nej
méně cbuti pohronžiti 8e do vážného studi. srov
návací vědy náboženské. Vždyť přece právě v době,
kdy Masaryk pořádal nejhorlivěji protikatolické
přednášky a kdy fordíl, še osbudil mesi studenty
sájem o mábošenství, de je naučil nábožensky
myslel, mílí akademikové masarykovští nevšímali
si odborných přednášek nábošenských, mnabísených
od umiversitních professorů laiků. Návštěva před
vášek těch byla tak malicherná, tek ubohá, že
sám „Čas“ uzaal za dobré pronósti výtky. Kde
pak náboženská věda! To nic není. Potřebí jest
něčebo říznějšího, co by pobavilo, co by rozmno
žilo jed jízlivosti a štvaní!

Nyní oddal se vášaámu studiu náboženských
věd maž, který nuvyrostl ani % „klerikaliemu“
avi v protestantismu, zkrátka učenec, který, stoje
mimo náboženské společnosti evropské, může beze
všech předsudků zcela nestranně pověděti pravdu.
Jost to japonský dr. Anesaki Masahara, professor
srovnávací vědy uábož.nské v Tokiu. © něm
sděluje „Čech“:

Nedávno, opatřen odporačeními své vládr,
podojkl zvláštní cestu Evropou, aby oa místě pro
studoval řádový život a zařísení katolické církve,
a pak pronesl ve veřejných svých přednáškách na cí
sařeké universitě v Tokiu následující pozorubodné
výroky:

„Církev katolická jest nejmocnější, nejdoko
nalejší, nejvelkolepější náboženská organisace, již
dějiny lidstva vykazují. — Jediné pravé ktestan
ství jest to, jež má své centrum v Rímě. — Ná
boženství katolické církve již proto se odporačuje
zvláště pro Japovsko, že více, než kterékoliv jiné
zastupuje princip autority.“ Na jednom místě svých
předodšek mlaví g obdivem o ualich svatých.
NSvět potřebuje takových ideálů vysoké mravnosti,
zvláště v naší, tak ailoé materialisticky zatížené
dobé.“ — „Pro pokrok společnosti jest svatost
velmi natným živlem.“ V ohledu tom jeví se mu
katolické církev obdivuhodnou, neboť snaha po
vyšěl mravní dokonalosti jest její heslem, a zvláště
nápadnou jest v řádovém životě církevním. Tichý,
nenápadný vliv římské církve — služby, jež lidské
společnosti prokazuje, jsou neobsáhlé. Anozaki
líčí bluboký dojem. jejž naň učinily římako-kato
lické kláštery v Evropě. Zavřené kláštery fran
conzské naplnily prý ho steskem a zdály ge mu
býti „Symptomy (přísnaky) země, jež umírá“.
Přímo okouzlen jest svatým Fraotidkem z Assisi,
jeho osobností a vystoupením. S očividnou láskou
Měí zjev svatého Františka a zdobí ho nejkrás
nějšími črtami a legeadami z jeho života. „Cbu
doba (františkánská jest nejen chudobou ma
terielní, ale jest zároveň odřekoutím ce statků
daševních. Bratří Prantiškáni zabývají se ovšem
také vědou, sle ne s tím úmyslem, aby se védo
mostmi obohatili, ale aby jich ožili jako prostředků
ke svatosti.—Pornal jsemproti svémuočekávání,
že vnitřní život klášterů jest pln zářící radosti.
Čteme v jistých knihách tolik o korrapoi klášterů
a v rozhovoru elýcháme také takové výroky. Ra
dím k naprosté nedůvěře vůči takovým klamným
obvindním, která pocházejí většinou od sbéhlých
klášteratků. — Vsselý charakter, upřímná srdet
nost řebolofků, jež jsem posmal, učisily oa mne
veliký dojem“ — Výrody Anezakiho končí pozo
rubodná věta: „Kdybychom se obmezili jen>m na
kláštery av. Františka, — poznáváme, že duch
křesčanství ještě dlouho ne mepřiblíšil avému vy
hasnutí. Náš kdysi tak kvetoucí budhistický klé
Šterní život meproti tomu hluboce poklesl. Apřece
by nám byl takový způsob života na několik Jet,
nebo aspoň maněkolik měsíců v roce tak potřebný,
a sice nejenom pro sluhy náboženství, nýbrš pro
všecky světské osoby.“

Rozmach katolicismu.
V americkém státě New-Yorském v Graymooru

celý klášter amglikáuského vyznání protestantského
přidal se ko katolické církri. V zastoupení arci
biskupa Farleye přijímal je do olrkre msgre. Jos.
Conroy. I ženský klášter angl kánský nedaleko
Graymooru zažádal za přijetí do církve katolická,
Již šestnáctý sbor katolického Sokola v Americe
založen při osadě av. Prokopa v Clevrelaadé. I
počet katolických sokolek amerických rychle ae
unoží. A osvěcoval tam přeco České občsny ve
liký Pelsnt! — Česká katolická dobročinná «
vsdělevací epolečnost otevřela v New-Yorku již
vlastof velkolepý dům. — V Caicagu do první
katolické ústřední jedooty žen amerických vatu
půje veliký počet žen.

V Clevelandě odbýval se sjezd katol. polské
jednoty, která čítá přes 45000 členů. Mayor
(porkmistr) Johnevn přivítal vřele delegity, ne
stracbuje ae nijak, že by Be tak v svobodné Ame
rice zahodil. K poctě účastníků hráno d.vadio,
jednající o polském hrdinovi Popiatowském. —
V Kanadě cdbýval se v fíjau první církevní aném,
t.j. porada biskupův a kučží. Aoglický prote
staneský král poslal svoje blahopřání. V r 1908
v Americe přestonpilo ke katolické církvi 28.709
osob, nepočitáme-li ani rozkolníky a přestouplé,
jichž křest aznán za platný. Tak sdělují officielní

výkozy gener. vikariátů. Leč ve skutečnosti početobrácenců jest daleko větší, protože maobo intel
ligentů svůj přestup útedně neohiašuje.

Ruské ministerstvo vnitra podalo úřední výkaz
odpadů od pravoslaví ko katolicismu od 30. dubna
1905 do 14. ledna 1909 (tedy za poslední necelá
4 léta*, Dle těchto úředních dat přes 233.300 osob
v ruské říši přestoupilo do olrkve katolické, Oršem
že ruská vláda, hájící tak houževnaté pravoslaví,
nepřidala k výkaru nových katolíků ani jednotka
spíše ubrala.

A jak tomu jest u nás? I upřímný katolík
dá ne časem zastrašiti štvavými fanatiky a myslí,
že klesáme, že vaše zástupy jsou md , bozradné.
At každý pracuje na svém místě řádač, ať neo
hroteně každý katolík zastává se své víry, nechť
každý horlivě 8íří katolický tiskl Pak se uvidí,
jak brzy zajde smích zpapným našim protivatkům.
„Hanácký Kraj“ sděluje, že v jediém týdnu při
hlásilo se do „Všeodbor. sdrnžaní křest. děloictva“
100 nových členů. Katolický rach tam mobatní,
až radost. Vzchopme se tudíž k práci čilejší i
my! Za avobodu a lepší los katolictva bojovati
má povinnost každý řádný katolík.
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Hospodářská hlídka.
Zmocňovací zákom obchodně-peli

Helsý sobválen poslaneckou sněmovnou dne 22.
t. m. Prvá část tohoto zákona obsaboje obchodní
amlouvu 8 Rumunskem, kterou se povoluje doros
určitého množství vepřového s hovězího masa.
V druhé části obdržela vláda zmocnění, aby ob
chodní smlouvy, které uzavře se Srbskem, Balhar
okem, Řeckem a Černon Horou, ibned provedla
prozatímně, pokad v nich nebude obsaženo povo
lení k dovozu živého dobytka, vyjímaje pohra
niční převoz pro potřebu Boky kotorské. Usavřené
smlouvy musí věak býti parlamentů předloženy
k dodatečnému schválení. V třetí řadé byla vláda
amocněna azavříti ce zámořekými státy smlouvy o
nejvýhodnějších výhodách; týká se to hlavně Ar
gontiny.

Zákon © podporování chovu do
bytka, přijstýrovašš 29. t m, jest částečným
nabrazením domnělých škod, ješ prý hrozí našemu
zemědělství smlouvami s al mi státy na
Balkáně. Po devět let bade věmovánona smízéné
účely 6 mil. K, « čehoš připadoe sa. orgasissci
sužitkování dobytka 1 mil. K, kdežto 5 mil. K



-na podporování chovu dobytke. Tento obnos bode,
"rozdělen mezi jednotlivé země dle počtu dobytka
na základě sčítání z r. 1900 V důvodech k 08
nově zákova výslovně Be praví, že až dosud cena
masa byla četnými a často i nereelními prostředníky
mezi zemědělcem a konsamentem zdražována a
že nová organisace bade s to maso zlevniti a
-učiniti fak přístupným 1 vratvám chudším. Jeou
ovšem v zákoně tom některá ustanovení, která
vzbuzují jisté pocbybnosti. Tak má býti podporo
ván vývoz dobytka selášipimi premiemi, kdežto
přece v poslední době vývoz dobytka byl velmi
značný a nad to, má-li konsum masa stoupoouti,
lze toho sotva docíliti umělým vývozem dobytka.
Jest to také rozdělování podpor na chov dobytka,
které zdá se míti ohybu každého takového dě
lení, ježto podpory mobou se dostati tam, kde
jich není potřebí a v krajinách, kde by mobly
v pravdě mnoho vykonati, bude se jich nedo
stávati.

Zákon ©edplsoch daně pozemkové,
vymrane-li obilí, přijat rovněž sněmovnou.

Rouspareelování velkostatků. | Dle
slováckého Hospodáře dvory velebradský a pole
šoveký pa worevakém Slovácku budou buďto pře
vzaty do vlastní správy nebo rozparcelovaně pro
najaty rolníkům; rovněž i bocblovské panství ne
bude více pronajato. Přichází se, bohužel, pozdě
nu to, že židovátí nájemci dovedou půdu jen vy8
sát a z ní co nejvíce těžit. Nejsprávnějším činem
bude, když velkostatky pro nájem určené přene
chají se rolníkům, což musí býti také snahou a
cílem stava rolnického,

Neuzový tarif. Mivisterstvo železnic po
volilo pro řadu okresů v království Českém, wma
jicích nouzi o píci, nouzový tarif, který vztahoval
56 jen na seno, slámu, otruby a sladový květ,
ačkoliv pro jiné zemé koraaaí povolen byl nou
zový tarif, jenž se vztahoval i na jiné druhy
krmiva a na stelivo. K protestu, je,ž český od
bor rady zemědělské podal, povolilo ministerstvo
železnic rozšíření tarifu nouzového vedle uvede
ných již krmiv ještě na krmné rostliny, krmnou
tepu, fezanku, jetel, melasu, výpalky, plevy, mláto,
rašelinné stelivo a rašelinnou drť.

V moeusí pemec dobrá. U nás v Če
chách měli jeme letos nevídanou úrodu švestek
Místy nemobli ovoce ani odbýt ani za ceny, jež
nebradily výlohy za česání. Na zpracování ovoce
nebyli zařízení, odbytu nebylo a tak ovoce nezu
žitkované pohnilo. Při tom 30 ještě naříká na
drahota. Jistý bospodát i v této okolnosti si po
mobl. Nabídl dělníkům z okolních závodů, že jim
prodá ovoce na stromě lacino: za ovoce na jed
nom stromě — 2—4 bečky po 1—160 K. Děl
níci nabídku příjalí a získaly obé strany. Hos
podář měl po starosti, kde nubrat dělníků, kteří
by ovoce otrbali, ušetřil Času a námahy, neměl
starostí, jak ovoce zpeněžit. A dělníci získali la
cíno bezvadné ovoce, jež 8i pozvolna ve chvílích
oddechu sami otrhali. Což abychom i 'inde násle
dovali příkladu a přímo dělnictvu podobně na
bídli způsobem podobným výrobky své! Leckde
by tak rolafk více získal bez tíčivých starostí a
dělník lacípo nabyl by netoliko ovoce, nýbrži
jiných potřeb. Uvažujme o věci. Snad v nejedné
věci přijdeme tak oa kořen té drahoty a sami si
od ni pomůžeme ku spokojenosti všech.

V době odpočinku projdětenivy a Juby
své, vyhledejte mezníky, prohlédněte meze, a kde
uvidíte cbybn jakoukoliv, za soohlasn a 8 vědo
mím souseda ihned uveďte do náležitého pořádku.
Předejdete tím mnohémrzutosti a sporům náklad
ným. Kde nestačí dobrá vůle, zavolejte zeměmě
řiče, aby náprava 8e provedla, dokud je vše Čer
stvé v paměti a žijí svědci.

Oziminy mevymruneu, oapadne-lisníh
na zamrzlou půdu i za sebe větších mrazů. Hůře
je, když sníh na povrchu pozvolna taje a pak
zledovatí. Pak oziminy se zadusí — sníb je vy
leží. Pomoc je možaá v teo apůsob, že se škra
loup dřevěnými paličkami rozdrtí anebo branami
rozmělní. jakmile nbodí obleva, třeba se postarat
o volný odtok sněhové vody. Zůstane-li na poli,
anebo zamrzne-li v brázdách, ozim zabyne. Dabře
je vyvášeti na sníh hoojůvka: posilof se ozimina
slabá. Na smrzlou půdu však bnojůvka nesmí 80
dávati, holé osení by pod ledovým škralvupem
zašlo. Po holomrazích, jakmile nastane obleva,
otiminy převálejme dřevěným válem, aby kořínky
z půdy vytažené ge do země zatlačily.

Hrosnový emkr vyskytuje se netoliko
v ovoci, nýbrž i v semácích. Pakli 60 semákový
škrob vaří v rozředěné kyselině sirkové, rozpustí
se úplně a promění v cukr. Tohoto zemákového
cukru užívá se v pivovarnictví, lihovarnictví,
v cukrářetví, pernikářství, a sice obyčejně vpo
době polotekuté, anebo zrnité. Odpadků se ušívá
za krmivo anebo hnojivo. U nás dosud výroba
hroznového cukru, ba i škrobu zemákovéhbo k vý
robě cukru je v plénkách Ač není pochyby, že
by v krajinách zemákových družstevní „cokrovary
zemákové“ d-bře prospívaly. V Rakousku 66 vy
rábí dosud okolo 100.000 ghroznového oukru se
mákového. V Německa výsk jemom „pro vývos

více „jež dvakráte tolik zemákového cukru sevyrobí.

Záložna v Hradci Králové
úrokuje vklady 4", až 4'/,"/, dle výpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Sociální besídka.
Jak se“ starají rudí o dělnictvo. Dle

zprávy „Ostravského Kraje“ na závodě „Marie
Anne“ jest soc. dem. předákům traem v oku
horník Adam Plodzien právě proto, že se stará
pečlivě o zlepšení osuda dělnictva, Již mooho
soc. demokratů opustilo rndý ráj a přidali se
k oěma. Ta intrikami radých pohlavárů byl
přeložen Plodzien ku srněné, kde rozhodají
svamovládně soc. demokraté, kteří roz:ášnili
proti borníkovi mládež, Když Plodzien sjede
do šachty, až za ním nadějná rudá kvítka ječí
z plna hrdla: „Plodzien buc.“ Když vyjíždí
Plodzien na povrch, obstoupí ho 200 až 300
uličníků, dají jednomu havíři do rakou „Bu
ditele“ a notí Plodziena čísti; osvěcojí ho
lampami s pokřikem: „Podívejte se, jaký
rěkaý buc.“ Při převlékání a v koapelaě chu
da8a provází buronský řev, až přijde Plodzien
domů celý otýrán indiánskou kultorou světlo
nošů.“ Leč tv všecko vuestačilo. De 22 pros.
v závodní kanceláři tito ctitelé syna Heliora
zapřeli před závodním Kramrem všecky své
sprosté a surové skutey. Nadto radý delegát
Rys šaloval před sávodním u přítomnosti několika
úředníků, še Plodzien poučuje haváře, aby kašdý
smal dobře tarify, aby si práci zapisoval a vy
počítal, aby se monl bránit, kdyby se mu stala
křivda na mzdě. Rys žaloval závodnímu, že
Plodzien natí delegáty, aby tiké dělnictvo po
očovali, jak si má rnzdu hájiti; omivšak prý
k tomu ustanovení nejsou a důlati to mechtějí. Po
této příšerné denuncíuci závodoí horoíkům ne
zakázal pronásledování Plodziena, ale — po
držel si Rysa k vůli sookromé rozmlově. Tu
zajisté Rys ještě více projevil svou oddanost
k zájmům kapitalismu a př.dal ještě další slova
proti Plodzienovi. Tu máte tedy radé přátele
dělnictva| Jen když se dobře vede vůdcům,
jen když se dovolí mládež zesorověti a pc
štvati ji proti skutečnéma zastanci dělnictva!
Otrocká denonciace „zástupců dělnických“ u
zástopce kapitalismu proti tomu, kdo se děl
nictva zastává! Soc demokraté, kteři v Ostravě
tolik tleskali syna Helinvu, patrně chtějí za
vésti stav „dobře opatřených antických 0
troků.“ Ta patroo jasně, jak se radým jedná
o práva dělnictva! Plný žlab pro poblaváry a
nesnesitelné štvaní, vylévání jedu proti spolu
dělníkům věřícím, polévání suchého dělaického
chleba pelyňkem — toť blavní cíl radých ma
chinací. Mládež na té směně jest tak zesur-:
vělá, že každý mladík bez rozdílu na otázku,
jak se jmevaje, odpovídá: „Kuš, samaritáne,
táhoi, smrdíš“, atd. Véru stkvostoá vůně radé
poesie! Nic snadnějšího, než poštvat mládež
k sorovostem. Dobře prohlásil Plodtien před
iokvisicí soc. dem. v závodní kanceláři: „Ano,
poučovaljsemdělafkyomzděa poučovatbudu.
To je moje právo a povinnost a od toho ne
upustím.“

Rudá svoboda. V Koittelfelda ve Štyr
sku byl přepaden obuvnický dělník, který se
necbtěl dát zapsati do rudé organisace, od tří
soc. demokratů a zmlácen byl tak bestiálně,
že zůstal ve vlastní krvi ležeti. Soudrozi dáni
za mříže.

A zase vydaření soc. demokratičtí
prácedárci. Kolínský orgán 800. cemokratický
napsal, že poměry děloické v soc. dem. listě
„Vorwrts“ a „Leipziger Volkazeitang“ jsou 0
mnoho lepší, než jak kaibtiskařský tarif před
pisuje. Leč odborný orgán radých sazečů „Kor
respondent ftir Deutschlanda Bocbdracker ond
Schrifigiesser“ sděluje: „Jestliže se praví, že
pracovní poměry ve „Vorwůrtsu" a „Leip.Volks
zeituvga“ nejsou dosažany od žádného měšťá
ckého podniku časopiseckého“, pak to může
jen k smíchu drážditi. Pracovní poměry ve
„Vorwůrtsn“ v příčině placení jsou od četných
měšťáckých časopiseckých podniků dosaženy a
z části převýšeny. Naproti tomu jednání s per
sonálem „není ani od jediného měšťáckého
časop. podniku docíleno.“ To jest správné
Jeu myslíme, že závod „Vorwárteu“ na tato
vymoženost nopotřebaje býti pyšný. Pokad se
týče „Leip. Volkazeitungn“, nejsou w šádného

měšťáckého ku stejné velikosti pracovní po
směryhoršé než v „Leip. Volkszeitoogo.“ Zajisté
soc. demokratičtí sazeči nejlépe vědí, jak se
k oim radí zaměstnavatelé chovají a proto
odkrývají bezobledně jeden stínný koat při
pravovaného „ráje badoacnosti.“

Z rudého ráje. Před třemi lety opadl
v komkare soc. demokratický konsum na Vse
tině a jebo následky jeví se ještě nyní tím,

že 463 dělníků soudně je nuceno zaplatit zá
vodní podíly znova na ubražení schodko 15.000
K. — 8oc. demokraté rádi by všude strhli na
sebe správa obce, aby pak po socialisticku
mohli penězi občaustva poroučet. V Radici oa
Blanensko se připravovali k obecním volbám
skoro celý rok a při volbách praskli úplně.
Ani jednoho soc. demokrata nedostali do vý
bora. — Proti soc. demokratům vzbouřili 8e
dělníci v závodech Breitfeld a sp. na Blanen
sku. D) nenasytných pokladen soc. dem. musí
dělník až 40 K ročně platiti a co z toho do
stane? O tom přemýšlejí dělníci a již ns 60
odpírá placení příspěvků. Poslali na ně vůdce
8oc., ale vše marno.

Jak soc. demokraté splňují volební
sliby. Vříšské radě jest 89 300. dem. poslanců.
C> ti lidé všecko slibovali! Cbnďasové čekali
hotový ráj. Leč právě teď drabota dolebá na
chudé vrstvy víc než předtím, kdy rudí zma
menali v parlamentě tak málo! „Právo lida“,
které má s velkokapitalisty velice čilé jednání,
dovídá se, že od1. ledna 1910 bade zase dražší
uhlí. Velkoobchodníci uhlím prý se tak v dů
věrné schůzi usnesli, A dělá „Právo I.“ veliký
rámos? ] kde pak! Vždyť přece ublobarony
jsou židé, Proto krotce radí konsommentům,aby
si za patřili vča3 hojné zásoby. Ovšem že ži
dovětí ublobaroní budou vděční; odmění se ve
formě předplatného nabo dají do „P. L“ větší
ine-rty.

Když je kasa ve sklepě. Soc.demokraté
v Nebovidech u Brna zařídili ei společnou po
kladnu, do níž přispívali týdně pomérně dosti
značnými obnosy. Pokladna umistěna byla ve
sklepě a soudruna Karla Fialy. Praví se, že
již v ul bylo uloženo na 4.000 koron. Než na
jednou nastal mezi soc. demokraty v Nebovi
dech poplach. Minulou neděli se v hostinci
důkladně pohádali. A jak by ne, když zase
kterýsi soudrah Šel ve „šlépějíchKudrnáčových“
až do sklepa, kde byla soudružská kommuní
stická pokladna a pořádně si v ní „omočil“
prsty. — Takhle ovšem laští soc. demokraté
dělnickou otázku až příliš zhasta. Pak prý
prácě tito lidé jsou povolání, aby zaťali žílu
vykořisťovacímo systéma! Na př. v minulých
duech vzal do zaječích horliv» rodý agitátor a
důvěrník v horaorakouském Attersee; v po
kladně totiž zjíštén schodek a po pokladníku
přídavkem zůstaly nu památku ještě značné
dluhy.

+»—————————————>

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,
jakož i její všeobecná obliba odůvodňují 86 vý

tečnou jakostí výrobků firmy
Jindř. Francka synové

w Pardubicích.

Doporučujeme tento domácí výrobek co nejvřeleji.

Na vykonávání funkce

duchovního správce
w král. české

zemské donucovací pracovně
w Pardubicích

posůstávající hlavně z konání baboslužeb
ranních s kázáním i odpoledních střídavě
v jasyku českém i německém, vypisuje se
tímto veřejný konkurs.

Ucbazeči o místo to, s kterým spo
jena jest roční odměna 1000 K a náhrada
sa povoz z města do ústavu 200 K, podejte
žádosti své předepeanými doklady o způso
bilontí ku vykonávání úřadu toho, 1 K
kolkem opatřené a na zemský výbor krá
lovství Českého znějící do 15. ledna
(910. prostřednictvím úřada podepsaného.

Řteditelství
král. české

zemské donucovací pracovny
w Pardubicích,

dne 21. prosince 1909.



Doporučujeme

šeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky

= za 449 až 5% —
úrok a to dle výpovědi.

gEP* Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepší jakosti
co nejlevněji. :

dosel Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačaje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plápy a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uzmání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardnbicích.

MW-Závodzaloženr. 1898. Be | |

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

2 jakovýtečné
R% kapesní hodinky

| všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
s HK% jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty
áněý — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obeluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Mlanší nábylel,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

K. okuherský, HradecKrálové,

KEBI XG8 XCOIX GBDX ýJan Horák,x
soukenník "3

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uu=nání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob:
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemnéelátky na taláry.

Též na eplátky bez zvýšení cen!

663 663 X683 X663 XR83

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ručiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalicby,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, aditelnice, kropenky

k atd. své vlastní výroby, "pře plsům
A církevním vyhovující. Staré před
7 měty opravuje v původní intenci a

v obni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závozností koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Sbled veškovýchzlatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,

madonek,pre rstýK náramkůatd. 3;Notářsképrateny, tab jídelní náčinízestříbra pravého
aha vždyna skladě.

Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

X
(a

SDBaBPOD663X
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Rozšiřujte

Časové úvahy!!VOD
(asolinové lampy

syideal““
svítivosti 75—100 norm. svíček

2)
v odborném osvětlovacím a elektro

technickém závoděJosef Ježel=
w Mradol Králové naproti Grandbotelu.

Žádojte cenníky sdarma.

Žárová tilíska na jík,patroloj goolia | plya velmilevné

gRP*>C. k. místodržitelstvím koncesovaná

Informační kancelář

o Pavel Bayer,Hradec Král, ©
podává rychle a spolehlivě veškeré
správy obchod. i soukromé, provádí téš

— půjčky —
hypotéky ina úvěr osobní bes

ručite ů na městění eplátty. — — —

|

První český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch.

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň.

2. VEL o., Kaiser
strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na užésku sasílá

se vše franco.

| Záclony“

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, se srati velbloudí.

Pokrývky
na stoly a lůžka.

Župany v každé roli <sti. í

— Žečemý nábytok.

koberců v cenách *
sníženéceny.| |nel'ovnějátch

osla. paramentů
rádia, praporů. příkrovů, kobercůaa

dhkuy máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové oenaíky, rozpočty, vzory a hotové sbo
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.


